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1. Helyes-e a gyűrűméret?
„A gyűrűméret helyes meghatározása kulcsfontosságú ré-
sze a kiválasztásnak” – mondja Feil Attila. „Elengedhetet-
len, hogy a méretvétel olyan szélességű gyűrűvel történjen, 
amilyet elképzeltetek magatoknak. Sok ékszerboltban nem 
veszik figyelembe ezt, így tévesen határozzák meg a mére-
tet. Azt pedig, hogy milyen szélességű gyűrűt választotok, 
saját stílusotok mellett az is befolyásolhatja, hogy mi az elő-
nyös számotokra. Rövidebb ujjúaknak például a keskenyebb, 
domborúbb gyűrűk az előnyösebbek, míg egy hosz-
szú, vékony ujjú ember nyugodtan válogathat a 
szélesebb, laposabb modellek közül.”

2. melyik felület  
a sérülékenyebb?
„A legkedveltebb felületek a fényes, a matt 
és a szálhúzott, de ezek látványosan meg-
jelenhetnek együtt is, főleg, ha többszínű 
az ékszer. Gyakran felmerülő kérdés ilyen-
kor, hogy melyik felület sérül jobban. Jó, 
ha tudjátok, hogy a fényes gyűrűk a kisebb 
karcok hatására mattulnak, míg a matt fe-
lület az ékszer hordása közben keletkezett 
karcoktól enyhén kifényesedik. Mivel saj-
nos az apróbb karcok mindkét esetben ki-
védhetetlenek a mindennapos használat-
tól, így végső soron azt érdemes választa-
notok, amelyik az ízlésetekhez közelebb 
áll” – tanácsolja a szakértő.

3. Nem eshet ki a kő?
„Sok hölgy aggálya, hogy idővel kiesik a gyűrűbe foglalt 
drágakő, ezért ettől való félelmükben nem mernek annyit 
rakatni a karikagyűrűbe, amennyit szeretnének. Fontos 
elmondanom, hogy ha – mint nálunk is –, a legmodernebb 
technológiákat alkalmazzák a gyémántok befoglalásakor, 
úgy nem szabad kiesniük. »Így jó szívvel buzdítok minden-
kit, hogy bátran merjen „játszani” a drágakövek számával, szí-
nével, méretével és elhelyezésével a karikagyűrűben is.« A leg-

népszerűbbnek még mindig a fehér színű, briliáns 
csiszolású gyémántok számítanak, ám egyre 

közkedveltebbek színes társaik is, vagy ép-
pen a kerektől eltérő formák, mint például 
a négyszögletes, vagy a szív csiszolású.”

4. mi van, Ha 
különböző stílusú  
a két gyűrű?
„Ritkán előfordul, hogy a pár tagjai külön-
böző gyűrűkbe szeretnek bele. Ilyenkor ag-
gódva kérdezik tőlünk, hogyan lehet ezt a 
helyzetet megoldani. Ezekben az esetek-
ben a különböző stílusú gyűrűkbe olyan 
közös elemeket csempészünk, amelyek vé-
gül összhangot teremtenek a két ékszer kö-
zött. Mondhatni, mint sok más esetben is, 
végül az egyediség lesz a megoldás, amit 
mi gyártóként maximálisan támogatunk” 
– osztja meg tapasztalatait Feil Attila. 

taNácsaiNk mellett most mással is szeretNéNk kedveskedNi Neked!
Küldd el e-mailben az ETPR1911 kódot címeddel együtt a magazincikk@feil.hu-ra, és egy speciális ékszertisztító kendőt  
küldünk neked ajándékba! Álmaid gyűrűjét velünk készíttetnéd el? Írd az ETPR1911 kódot a rendelésednél a megjegyzés  

rovatba, és egy 1 mm-es Top Wesselton (G) gyémántot adunk neked ajándékba!

feil.hu | facebook.com/feil.hu



Titkok a karikagyűrű műhelyből
Menyasszonyként Már rengeteg inforMációd lehet a karikagyűrűk világáról, 
például a lehetséges színek, a felületek, a stílus és a forMa kapcsán. azonban 

ahhoz, hogy igazán profin dönthess egy olyan kérdésben, aMelynek az eredMénye 
örökre szól, olyan kérdésekre is érdeMes tudnod a választ, aMikről neM 

feltétlenül szerez tudoMást az eMber, pedig jelentősen befolyásolhatják a 
kiválasztást. az alábbiakban Feil AttilA karikagyűrű specialista 30 év 

tapasztalatával Megszerzett „Műhelytitkait” olvashatjátok.

„Nálunk minden párnak 
lehetősége van egy teljesen 

új gyűrűt megálmodni a saját 
elképzeléseik alapján, 

hogy végül a közös tervezést 
követően megszülethessen az 

az egyedi karikagyűrű, amely 
teljes egészében a pár 
egyéniségét tükrözi.”

http://www.feil.hu
http://www.facebook.com/feil.hu




harmónia
S Z E R V I Z  Ö T L E T E K    V I R Á G O K    D E K O R Á C I Ó K    K O L L E K C I Ó K

VIRÍTÓ
ÉDEN
paletta

az örömhöz

M e g s z í n e s í t i  a z  é l e t e d

COLORÁMA
StyliSjaink, dekoratőreink Segítenek, 

hogy kivirulj a virágokkal, bontSd ki a fantáziádat,  
telejtkezz bele a dekor-árnyalatokba, éS SoSe felejtSd el 

közben, hogy olyan SzíneS leSz éS marad a világ, 
amennyire te kiSzínezed.

ESKÜVŐ TREND 9



SzíneS 
egyéniSégeknek...festői!

„Tartoztam 
a virágoknak 
azzal, hogy 

festő legyek.”
CLAUDE MONET

ÚGY SZERETLEK, 
HOGY MEGESZLEK

A menyasszony édességének 
alapja bájos kék, a cukrász-dizájner 
zöld leveles indákat festett rá. 
A kisebb torta (igen, az is torta!) 
fehér vázája eleganciát kelt.

Mintha festették 
volna a partyt. Bájos, 

de határozott, itt-ott Mégis 
elMosódott vonalakkal.

ÍMe, egy nagyon szÍnes party, 
vadvirágokra és szaBad 

szelleMű párokra vár.

10 ESKÜVŐ TREND
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Trendjelző
A hatalmas virág-

kompozíciók, melyek 
a vendégeket belépés-

kor várták, és a nap 
későbbi meglepetése, 
a torta-kompozíció: 

gyönyörűen egymásra 
utal. A sárga árnya-

latai, a világoskék, 
a barack és lila 

együtt – buja 
virágoskert 
érzetet kelt.

RUHA: GALIA LAHAV

stiliszta
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SZÍNES HANGULAT 
 A terem dekorációjául virágokat ábrázoló 
poszterképeket, festményeket választottak! 
Egyszerű és látványos megoldás!
 A pasztell és a virító virágszínek 
a csészécskéken, a sütis 
tányérkákon hivalkodnak, 
de az összhang is észrevehető.
 A kézműves meghívó 
(LINDA BUTTERCUP DESIGN) 
előre jelezte a dekor hangulatát!

12 ESKÜVŐ TREND

stiliszta
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„Az emberek úgy tesznek, 
mintha értenék a művészetemet, 
pedig azt nem érteni, hanem 

egyszerűen csak szeretni kell.”
CLAUDE MONET

REND A LELKE
A mennyezetről indaként 
fonódnak a vadvirágok, színben is 
tombolva, elrendezésüket tekintve 
mégis nagyon fegyelmezetten. :-) ESKÜVŐ TREND 13
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Vannak olyan események 
az életünkben, melyek 

felejthetetlenek és időtállóak, ezért 
a legjobb választás Budapest ékszerdoboza, 
az Astoria. A békebeli idillt és a klasszikus 

eleganciát páratlan atmoszférában 
ötvözi a több mint 100 éves történelmi 

múlttal rendelkező négycsillagos szálloda, 
amely a főváros szívében kacéran, merészen, 

édesen csábítja az ifjú párt és vendégeiket.

Danubius Hotel Astoria
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

E-mail: astoria.sales@danubiushotels.com

astoriaeskuvo.hu

Ha már elhangzott a boldogító Igen!, felmerül 
az újabb kérdés, milyen legyen az esküvői helyszín? 

csoda 
pillanata

mailto:astoria.sales%40danubiushotels.com?subject=
http://www.astoriaeskuvo.hu


V-Art Rendezvényszervezés és Bianca Esküvői Szalon
Cím: 5700 Gyula, Eötvös u. 10. fsz. 3.

Tel: +36 70 630 2303
E-mail: v.art@t-online.hu



A professzionális esküvő
szervező ahogy találkozik 
egy problémával, a problé
ma feladattá válik, és meg
oldódik. Virág Mónika ilyen 
ember. Sugárzik belőle az 
energia, kiváló konfliktuske
zelő, megbízhatsz ízlésében. 
Folyamatosan jelen van igé
nyes szakmai kiállításokon, 
ahol elegáns standjával is 
felhívja magára a figyelmet. 
Stílust teremt. Esküvői deko
rációs ötletei harmonikusak, 
előremutatóak, menyasszo

nyok százai bíznak meg 
benne. Mónika fo

lyamatosan kap 
felkéréseket 

esküvők meg
szervezésé

re. Miért?

 Megbízható szolgáltatók
kal dolgozik, akiket nyugodt 
szívvel ajánl az ifjú párnak.
 Teljes körű szolgáltatáso
kat kínál, és ezekért felelős
séget is vállal.
 Minden párnak megtalál
ja a stílusukhoz, büdzséjük
höz legmegfelelőbb hely
színt valamennyi szolgálta
tással, virágdekorációtól, a 
tortán át, a zenekarig.
 Az esküvőd elejétől a vé
géig jelen van, olyan, mint 
egy karmester, aki a zene
karával együtt dolgozik, s 
csak int, hogy mi következ
zen az este folyamán. 
Nektek csak egy dolgotok 
lesz: konfliktus nélkül él-
vezhetitek 

a nagy 
napo-

tokat! 

SÁRGA L Á Z  –  V í z p a r t y  k a m i l l á r a ,  h o r t e n z i á r a …

Virág Mónika 

KERESD 
VIRÁG MÓNIKÁT ITT:
Tel: +36 20/482-4143
Donna Monica Szalon
www.donnamonica.hu
donnaromantica.hu

exkluzív 
esküvőszervező 

és öltözködési 
tanácsadó

Bemutatja: 

14 ESKÜVŐ TREND
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FA LESZEK, 
HA...

ÉDES+ÉRDES
+ÉRDEKES!

A REALITY TORTÁK 
nagyon divatosak. 

Mintha három emeletnyi 
fatörzset halmoztak volna 

itt össze a dekoráció 
részeként, ám a marcipán 

madárkák édes torta-
törzseken üldögélnek.

ROMANTIKUS
+ARISZTOKRATIKUS!

Trendi!
Körbefonhatod 

derekát ismerkedési 
képeitek füzérével, 

és ha ledes égőcskék 
izzanak rajta, 

még kedvesebb 
hangulatot kelt. 

A rusztikus vintázs hAngulAtot egy ódon, sokAt látott fA 
még szebbé és romAntikusAbbá teheti.
 VESD bE A MEghíVóDON, 
 DíSZíThETI A gYÉMÁNTgYűRűD fOgLALATÁT, 
 cSAK RÁDObSZ EgY LÁgYAN OMLó SELYEM 
     fÁTYLAT, ÉS MÁRIS „MENYASSZONNYÁ” VÁLTOZIK. 
 TöRZSÉT SZíVEcSKÉVEL DíSZíThETED, 
     DE cSAK úgY, hOgY NE fÁjjON NEKI. 

feil

RON BeN 
iSRAel

fának vagy virága
CATHY CiPŐ

www.cAthyeskuvoicipo.hu
www.cipoeskuvore.hu 

www.noieskuvoicipo.hu 

18 ESKÜVŐ TREND

dekor



LINDA BUTTERCUP 
DESIGN

A TERMÉSZET SZÜLTE VÁZÁK
Ugye, elrontaná a réz, vagy a kőből készült 
óriásváza a természet nyújtotta, szabadság-
érzettel teli összhatást? A fatörzsek váza-
ként ragadják magukkal a környezetedet, 
miközben monumentális hatást keltenek.

Tipp!
UJJLENYOMAT FA!
A vendégektől kérj érkezéskor egy ujjle-
nyo matot, amik a fa levélkéivé válnak. 
Íme, még az érkezőkre váró ujjlenyomat-
fa, mely esküvő után az otthonotok falát 
is díszítheti, szép emlék marad!

Trendi!
BOACSOKOR

DIOR
ÉKSZER SZETT SUGAR! 

DESIGN 
CUKRÁSZDA

Trendi!Trendi!
A menyasszony tortán 

és az ara fejdíszén is 
virágzó ágak üldögélnek!

IDÉZET 
A MEGHÍVÓDRA!

„Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy…
Csak hogy lényink egyesüljenek.”

Petőfi Sándor

CATHY CIPŐ
www.caThyESKuvoicipo.hu

www.cipoESKuvoRE.hu 
www.noiESKuvoicipo.hu 
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H-2025 Visegrád, Panoráma út 2.
Tel.: +36 26 398 311
E-mail: marketing@hotelsilvanus.hu
Web: www.hotelsilvanus.hu

30 szoba feletti foglalás esetén a szálloda a szoba-
árakból kedvezményt ad, az ifjú párt pedig meglepi 
egy ajándék deluxe lakosztállyal.



http://www.golden-rose.hu
mailto:info%40golden-rose.hu?subject=
http://www.facebook.com/goldenroseruhaszalon
http://www.instagram.com/goldenroseruhaszalon


http://www.golden-rose.hu/kollekciok
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Serena WilliamS világhírű teniSzcSillag kiSbabája Szeptember 
elején látta meg a napvilágot, éS az újdonSült mami 
Szinte a SzüléS után eSküvő SzervezéSébe fogott. 
„mivel a miénk az olyan Szerelem elSő látáSra 
történet, amilyen a filmekben Szokott lenni, 
ezért kedvenc meSémre építették fel  
a dekort, a ruhákat, az egéSz deko
rációt, éS a fontoS pillana
tokban elhangzó zenék iS  
a SzépSég éS a Szörnyeteg 
című diSney filmből 
valók”– meSélte  
a menyaSSzony.

„Már ahogy 
közeledett, 

attól ideges lettem”
Amikor SerenA WilliAmS teniSz-világklASSziS 
előSzör láttA meg Azt A férfit, Aki kéSőbb oltárhoz vezette
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D élután három óra, az esküvő 
napja, csütörtök.
Serena és Alexis Ohanian még 

egyszer elpróbálják esküvői táncukat. 
Odakint paparazzók feszülnek neki. A de-
koratőrök A Szépség és a szörnyeteg Dis-
ney mese ihlette esküvői díszleten dol-
goznak, épp az arany virágívet helyezik 
fel, hosszú asztalokat lamé anyaggal te-
rítik, sok aranyat, csillogó kristálypoha-
rakat és egy csomó meglepetést helyez-
nek névre szólóan az asztalokra. 
Serena nyugis, önbizalommal teli menyasz-
szony, joggingban és fekete baseball sap-
kában táncol. Próbálja pontosítani a lépte-
it, néhány óra múlva majd mindenki látni 
fogja, megy-e úgy a tánc, mint a tenisz. 

Valószerűtlen pár, furán 
hatnak együtt, teljesen 
más világból érkeztek 

egymáshoz. Serena a világ 
egyik legnagyobb 
sportolója, férfi 

teniszező még nem vitt 
haza ennyi címet, mint ő, 

pláne nem terhesen.-) 
A vőlegény sosem 

sportolt. Kifejezetten 
értelmiségi, videó játékon 

nőtt fel, abból lett 
internetes guru.

Amikor találkoztak, Serena soha nem 
hallott még Alexis portáljáról, a fickó pe-
dig egy meccsét sem látta.
Közös történetük Rómában kezdődött, és 
tipikus romantikus komédia forgatóköny-
ve lehetne. Serena megrögzötten fegyel-
mezett ember, de mégsem az a reggel ke-
lős típus. Csakhogy a Cavalieri hotel híres 
luxusreggeliéért érdemes felkelni, ezek-
ről a fogásokról regények, hosszú gasztro-
cikkek születnek, elképesztő, tényleg. Így 
hát Serena elhatározta, kipróbálja. Mire 
odaértek barátaival a büféhez, már éppen 

bezárt, így étlapról rendeltek a medence 
széléről. Alexis ugyanabban a hotelben 
aludt, egy konferencia okán érkezett Ró-
mába és ő is éppen ebbe a híres büfébe 
indult, de lekéste. A Serenáék melletti asz-
tal mellé ül le hát, gondolta, rendel vala-
mit és közben a laptopján dolgozik.
– Már ahogy közeledett, attól ideges let-
tem. Hogy majd pont mellénk fog leülni 
ez a fickó – mondta Serena – amikor any-
nyi üres asztal van! Miért épp ide kell ne-
ki ülni!
Látták ezt a barátai és a következőt 
mondták Alexisnek: – Egy patkány volt 
ott, épp az asztalánál, esetleg jobb len-
ne távolabb. 
Alexist azonban nem tántorította el a 
fagyos fogadtatás, úgy tűnt, jól fogad-
ja az ugratást, mert a következőképpen 
szólt vissza:
– Brooklynból jövök, és ott rengeteg 
patkányt láttam már, egyáltalán nem 
zavarnak.
Serena így aztán kezdett megtörni, és vé-
gül még ő hívta meg Alexist, reggeliz-
zen velük, csatlakozzon hozzájuk. 
Alexis elfogadta, de kételkedett, va-
lóban a teniszcsillaggal van-e dol-
ga, vagy csak hasonlítanak.
És innentől randevúztak titokban. 
Alexis igyekezett pótolni a teniszbéli hiá-
nyosságait. Az első alkalommal, amikor élő-
ben megnézte kedvese játékát, telefonjá-
val fotózott, és csatolt egy képet a közös-
ségi oldalán nagy büszkén. Dicsérő szavai 
mellé épp olyan fotót rakott fel azonban, 
amikor Serena szerva közben a vonalra lép, 
vagyis kedvese azon kevéske pillanataiból 
egyet elkapott, amikor hibázott.
– Eleinte nem vettem komolyan, mi tör-
ténik – emlékszik Alexis.– Serena meg-
hívott Párizsba például, és én azt gon-
doltam, jó, legfeljebb ha nem jön össze, 
majd felkeresem a francia haverokat és 
elmesélem nekik, hogy majdnem Serena 
Williamssel lógtam.

Serena pedig méltányolta ezt a miért is 
ne, vágjunk bele helyzetet, épp ez a cél-
talanság volt benne a jó: 18 hónappal 
később azonban az internetes vállalko-
zó megkérte Serena kezét. 
– Egy nap arra jöttem haza, hogy össze 
vannak bőröndökbe pakolva a cuccaim, 
és fogalmam sincs, hová is megyünk, 
majd csak a repülőn tudom meg, mond-
ta Alexis. Rómába mentünk. Ahhoz az 
asztalhoz, ahol találkoztunk. Mindketten 
idegesek voltunk, mert annyira gyönyö-
rű pillanat volt. Alexis virággal boríttat-
ta be a hotelt és egy kis műanyag pat-
kányt rakott az asztalunkra.
Serena másnap kedves igent mondok-
verset posztolt pasija hírportáljára. Az-
tán felgyorsultak a dolgok. Szeptember-
ben megszületett bébi Olympia, a kö-
lyök, akinek két hónapos korában már 
több mint 150 000 Insta követője volt. 
Jelen volt szülei esküvői ünnepségen, 
nézte, ahogy anyukája és apukája ki-
mondja az igent.
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AZ ESKÜVŐ KULISSZATITKAI
 – Emlékszem, első alkalommal csak a kutyákról beszélgettünk Serenával, meg 
akartam előbb ismerni és valami közös témát kerestem. Ő is imádja az ebeket, és én 
is. Ahogy letapogattam a személyiségét, megtaláltuk a közös hangot, következhe-
tett a tervezés – emlékszik Jenifer Zabinski esküvőszervező. – Serena fantasztikusan 
kreatív, és az a vicc köztünk, hogy gyakornok lesz nálam!
 Az ara Katalin hercegné esküvői dizájnerét, Alexander McQueen-t kérte fel, tervez-
zen neki álomruhát. – Alaposan beleszerettem a habcsók ruhába, a palástba, ami tel-
jesen ellentmond annak, amit előtte elképzeltem magamnak– emlékszik a teniszki-
rálynő. Vagyis Te is próbálj fel királynős darabot és letisztult vonalú kreációt is.
 Egy fontos hétköznap: ez az esküvő hétköznapra esett, ezen a napon született 
ugyanis a vőlegény édesanyja. Sajnos, már nem érhette meg a kézfogót, de a fia min-
denképp ekkor szerette volna tartani az esküvőjét, hogy örökké emlékeztesse bol-
dogsága az édesanyjára is.
 A tánchoz térdig érő, tollas Versace-kreációt választott Serena, 
 és két cipőt, egy táncosat és egy csillogós NIKE tornacipőt. 
 A dal pedig, ami ekkor szólt, a ‘Tale As Old As Time’ volt, ismét Disney-hangulatba 
ringatta őket és híres vendégeiket.

CUKIK VAGYUNK!
Az első bébi is ott lehetett 
az esküvőn, Olympiának 
hívják, a mami büszkesége 
ugyanis ő és a sport. Még nincs 
egyéves, és máris többszázezer 
rajongója van a közösségi oldalon.

Az ara a magas 
és a sportos 

cipellőt váltogatta…

Koszorúsbaba 
kollekció! 
Csillogó, mint a menyasszonyé…

A vőlegény 
a lakkcipőhöz 

virágos zoknit vett

album
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ESKÜVŐI • ALKALMI • ESTÉLYI KOLLEKCIÓ
Anita Pásztor

1125 Budapest Normafa út 1/B, Bejelentkezéssel: +36 30 525 37 58
www. pafashion.eu ANITA PÁSZTOR anitapasztorofficial

N E W  Y O R K  •  M O N T E  C A R L O  •  C A N N E S

BUDAPEST



http://www.spirithotel.hu


BEMUTATKOZIK A DIGEL STORE BUDAPEST 
ESKÜVŐI 
KOLLEKCIÓJA  

 HOSSZÚ TÁV

A DIGEL STORE 
BUDAPEST ESküvői 

kOLLEkcIójA A 
büSzkE féRfIAkAT 

mAGAbIzTOSSá TESzI, 
A báTRAkAT 

vISSzATARTjA, hOGy 
SEmmIT SE bánjAnAk 
mEG, A bIzOnyTALAn 

RövID TávbAn 
GOnDOLkODókbAn 

pEDIG OkOS éS 
éLETRE SzóLó 

DönTéST éRLEL. 
A kORTALAn 
ELEGAncIáT 

SuGáRzó 
mEGjELEnéS TITkA 

A nEmES 
AnyAGOkbAn, 

éS A mASzkuLIn 
SzAbáSvOnALAkbAn 

REjLIk. 
Ez A kOLLEkcIó 

hOSSzú TávRA SzóL. 
AkáR A házASSáG. 

Öltöny kollekció, 
cipő és kiegészítők: 

Digel store buDapest                       
Citátum: 

József attila64 ESKÜVŐ TREND

sárm



A DIGEL STORE BUDAPEST 
modern és letisztult öltönyei 

a legújabb olasz trendeket 
a német precizitással ötvözik. 

A karcsúsított slim fazonok 
variálható kiegészítőkkel

párosulnak.

 HOSSZÚ TÁV
„Új borzongást gondolt ki a kert 

hozzámvalót és énekeltetőt 
tudott engem és öltöződve várt 

és én szívét még nem láttam előbb”

STORE BUDAPEST
1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

ESKÜVŐ TREND 65

sárm



A DIGEL STORE BUDAPEST 
üzletében vásárolt 
öltönyöket, szmokingokat 
mesterszabójuk
rövid határidővel
a pontos méretre
igazítja, az elvégzett
átalakításokra garanciát
vállalnak. Esküvő után is
átalakíttathatod, hogy 
további elegáns alkalmakon 
is viselhesd.

„most meg elmegyek a fák közé 
az erősök pálcáját letöröm 
három virágot ütök el vele 

hogy illatozzanak az övömön”

sárm
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STORE BUDAPEST
1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

VÁRUNK 
MÁRKAÜZLETÜNKBEN! 
digelstorebudapest.hu

digelmarkauzlet

„tükröm mögé faháncsot teszek 
kirakom fűvel: itt járt valaki 
hajába szalmaszálat fútt a szél 
és itt egy ág vigyázva húzta ki”

ESKÜVŐ TREND 67

sárm
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Csapó 2  
A mi kis színpAdunk: 
két színésznő, 
két stílus, egy (hely)szín

SZÉKRE FEL
Bérelhető chiavari 

székek esküvőkre és 
más különleges alkalmakra!

06 20/ 958 8200
m.me/szekrefel

info@szekrefel.hu
www.szekrefel.hu

éDeseIM!
Köszönetajándék-

bonbonok bájos 
üvegekben
(ViVien’s 

Magic Bons), 
édes érzelmeket

keltenek a 
vendégekben 

Veletek 
kapcsolatban 

otthon is!

Helyszín: 
Kristály iMperial 

Hotel**** és pálMa 
rendezVényHáz, tata

TorTa, desszerTpulT: 
lipcaKe Factory 

tortaMűHely
ÉlőVirág deKoráció: 
Bodza VirágMűHely

Katona erzséBet
cHiaVari szÉKeK: 

széKre Fel 
BonBonoK: 

ViVien’s Magic Bons
VilágíTó TÉrHaTású BeTűK: 

typotéKa

102 ESKÜVŐ TREND

É K S Z E R

EGYEDI 
SZEMÉLYRE SZABOTT
KÉZMŰVES TORTÁK

SZALABA KRISZTINA

CÉLJA, HOGY SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÉLMÉNYT 
JELENTSENEK EGYEDI DESIGN TORTÁI,
az alkalom után is emlegessék 
remekeit. A külső mellett 
különleges ÍZVILÁGGAL szolgál, 
évszakonként eltérő, professzionális 
alapanyagokkal dolgozik!

 06 (30) 700 4404
 SzKdesigntortamuhely

Az ország egész 
területén vállalják a kiszállítást

SzK DeSign 
TorTaműhely

TRENDBEN
 11 Antik álmok
 16 Boldogok és 

kedvesek
 42 A vőlegény sármja
 47 Avant garden
 172 Koronás királynők

LÉLEKZET
 5 Jó és rossz érzelmek
 34 Érzékeny kollekció
 36 A boldogság: 

súlytalansági 
állapot

 87 Az első szerelem 
hatalma

SZTÁRLAT
 60 Címlapsztori!
 92 Lovas Rozi álma
 103 Ripli Zsuzsanna  

és testőrei
 118 Egy szenvedélyes 

filosz vallomása: 
Szirtes Balázs

PARTY
 78 Királykisasszonyok 

kastélya
 82 Romantika  

a birtokon
 142 Wellness esküvő
 164 A hagyomány 

szerelmesei

Címlapon!
HorvátH tamás énekes 
feleségével, andreával 
a sIlvanUs HotelBen
menyasszonyi ruha: 
sOPHIa lOReTTa sZalOn

Férfi alkalmi és kiegészítői: 
sTaRkeR DIvaTÁRU

Cipő: sZIvÁRvÁny cIPőbOlT
Ékszer: OH My PeaRl
Karikagyűrű: feIl

Vintage torta: DessZeRT PInce
Dekoráció: ceffa vIRÁg

Grillázs torta: RIMÓcZI aRT
Haj: beRenDI gyÖRgyI

Smink: sZalaI nIkOleTTa
Fotó: DévaI ZOlTÁn és eRDős ZsOlT

Galambok: feHeRgalaMbeskUvORe.HU

Rendeld meg az esküvő TRend magazinT 
a hirlapelofizetes@posta.hu mailen!

…MERT A SZINGLISÉG MÁR NEM DIVAT: 

TarTalom

ÉDES, 
 ÉRZELMES 

DEKOR-
MESÉK

95

elegancia

Facebook oldalunkon játsszatok 
a PeaRl sHOWROOm 
infinity kreációjáért!

EskuvoTrendMagazin

NYERJ
alkalmi ruhát!

22

54

113

magazinunkat okostelefonra, 
táblagépre is megvásárolhatod, 

itt: http://www.dimag.hu/magazin/Eskuvo_Trend

PÁSZTOR ANITA 
álomkollekciója

Desszertpult: LIPcAke 
FAcTORy TORTAműheLy

a  TyPOTÉkA 
szerelmes betűi

szirtes balázs 
színművésszel 
és cintiával…

HaRmónia

118

sTílus

8 ESKÜVŐ TREND

mailto:www.viviensmagic.hu?subject=
mailto:www.instagram.com/viviensmagic?subject=
mailto:www.facebook.com/viviensmagic?subject=


 JÖVŐ 
EMLÉKEI
Va l a m i  r é g i  é s  ú j

HILTON BUDAPEST PAZAR ATMOSZFÉRÁJÁBAN
köszönhetően a szálloda titokzatos emlékeket idéz, miközben a legmodernebb tér- és dizájntrendeket bátran előzi.

Szereplők:
 Hölgyvendég:  TóTh IldIkó JászaI MarI-díJas  
  érdeMes Művész
 Menyasszony:  TörőcsIk FrancIska
 Vőlegény:  nagy sándor
 Kislány:  nIkI
 Kisfiú:  vInce
 Kiskutya:  BIBI, az eklekTIka szalon őrzőJe
 Menyasszonyi  
 ruhaköltemények:  eklekTIka szalon
 Férfi kollekció, cipő:  dIgel sTore BUdaPesT  
  dIgelsToreBUdaPesT.hU
 Diadém, fátyol, hajdísz, öv:  BrIdal MIrage
 Fotóművészek:  dévaI zolTán és erdős zsolT
 Smink:  BakTay krIszTIna, 
  az arTIsTry sMInkMesTere
 Haj:  BerendI györgyI MesTerFodrász
 Menyasszony stylist:  orBán andrea
 Gyűrűk:  FeIl
 Fülbevaló, karkötő, nyakék:  sTella&doT  
  FaceBook.coM/sTelladoTzsoFIa
 Koszorúslány ruha:  kreTskó TíMea
 Kisfiú alkalmi:  MaMas&PaPas
 Baba nyakkendő:  PánTlIka 
 Női cipő:  heels

ESKÜVŐ TREND 29
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Három művészt kértünk fel, akikre 
büszkék vagyunk, Hogy játékukkal 
varázsolják esküvőivé a teret 
és idézzék meg a jövő emlékeit. 
Törőcsik Franciska színésznő úgy 
próbálta a királylányos ruHákat 
egymás után, aHogy lány a szerelmet. 
érzelmeit érzékeny menyasszonyként 
viselte. nagy sándor a vőlegény 
szerepében olyan természetesen 
mozgott, mint a színpadon, 
bár a magánéletben óvatos. 
Hölgyvendége, TóTh ildikó művésznő 
azonban már ismeri a jó Házasság 
forgatókönyvét. különös varázsa 
valódivá tette színpadias 
jeleneteinket.

DIVATMESE A KÁPRÁZATOSAN FELÚJÍTOTT 
Őrzi a régit, romkolostort rejt magában, szédületes panorámát mutat ugyanakkor a jövő felé. Ultramodern, friss felújításának 
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A MISS LULLI Decor 
a fehér damaszt terítők fölé rozé 
és arany papírkreációkat tervezett. 
Többféleképpen is asztalra helyez-
heted, még érdekesebb hatást keltenek.

SZÍNEK ÉS FÉNYEK
A Hilton Budapest mo-
dern, látványos terei-
hez szépen illeszkedett 
a fehér és az arany, me-
lyet az egyik csokor 
(MONTEVIRÁG) és a 
kidolgozott sütemény 
(TORTAPALOTA) bor-
dói színesítenek. Az ital 
is lehet színforrás, fő-
leg, ha alkoholmentes 
(CASTIMONIA). 

30 ESKÜVŐ TREND
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FELEMELŐ TÉR
Nemes anyagok, 
fémes csillogás, 

modern vonalvezetésű 
fényforrások és márvány 

virág-faldíszek.
Íme, a Hilton Budapest 

megújult bálterme. 
Lapozz, és láthatod tá-

gabb perspektívában is.

 Virág dekoráció:  MONTEVIRÁG
 Papír díszek, virágfal:  MISS LULLI Decor/TöVISpaTakI JúLIa
 Díszlettervező:  kISS ÁGNES/ DEkORÁGI
 Alkohol mentes italok:  CaSTIMONIa
 Torta:  TORTapaLOTa/SzaBaRI ÉVa
 Gyertyatartók, tükör, mécsesek:  HOME STYLE HUNGaRY kFT. ESKÜVŐ TREND 31

címlapon



„Olvastam valahol, hogy olyan, hogy 
igazi: nincs. Vagy talán több is van, aki 
az ember adott életszakaszában éppen 
becsatlakozik hozzá. Történhet azért 
úgy, hogy szerencsés esetben ez akár 
harminc-negyven évig is tarthat.” 
NAGY SÁNDOR

„Jobb, ha reális elvárásaink vannak a férfival kapcsolatosan.”
TÓTH ILDIKÓ

címlapon
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JÖVŐNEK 
TERVEZVE

Az ultramodern 
technikával ellátott 
bálterem központi 

része a parkettás 
tánctér. Felemelő 
ez a miliő, de na-
gyon meghitt is.

„Gyönyörű esemény egy esküvő, ha komoly döntésen alapszik.”
TÖRŐCSIK FRANCISKA

címlapon
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VALAMI KÉK
A Gatsby stílusú lépcsősor sok 
esküvői fotóst megihletett már.
A hatalmas üvegboltozat 
márványt utánoz, 
miközben a fémes 
fények is hangulati 
elemként működnek.

Trendi!
Az EKLEKTIKA SZALON 
modern ruhakölteménye 
jól működik ebben a térben: 
bizony, ez egy overál, 
mely kiemeli az alakod, 
ugyanakkor teátrális 
uszályköpeny 
csatlakozik hozzá, 
mely nőies, 
és eleganciát kelt.

„A házasság 
intézménye akkor 
lehet szép, ha két 
ember készen van 
rá, egymásra. 
A világ sok tekintetben 
mégsem efelé tart, hanem új utakat hajt 
keresni, kísérletezni küld. 
...mégis úgy meghatódom, ha olyan embereket 
látok, akik évtizedek óta szeretik egymást.”

TÖRŐCSIK FRANCISKA34 ESKÜVŐ TREND
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VILÁGRA SZÓLÓ
A Parlament legyen a fotóitok 
része: a Hilton Budapest 
ablakaiból is láthatod, 
de a kolostorkerengőből is. 
Tudtad, hogy a modern 
szállodába egy XIII. századi 
kolostorromot építettek 
bele? A régi kövek, 
a szédítő panoráma 
a nagyvilági napo-
tok díszlete lesz.

„A nő tükröt tart 
eléd, és ami 

neki nem tetszik 
benned, az neked sem 
tetszik önmagadban.”

NAGY SÁNDOR

címlapon
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„Csakis két olyan 
ember találkozásából 
lehet igazi szerelem, 

kapcsolódás, akik 
ismerik önmagukat, 

hibáikkal 
és értékeikkel 
együtt, testi-
lelki-szellemi 

szinten egyaránt.” 
NAGY SÁNDOR

Trendjelző!
Íme, egy modern, mégis 
páratlanul romantikusra 
font csokor: a jácintfejecskék 
nem csak széppé, illatossá is 
teszik (MONTEVIRÁG).

38 ESKÜVŐ TREND

címlapon



Trendi!
Igazi utánafordulós ruhaköltemény 
(EKLEKTIKA SZALON). 
A hátul hangsúlyos gyöngysor 
(STELLA&DOT) tovább 
erősíti ezt a hatást. 
A púderes fülbevaló 
(STELLA&DOT) 
színe szolid, 
formája art decós 
elemeket hordoz.
A BRIDAL MIRAGE 
modern 
kalapkája 
titokzatos is.

ESKÜVŐ TREND 39
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Tipp!
Az arany leveles, habos rózsás 

papír kreáció (MISS LULLI Decor) 
igazi bájkötészet. 

A modern teret romantikusra festi. 
A ruha elegáns csipke felső része 

tisztaságot és ártatlanságot sugall. 
Nem kell ide több szín: az élővirág 

csokor (MONTEVIRÁG) 
szűzies, fehér. 

40 ESKÜVŐ TREND
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Laza és elagáns: a vőlegény 
kreációja a kék színekkel játszik 

(DIGEL STORE BUDAPEST). 
A menyasszony 

ruhakölteményének 
(EKLEKTIKA SZALON) 

minden centimétere 
kidolgozott, mégis 

szépen követi az alakot.

„Mindig a nő választ, mondják, 
szerintem egymást választjuk.”
NAGY SÁNDOR

címlapon
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„AZ ELSŐ 
PÁR ÉVÜNK 

VIHAROS 
VOLT”

HORVÁTH TAMÁS  
és ANDREA

MÁGIKUS teSt 

XL-ES 
és gyönyörű!

A MI 
KIS 

FALUNK esküvői

• stílus 
• elegancia 
• harmónia

AVANT
GARDEN

Nem csak  
arákNak!

NYERJ 
ALKALMI

ÁLOMRUHÁt!

Mondja ki az igent 
a XIII. századi 
kolostorrom 
árnyékában

Válasszon 5 
különböző 

méretű és stílusú 
különterem közül

Polgári szertartás, 
fogadás, 

vacsora és tánc 
akár 200 főig

Kérje ajánlatunkat!

H-1014 Hess András tér 1-3. 
t: +36 1 889 6919 

sales.budapest@hilton.com

A nAgy nAp 
itt kezdődik…

… és egy Dunára néző 
lakosztályban ér véget, 

mely a nászéjszakára 
szállodánk ajándéka!

e l e g A n c I A ,  l u X u s  é s  k é n y e l e M  A  B u d A I  V á r B A n



„A férjem a társaság 
középpontja, én csendes, 
visszahúzódó, nagyon 
különbözőek vagyunk, de a fontos 
életértékekben egyezünk.”

TÓTH ILDIKÓ44 ESKÜVŐ TREND
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„A házasságban van valami…
Két ember közössége, együttélése 
evolúciós kötődés. Nem lehet 
véletlen, hogy így 
alakult ki."
TÖRŐCSIK FRANCISKA

ESKÜVŐ TREND 45
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Tipp!
A rozé nem csak a karikagyűrűk 

terén, de édes pillanatokban (TORTAPALOTA) 
is hódít. Arannyal is párosíthatod, sőt tükrözheted 

(HOME STYLE HUNGARY), nem jelent stílustörést! 
Ahogy estébe fordul a hangulat, a díszlet átalakul. A sok fehér és arany 
elem közé rozé szökik, és derűt, szabadságérzetet kelt a dekorációban. 

címlapon
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A papírból készült, nagy virágos 
virágfal (MISS LULLI Decor) fotófalként 
is működik, ám a nagy bálteremben 
a hangulatkeltés eszköze. Trendi!

A vőlegény öltönye (DIGEL STORE BUDAPEST) 
anyagában nagyon ünnepélyes, olajkék árnyalata komoly 

megjelenést kölcsönöz viselőjének, ha éppen nevet, akkor is.

„Az ember nem jó vagy 
rossz, hanem egyesít 

magában mindent, 
magában hordozza 

az egész univerzumot, 
az összes emberi 

tulajdonság 
bennünk van, 

az irigységtől 
az önzetlen 
szeretetig.”
TÓTH ILDIKÓ
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Bízni, elviselni, szaBadon engedni
Húsz éve boldog házasságban…
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– Az arca a harmónia megszemélyesítése.
– Az arc adottság, nem tehetek róla, a Jó-
istennek köszönhetem. Az időt azért nem 
lehet meghazudtolni. Az ember arcára 
előbb-utóbb kiül az élete, a természete, 
ha egy színésznő diszponál az érzelmei 
fölött, akkor is.

KÜLÖNÖS KÉPESSÉG
– Még ha negatív szerepet játszik, abba is 
csal valami pozitívat. 
– Igyekszem a fordítottjára is: a pozitív ka-
rakterekbe is beleteszek valami nem tetszőt, 
kétértelműt, mert az ember nem jó vagy 
rossz, hanem egyesít magában mindent, 
magában hordozza az egész univerzumot. 
Az összes emberi tulajdonság bennünk van, 
az irigységtől az önzetlen szeretetig.  
– Öntől hallottam egyedül az Aurora 
Borealis c. filmje kapcsán, hogy lehetnek 
olyan titkaink is, melyeket jobb megtar-
tani. Mintha látná a világnak, ugyanan-
nak a másik arcát is.
– Vannak olyan titkok, melyektől beakad 
a lemez, beteggé tesznek, traumává fajul-
nak, mérgezik az ember életét, a családot, 
ezektől érdemes megszabadulni, hogy to-
vább tudjunk lépni. Másfelől zavarba jö-
vök, amikor meglátom a bulvárlapok cím-
oldalát, egyesek olyan dolgokról beszél-
nek nyilvánosan, amikről én az anyukám-
mal sem. Lehetnek olyan titkaink is, igen, 
amiket jobb őrizgetni, mert ezerfélék va-
gyunk, sokféleképpen működünk.
– A jó házasságban is lehetnek titkok?
– Lehetnek.
– Az Önök házasságának mi a titka? 
–  …nehéz ezt így megfogalmazni. A ta-
lálkozásunk 20. évfordulóját ünnepeljük 
lassan, ‘99 januárjától számolom...
– Miért van az, hogy sok házaspár felad-
ja egymást és a kapcsolatot? Mások pe-
dig már előre félnek a válástól, ezért nem 
jutnak el az esküvőig?
– Manapság a nők és a férfiak könnyeb-
ben csúsznak bele egy kapcsolatba, át-
gondolatlanul, felelősségvállalás nélkül. 
Az is gyakori hibaforrás, hogy kellő önis-
meret híján a vágyaik, az álmaik, az elvá-
rásaik földtől elrugaszkodottak. Kellenek 
az álmok is, mert ha nekem nincsenek, 
akkor nem leszek színésznő. A környeze-

tem lebeszélt róla, mert megfigyelő típus 
voltam, csendes, visszavonuló, és ez nem 
is változott. A sztereotípiájuk szerint ez 
nem egyezett a színészi alkattal. Vissza-
térve a házassághoz: jobb ha reális elvá-
rásaink vannak a férfival kapcsolatosan.

– Az Önök házasságát mi tartja fent?
– A mi kapcsolatunkat a férjemmel (Do-
mokos László színművész – a szerk.) a biza-
lom működteti. Hogy meghagyjuk biza-
lomban a másik szabadságát. Futó szálon 
engedjük.
– Szakmailag is bizalmasok?
– Adunk egymás véleményére. Mindig ké-
rem, kertelés nélkül mondja el, ha valamit 
nem jól csinálok. 
– Mindig hisz a férjének?
– Ez az alap. A véleményéből kiindulva tu-
dok változtatni.
– Hasonlítanak?
– Laci a társaság középpontja, sztorizós tí-
pus, nagyon különbözőek vagyunk, 
de a fontos életértékekben egyezik a vé-
leményünk.

VISELJ EL!
– A házasságot megváltoztatta a kisfiuk 
érkezése?
– Erős a kapcsolódásunk, egész mások va-
gyunk a fiammal ketten, mint ők ketten 
az édesapjával, és ha hárman vagyunk 
együtt, az is egy másik energia-zóna. Imá-
dom a fiamat, de csak évek múlva, ami-
kor már óvodás volt, mertem a testvérem-
mel beszélni arról, hogy voltak problémá-
im... Magammal. Megijedtem egy csomó 
gondolattól…, amit nem mertem elmon-
dani senkinek. Emlékszem, mennyiszer 
nyomasztott, hogy én rossz anya vagyok. 
Sokat énekeltem, verseltem Simonnak, 
szerettem vele lenni, de néha úgy érez-
tem, jó lenne félretenni őt egy szekrény-
be, hogy azt csinálhassak, amit szeretnék. 
Ma már tudom, ezt gondolni nem bűn, 

hanem természetes, hormonális, kémiai 
okai is vannak a lelki változásnak. Jó len-
ne, ha ezt előre tudnák a nők, ha nem len-
ne tabu beszélni erről. 
– És a férje? 
– Laci megérezte…, és csak annyit kér-
dezett: Miben segíthetek? Viselj el, 
mondtam neki. 

LASSAN ALAKULT SZÉPEN
– Hogyan találkoztak?
– Novák Eszter rendező barátnőm Maros-
vásárhelyre indult, hogy az ottani társu-
lattal dolgozzon. A testvére vitte volna el 
kocsival, aki indulás előtt eltörte a lábát. 
Így a barátnőm megkért, segítenék-e. Épp 
nem volt előadás, úgyhogy, persze, mond-
tam. Erdélyben találkoztunk Lacival, aki 
akkor még a marosvásárhelyi színház tag-
ja volt. 
– Valami azonnal kialakult?
– Nem voltak akkoriban ott olyan jók az 
életkörülmények, mint itt, szóval együtt el-
mentünk vásárolgatni, ágyneműt, evőesz-
közöket, tisztítószereket Eszter ottani laká-
sába. 
– Csupa olyan holmit, ami az otthont je-
lenti. Jelképes…
– És akkor már éreztem valamit. Aztán ha-
zajöttem, Laci hívogatni kezdett, egyre 
többször jött a fővárosba, és szépen kiala-
kult, hogy együtt vagyunk.
– Egy kiegyensúlyozott, kiszámítható há-
zastársi kapcsolat, amiben él, inspiráló-
an hat a színésznőre? A marcangoló sze-
relmi-magánéleti viszonyok szinte a mű-
vész lét kellékei, nagy drámák, fellángo-
lások, új katarzis…
– Én éppen eleget kételkedem, rágódom 
színházi dolgokon, filmeken, magamon, 
kettőnk kapcsolatán, a világon, nem hiá-
nyozna egy hozzám hasonló, aki ilyesmik-
kel „terhel”. A férjem az én biztos, bizton-
ságos hátterem, jól vagyunk így.

TÓTH ILDIKÓ átengedi arcát a sminkesnek, haját a fodrásznak, kedvesen 
várakozik. jól alkalmazkodik, miközben az alkalmazkodása ellenére is 
főszereplővé válik. halkan is jellegzetes a hangja, ha éppen megkérdezi, 

hová tette a telefonját, azt is úgy, hogy a hétköznapi mondat szerepbe 
kéredzkedik. pedig kicsit sem harsány, mégis érdekesebb, mint a dívák. 

folyamatosan mosolygó bogárszeme és titokzatos visszafogottsága 
érzékenységet vált ki abból, akivel találkozik.

„Lehetnek olyan  
titkaink is,  

igen, amiket jobb  
őrizgetni, mert  

ezerfélék vagyunk, 
sokféleképpen működünk.”

Fotó: dévai zoltán
Smink: Baktay krisztina

Haj: Berendi györgyi 
Ruha: eklektika szalon

Gyémánt gyűrű: feil

ESKÜVŐ TREND 49



Fotó: Dévai Zoltán
Ruha: EklEktika sZalon
Gyémánt gyűrű: FEil

Az új egy másik emberben
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– Női rendezőkkel jobban szeretsz dol-
gozni?
– Úgy látszik, ők is szeretnek velem, sok-
szor dolgoztam női rendezővel.
– Miért lehet ez?
– Talán a férfiakat kellene megkérdezni…
– Rád van írva a határozottság, ha köz-
ben sokat kételkedsz is. Ezért?
– Dolgoztam férfi rendezőkkel is, 
Fliegauf Benedekkel, Fazekas Csabával 
például, de kétségtelen, legutóbb Mé-
száros Mártával, Gárdos Évával, és most 
is épp női rendezővel fogok dolgozni, 
bár erről még nem beszélhetek.
– Férfiak akartak már megtörni?
Ilyennel azért szerencsére nem talál-
koztam a pályám során, de volt már 

olyan, hogy kellemetlenül éreztem ma-
gam egy szituációban. Arra is rájöttem, 
hogy mi, nők talán előítéletesebbek 
vagyunk, ha egy férfi rendező érzi in-
dokoltnak a vetkőzést egy filmben, 
mintha nő lenne az illető. Ezen a pá-
lyán mindig feszegetned kell a határa-

idat, de mindenki maga dönti el, hogy 
hol a határ. Van, hogy indokoltnak ér-
zem, ha egy rendező bizonyos érte-
lemben meg akar törni, ki akar hozni 
belőlem valamit, ki akar zökkenteni a 
komfortzónámból, és van, hogy nem. 
És ezt kell szerintem egy életen át ta-
nulni, hogy Te mennyit vagy képes ad-
ni úgy, hogy közben ne fogyj el. 

HOSSZÚ KATINKA
– Mondj magadról olyan tulajdonsá-
got, amitől szabadulnál...
– Nehezen tudok nemet mondani, in-
kább belemegyek helyzetekbe. Pedig 
néha azt kellene mondani, nagyon kö-
szönöm a lehetőséget, de, sajnos, most 

nem megy. Ezt folyamatosan képvisel-
ni, egyelőre, nem könnyű nekem. Így 
aztán másfélszer annyit dolgozom, 
mint amennyi egészséges, folyamato-
san döntés-helyzetben érzem magam, 
ráadásul száz százalékosan akarok tel-
jesíteni. 

– Pedig a gyors, olcsó sikereket jól jutal-
mazza mostanában a világ.
– Nem másoknak akarok megfelelni, 
magamnak kell! Úgy érzem jól magam, 
ha bennem minden a helyére kerül. Azt 
is tudom, hogy a száz százalékot lehe-
tetlen megugrani, ha a próbán sikerül, 
nem biztos, hogy a premieren is, pláne 
huszonévesen, de mindent elkövetek 
mégis. Azért megtanultam már a nyolc-
van százaléknak is örülni… (Nevet.) 
Folyamatosan ámulok-bámulok Hosz-
szú Katinka eredményein, és néha arra 
gondolok, milyen jó, hogy az ő hivatá-
sában egyértelmű: az győz, aki elsőnek 
ér célba. Nálunk sokkal összetettebb a 
helyzet, minden szubjektív, kevesebb 
a kapaszkodó, sok múlik a szerencsén. 
Sajnálom, hogy az élsport kimaradt az 
életemből, jó érzés lehet…
– Hosszú Katinka érzelmi válságban 
van edző férjével, de a krízisek is hozzá-
tartoznak a házassághoz. Viszont ta-
lán emiatt nem úszik a következő ver-
seny idényben. Az érzelmeid hatással 
vannak a teljesítményedre? Mit gon-
dolsz a házasságról?
– Fontos és nagyon jó valakihez kapcso-
lódni. Két ember együttléte zálogának 
azonban én nem feltétlenül a házasságot 
érzem. Az is lehet, azért, mert nem tartok 
még ott, még nem aktuális... A házasság-
ban azért van valami… Két ember közös-
sége, együttélése, nem véletlenül lett 
fontos az évezredek során. A korai házas-
ságok azonban néha balul sülnek el, így 
nem keresem ezt a szövetséget, elköte-
lezettséget kétségbeesetten. Hosszú tá-
von családban képzelem el az életem, az 
számomra mindegy, hogy ez hitelesítve 
van-e egy anyakönyvvezető által, vagy 
nem. Persze gyönyörű esemény egy es-
küvő, ha komoly döntésen alapszik.

Sokarcú. cinkoSSág, báj a moSolya mögött, vágyakozáS éS taSzítáS, pluSz 
valami elégikuSan titokzatoS. TÖRŐCSIK FRANCISKA nem cSak 

modellünk a fotózáSon, a képein átjön, hogy eltérő karakterekre kéSz 
SzínéSz iS. elSőre felvették a SzínművéSzetire, azóta jó ízléSSel, jó 

filmekben van jelen, ahol ha két percig látjuk (budapeSt noir), akkor iS 
az egéSz mozi róla Szól. édeSanyja pSzichiáter, édeSapja 

gyógySzergyártó cégnél dolgozik. felkéSzült, ibSentől idéz, amikor 
éppen odapaSSzol, de például jáSzai mari életútját életvezetéSképpen 

haSznoSítja a Sajátjára. gondolkodik, mérlegel, nem fecSeg.  
a beSzélgetéS elején látSzik, megfejthetetlen marad a végére iS.

nem cSak egy valakiből lehet igazi
Az új egy másik emberben

„van úgy, hogy az ember azt ér zi,  
a máSik idegenné kezd válni,  
az útjaink kezdenek máSfelé 

tartani, ilyenkor el kell fogadni, 
moSt ez van, éS r emélni, hogy 
viSSzatalálunk egymáShoz.  

a Szer elem olyan erőS ér zéS, amivel 
nehezebb tür elmeSnek lenni,  

de Sikerülhet.  
…éS azt hiSzem, elengedni iS tudni 

kell, ezt iS meg kell tanulni.”
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– A szüleid magasan kvalifikált ér-
telmiségiek. Elváltak?
– Nem élnek már együtt… Azt gon-
dolod, ez hatott rám? Lehet… 
A házasság intézménye akkor lehet 
szép, ha két ember készen van rá, egy-
másra. A világ sok tekintetben még-
sem efelé tart, hanem új utakat hajt 
keresni, kísérletezni küld. Az újat pe-
dig könnyebb megtalálni egy másik 
emberben, mint mindig ugyanabban. 
Aztán az önmegvalósítás kérdése. Az 
a mottó mostanában, hogy Te vagy a 
fontos, a saját érdekeidet nézd, hogy 
mi a jó neked – ez szintén nehezeb-
ben fér össze a házassággal, ami a 
kompromisszumok árán működik jól 
szerintem. 
…mégis úgy meghatódom, ha olyan 
embereket látok, akik évtizedek óta 
szeretik egymást. Igen, ők megcsinál-
ták, nekik sikerült!

ELENGEDÉS ÉS KÖTŐDÉS
– Miközben a szerepeidben annyira 
nyitott vagy, a magánéletedben elzár-
kózol. Van benned valamiféle különös 
erő, amivel nem lehet vitatkozni.
– A magánéletem az csak az enyém. 
Filmen, színházban kinyílok, odaadom 
a testem és a lelkem. Ha rólam van 
szó? Az más.
– Min múlik, hogy valaki megtalálja 
az igazit?
– Azon, hogy meg akarod-e találni az 
igazit, és persze a szerencsén. Amúgy 
szerintem nem csak egy valakiből le-
het igazi… A szerelemre éppúgy igaz 
ez, mint egyéb emberi kapcsolataink-
ra, a szakmaiakra és a barátságainkra. 
– És a szerencse kin múlik?
– Rajtunk is, biztosan. Van úgy egy ba-
rátságban is, hogy az ember azt érzi, 
a másik idegenné kezd válni, az útja-
ink kezdenek másfelé tartani, ilyenkor 
el kell fogadni, most ez van, és remél-
ni, hogy visszatalálunk egymáshoz. A 
szerelem olyan erős érzés, amivel ne-
hezebb türelmesnek lenni, de sikerül-
het. És azt hiszem, elengedni is tudni 
kell, ezt is meg kell tanulni – szerelem, 
barátságok, és munka terén is.
– Sok barátod van?
– Talán… hat-hét közelebbi barátom 
van. Persze, a sok teendő mellett né-
ha eltávolodunk egymástól, de min-
dig ott tudjuk folytatni, ahol abba-
hagytuk. Van, akit óvodás korom óta 

ismerek, vannak szakmabeliek is, és 
olyanok, akiknek semmi közük a szí-
nészethez. 
– Új barátságok?
– Nyitott vagyok az új találkozásokra, 
de sokszor van, hogy egy-egy nagy ta-
lálkozás egy előadáshoz, egy közös 
projekthez köthető. Ezek mély kap-
csolódások, meghatározóak akár egy 
életre, de a produkció befejeztével 
sokszor lezárulnak.

NYERSZ VAGY TANULSZ
– Szoktál érzelmi kérdésekben hall-
gatni valakire?
– Nem igazán.
– Anyukádra, aki pszichiáter?
– Semmiképpen. 
– Annyira határozottan és gyorsan 
mondtad…
– A saját utamat járom, és a szüleim 
ezt elég korán engedték. Persze, meg-
hallgatom mások véleményét, de vé-
gül egyedül szeretek dönteni.
– Miért alakult így?
– Mert ha rosszul sülne el a dolog, tu-
dat alatt is haragudnék arra, akinek a 
véleménye befolyásolt, és én nem sze-
retnék mást okolni – , ezért. Jólesik, 
ha megerősítenek az utamon, de min-
dig egyedül döntök. Én vagyok abban 
a helyzetben, én látom át. „Hol szorít 
a cipő, nem tudja más, csak a viselő”, 
mondja Ibsen a Peer Gyntben.
– Megbántál dolgokat?
– Van, amit igen… De van az a mon-
dás, hogy nem szoktam hibázni: nye-
rek, vagy tanulok. Ennél azért árnyal-
tabb a dolog, de szeretek erre gondol-
ni. A tanulási pénzt is meg kell fizetni, 
legközelebb majd nem követem el 
ugyanazt a hibát.

– Tóth Ildikóval közeli a kapcsolatotok, a 
székesfehérvári színházban is együtt ját-
szotok. Van bennetek külsőre valami ha-
sonlóság. Talán Mészáros Márta is észre-
vette ezt, amikor az Aurora Bore alis című 
filmjében mindkettőtöket kiválasztott fő-
szerepekre…
– Ildikóval sokszor mentünk együtt 
autóval Fehérvárra, amikor is renge-
teget beszélgettünk, nagyon klassz, 
szeretetteli ember és csodálatos szí-
nésznő. A színészek élete néha nehéz, 
de ő példa, hogy lehet derűsen, ki-
egyensúlyozottan élni benne.

„Nyitott vagyok  
az új találko- 

zásokra, de sokszor  
van, hogy  

egy-egy nagy 
találkozás 

egy előadáshoz,  
egy közös  

projekthez  
köthető.  

Ezek mély  
kapcsolódások,  
meghatározóak  

akár egy 
életre, de  

a produkció  
befejeztével 

sokszor  
lezárulnak.”

Fotó: ERDőS ZSoLT
Hajdísz: BRIDAL MIRAGE

Fülbevaló, karkötő,  
nyakék: STELLA&DoT  

FAcEBook.coM/STELLADoTZSoFIA
Smink: BAkTAy kRISZTINA

Haj: BERENDI GyöRGyI

A hely szerelme  
A HILToN BUDAPEST  

SARokLAkoSZTáLyáBóL 
A MáTyáS TEMPLoM  

ZSoLNAy cSEREPES  
TETőZETE NÉZETT BE 

ÉS küLöNöS  
HANGULAToT  

TEREMTETT  
INTERJúNkHoZ.
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Szinte hollywoodi életút, vidékről, a vendéglátó
iparból, ahol eSküvői zenéSzként dolgozott, 
elegánSan ívelő karrier, ma egy hónapban harminc 
előadáS, 11féle karakter, két fővároSi Színház: 
muSicalek a madáchban éS párkapcSolati témákat 
feSzegető, prózai Színdarabok (legyen a feleSégem, 
a hŰtlenSég ára) a JátékSzínben. egy ilyen hihetetlen 
éS azóta iS felfelé tartó életúton négy Szerelemmel 
találkozott Nagy SáNdor SzínmŰvéSz. 
nőkről, igazSágról, őSzinteSégről beSzélgettünk, 
az ügyeS kiS hazugSágok már a múlté.

Fotó: Erdős Zsolt
Öltöny és cipő: dIGEl storE BUdAPEst 

dIGElstorEBUdAPEst.hU
Autó: BMW GROUP MAGYARORSZÁG • BMW 530e

Autó dísz: MIss lUllI decor  
www.MIsslUllIdEcor.coM

Szer etnék hinni a házaSSágban
– A siker közepén furcsa pont az El 
Camino az életrajzodban. 
– Tizenkét nap alatt tettem meg há-
romszáz kilométert. Burgosig jutot-
tam napi 20-30 kilométerrel számol-
va. József Attila után szabadon, akkor 
leszakadtam minden más világról, ezt 
kellett tennem. Összekuszálódott a 
szakmai- és a magánélet körülöttem, 
muszáj volt egy időre kiszakadnom, 
különben elragadnak a félelmeim.
– Kit hívtál fel először az úton?
– Azt hiszem, a szüleimet.
– Nőt nem?
– Nem.
– Utóbbiban biztos vagy.
– Igen.

FÁRASZTÓ 
HAZUGSÁGOK

– Párkapcsolati oka is volt az útnak... 
– Az egész viszonyrendszerem tisz-
tázásra szorult akkor. Elképesztő él-
mény volt, minden nagyon felerősö-
dött abban az ingerszegény környe-
zetben. Ha például valakivel megis-
merkedtél, és ő másnap úgy döntött, 
inkább egyedül folytatja, akkor azt 

Négy meghatározó szerelem

54 ESKÜVŐ TREND

négyszemközt



világfájdalomként élted 
meg. Ám ahogy egye-
dül maradtál, egyszer 
csak találkoztál saját 
magaddal.
– Az eltelt idő elkoptat-
hatja az út tanulságát, 
amit öt éve tettél meg, 
de le is ülepedik a lé-
nyeg. Mi az üzenet? 
– Hogy hallgatni kell a 
megérzéseire az ember-
nek. Nem szabad, hogy 
a félelem irányítson, ha-
nem van egy belső 

hang, ami nem némulhat el, arra kell 
hallgatni. Az ember az élete során fo-
lyamatos lelki-szellemi fejlődésen 
megy keresztül, én is alakulok, de a leg-
fontosabb számomra az őszinteség 
lett, hogy csak őszintén érdemes élni. 
– Mindenkihez?
– Elsősorban magamhoz. Ha az em-
ber saját magához őszinte, másokhoz 
is az lesz.
– Nőknek azért szoktál még hazudni? 
Volt például egy főszereped az Ügyes kis 
hazugságok című hűtlenkedésről szóló 
darabban, elég jól ment a színpadon.
– Megpróbálok mindenkihez őszinte 
lenni. Régebben volt olyan, hogy fel-
hívtak, találkozzunk, menjek el egy ká-
véra. És ha nem akartam, nem azt 
mondtam, hogy nincs kedvem, vagy 
fáradt vagyok, hanem kerestem vala-
mi hihető kifogást, zsúfolt a progra-
mom, sok a próba, ilyesmik, ahogy 
mások is rutinból teszik. Már igyek-
szem nem csinálni ilyet. Egyszerűen 
megmondom az igazat. 
– Hány barátot vesztettél?
– Egyet se’! Viszont ezektől a kis hazug-
ságoktól korábban rettenetesen elfá-
radtam.  

IGAZI NŐK
– Férfi-nő kapcsolat működhet kegyes 
hazugságok nélkül?
– Ha valamit bánok az életemben, az 
az, hogy megbántottam valakit. Van-
nak azok a tipikus női helyzetek, hogy 

jaj, most ugye milyen rosszul nézek ki? 
Ilyenkor nem mondom, hogy igen, per-
sze, jé, tényleg. De igazán fontos dol-
gokban igyekszem őszintén elmonda-
ni, amit gondolok.
– Igazán fontos dolgai egy férfinak 
csakis igazán fontos nőkkel lehetnek. 
Milyen számodra az igazi nő?
– Olvastam valahol, hogy olyan, hogy 
igazi: nincs. Vagy talán több is van, aki 
az ember adott életszakaszában éppen 
becsatlakozik hozzá. Történhet azért 
úgy, hogy szerencsés esetben ez akár 
harminc-negyven évig is tarthat. 
– Akkor nincs is igazi, ha több is van. 
Voltak meghatározó nők az életedben?
– Mind a négy szerelem meghatáro-
zó nekem.

– És mi a tanulság, amit tovább viszel?
– A nő tükröt tart eléd, és ami neki 
nem tetszik benned, az neked sem 
tetszik önmagadban. És ez jó. Másfe-
lől csakis két olyan ember találkozá-
sából lehet igazi szerelem, akik isme-
rik önmagukat, hibáikkal és értékeik-
kel együtt. Ha így van, akkor működik 
egy kapcsolat, jobbak leszünk tőle. Hi-
szek a beszélgetések erejében is, a 
gondolat, a szó erejében, ami szerin-
tem működteti a világot. 
– Többször emlegetted a félelmet…
– Nem alakult gyorsan a pályám. Kilenc 
évet a vendéglátóiparban dolgoztam, 
esküvői zenész is voltam. Aztán felvet-

tek a színművészeti egyetemre, majd 
először musicalekben játszottam, aztán 
a próza is rákövetkezett. Szép fokozato-
san. Vagyis a félelmeim nem abból adód-
tak, hogy hirtelen jutottam magasra és 
majd leesek. Az viszont eszembe jutott, 
hogy mi lesz, ha nem lesz szerepem, és 
az is, hogy a 11 karakterből 4-5 darab-
ban nincs más alternatív főszereplő, csak 
én, vagyis ha lebetegszem, elmarad az 
előadás. Ilyen jellegű félelmeim voltak. 
Az élet azonban megtanított arra is, 
hogy minden napnak elég a maga baja. 
...hogy boldogok a lelki szegények, már-
mint olyan értelemben, hogy egyszerű-
en gondolkodnak, nem bonyolítják túl 
a dolgokat, és tudják, mi az igazán fon-
tos. Vagyis annyit rágódunk a múlton és 
rettegünk a jövőtől, hogy a jelen, az itt 
és most, az az idősík, amiben érdemes 
és lehetne is tenni valamit, elfelejtődik.

KI VÁLASZT?
– Kötődős típusnak látlak.
– Minden másnap beszélek a szüleim-
mel, szoros kapcsolatban vagyunk, a 
bátyámmal is. A család nagyon fontos, 
a legfontosabb.
– Akkor miért térsz ki a házasság elől? 
Csak 37 éves vagy, de itt lehetne már 
az idő.
– Szeretnék hinni a házasságban...  
A tapasztalataim szerint azonban egy-
két év, és vagy gyerekkel vagy nélküle, 
de vége lesz. Kevés kapcsolat tart örök-
ké, mint a szüleimé. Abban viszont hi-
szek, hogy ha egy kapcsolat nem mű-
ködik, akkor nem maradhatnak benne. 
Még a gyerekük iránti szeretetből sem. 
– Te választasz vagy téged akarnak?
– Mindig a nő választ, mondják, szerin-
tem egymást választjuk. 
– Te hagysz el vagy közös megegyezés?
– Mondták már nekem, hogy „akkor 
ez ennyi volt”, és én is mondtam már 
másnak. Ha vége van, azt is meg lehet 
és kell beszélni.
– Mit rontanak el a nők?
– Szerintem senki nem ront el semmit, 
vagy mindenhez két ember kell. De ta-
pasztalataim szerint a nők a pesszimis-
ta önértékelésükkel és az önszeretet hi-
ányával sokat ártanak maguknak és a 
kapcsolataiknak. Fontos, hogy egy be-
szélgetésből mit hallasz meg. A nők 
ugyanabból a beszélgetésből általában 
a negatív, romboló dolgokat, a férfiak 
inkább a jót, ezt észrevettem. 

Interjúk: Kovács Boglárka

– Mit gondolsz, ez az esküvői fotósorozat 
mikor lesz igaz rád?
– Dolhai Attila az osztálytársam volt 
az egyetemen, és nagyon hamar 
gyermeke született, aki az osztály
bébink lett. Akkor úgy gondoltam, 25 
éves korom körül velem is így lesz ez. 
Aztán 29 éves lettem, és nem jött ösz
sze. Néhány hétig nyomasztott is a 
dolog. Most pedig már lassan tíz éve 
ennek is. Rettegnem kellene? De
hogy! Az egész életben nagy jelen
tőséget tulajdonítok a tapasztalatok
nak, amit gyűjtök. Márpedig ennyi 
idősen, ennyi tapasztalattal, bízom 
benne, sokkal jobb férj és apa leszek 
majd, mint huszonévesen lettem vol
na. Nincsenek véletlenek. Nyilván ez 
sem az. Hiszem, hogy minden értünk 
történik, és ha rövid távon néha nem 
is tűnik úgy, de hosszú távon minden 
a javunkra válik.

„Mondták már  
nekem, hogy  
»akkor ez  

ennyi volt«,  
és én is mondtam 
már másnak.”
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Ragyogó színek 
az esküvőRe is!
Káprázatos színek, egzotikus 
virágok, vibráló energiák – a thai 
főváros inspirálta az ARTISTRY 
STUDIOTM Bangkok Edition 
sminkkollekcióját, mely az eddig 
megszokott stílusban több 
multifunkciós, exkluzív terméket 
tartalmaz. 

 Az On-The-Go sminkpaletta 
segítségével aranyló barack 
és pink árnyalatokkal alakíthatod 
arcod és szemöldököd formáját.  

 A matt rúzs továbbra is viszi 
a pálmát a sminktrendekben; 
a 2 az 1-ben matt ajakceruza 
egyszerre használható az ajkak 
színezésére és kontúrozásra. 

 A thai smink védjegye  
egyértelműen a hangsúlyos 
macskaszem! Készítsd el köny-
nyűszerrel Te is az ARTISTRY 
STUDIOTM tartós sminkjeivel: 
dúsítsd akár 80%-kal szem- 
pilláidat a Szempillaspirál-
alapozóval! 

A Kajal szemceruza szuper pig men tált összetevőivel kontúrvonalat 
húzva kiemelheted szemed formáját, ugyanakkor könnyen elsatírozható 
a puhább hatásért. A kontúrozás után vidd fel a Csillámló krémes 
szemhéjárnyalót a szemzug belsejéből kifelé haladva. Így igéző 
tekintetet varázsolhatsz a nagy napra! 

 Koronázd meg sminked a selymesen ragyogó arcra és testre is használható 
többfunkciós Csillámló arc- és testzselével estére és induljon a tánc!

vibráló színek 
az ArtistrytM-től

Az esküvő szerve zése sok felAdAttAl 
jár, de ne feledkezz Meg MAgAdról 

seM! engedd el néhány percre A nAgy 
nAp körüli teendőket és isMerd 

Meg Az aRTisTRyTM színpoMpás 
újdonságAit! Az artistry signature 

selectTM ötféle MAszkjávAl 
Arcbőröd percek AlAtt 

gyönyörűvé vArázsolhAtod, 
Az aRTisTRy sTUDioTM Bangkok 

eDiTion sMinkkollekcióvAl 
pedig csodás sMinket készíthetsz, 

AMitől eláll MAjd 
A násznép lélegzete!



Színekkel a gyönyörű bőrért!
A személyre szabott termékek a kozmetikai ipar leginnovatívabb 
megoldásait kínálják nekünk bőrünk egyéni igényeire kialakítva. 
Játssz a színekkel és kezelj egyszerre akár 5 bőrproblémát is 
mindössze 7 perc alatt az Artistry Signature SelectTM Maszk 
sorozatával! A maszkok a NUTRILITE™ növényi összetevőivel – többek 
között zöld teával, gránátalmával, chiamaggal - és az ARTISTRY™ fejlett 
technológiájával ötvözve célzott megoldást biztosítanak a Te egyedi 
bőrproblémáidra. Vidd fel a különböző maszkokat akár az egész arcodra, 
vagy akár csak a problémás zónákat megcélozva. 

A lila Artistry 
Signature 

Select™ Polírozó 
maszk 

természetes 
barnacukor 
szemcséivel 
gyengéden 

eltávolítja az elhalt 
hámsejteket és 
üde, friss bőrt 

biztosít. 

Mentőöv a fáradt 
bőrnek: a hófehér 

Artistry 
Signature 

Select™ 
Világosító 

Maszk azonnal 
ragyogóvá és 

élettelivé 
varázsolja bőröd!

A gránátalma-piros 
és thermo-hatású 

Artistry 
Signature 

Select™ Feszesítő 
Maszk szinte 
újjávarázsolja 

a megereszkedett 
bőrt. 

Ha téged sem 
kímél az olajosan 

fénylő T-vonal, 
vidd fel  

a problémás 
területekre az 

Artistry 
Signature 

Select™ Tisztító 
maszkját, amely 

összehúzza 
a pórusokat 
és láthatóan 

tisztábbá teszi 
bőröd! 

Arcod „szomjazó” 
részeire a zöld 
színű Artistry 

Signature 
Select™ 

Hidratáló 
maszkot 

használd, mely 
akár egész napos 

hidratálást 
biztosít!  





InformácIó és ajánlatkérés:

Wolner Bernadett, tel.: +36 1 889 5529, mobil: +36 30 919 3419, 
bernadett.wolner@danubiushotels.com

Vellai Zita, tel.: +36 1 889 5531, mobil: +36 30 515 6327, 
zita.vellai@danubiushotels.com

Danubius Hotel Gellért, 1114 Budapest, szent Gellért tér 2.

gellerteskuvo.hu

az esküvőI helyszín, amelybe beleszeretünk
Ablakokon betekintő, üdezöld környezet, lélegzetelállító dunai és Gellért-hegyi panorámát nyújtó 

teraszok, klasszikus, nagy belmagasságú, elegáns termek. A Danubius Hotel Gellért 
patinás esküvői helyszín, akár hét országra szóló lakodalmat, akár családias esküvőt szeretnél. 

Budapest immár 101 éves, legendás szállodájában családi históriák kezdődtek…, és folytatódnak.

http://www.gellerteskuvo.hu








http://spoon.restaurant
mailto:spoon%40spoon.restaurant?subject=


www.deakudvarhaz.com 
info@deakudvarhaz.com

Íme, egy varázslatos erdő, annak közepén tündéri, 
stílusos helyszín, tóval és meghitt Udvarházzal, mely négy évszakon át 

váltja valóra a szerelmesek álmait, és teszi igaz mesévé.

Deák Udvarház - ahol a lélek is jól érzi magát!

4 évszakra szóló mese

Ősz Tél

NyárTavasz

Mitől más az Udvarház mint a többi esküvői helyszín?!
 A Deák Udvarház az otthonunk, családi vállalkozásként működtetjük.
 A négy és fél hektáros birtokunk az erdő közepén vár Titeket, 

szomszédok és csendháborítás nélkül ünnepelhettek!
 Zártkörűséget biztosítunk a meghitt pillanatokhoz!
 Az Udvarházunk vintage hangulatú, minőségi bútorokkal berendezett!
 Úgy látunk vendégül, ahogy mi is szeretjük, kedvességgel, 

figyelemmel és profizmussal! Tulajdonosi jelenlétet biztosítunk  
a rendezvényeken!

 Minden esküvőre befűtjük a kültéri kemencéket és abban sütjük  
a kenyeret, pogácsát, húsokat, káposztát és a sok-sok finomságot!

 Kimagasló minőségre törekszünk, hogy folyamatosan fejlődjünk!
 Nálunk elbújhattok a külvilág elől, megérkezhettek a nyugalom 

szigetére, az erdő közepén megbúvó mesebeli Udvarházunkba…
Sorolhatnánk még sokáig! 
Gyertek és tapasztaljátok meg személyesen!

hely+szín



IMPERIAL SZALON
1074 Budapest, Rákóczi út 82. 1em 3. (11-es kapucsengő). 

+36 (1) 781 4268
info@imperialszalon.hu 

Imperialszalon
Imperial_szalon

http://www.facebook.com/Imperialszalon%0D
http://www.instagram.com/imperial_szalon


http://wedding.palmhouse.eu
http://www.hotelkristaly.eu
mailto:info%40hotelkristaly.eu?subject=


HorvátH LeiLa Noémi olyan koszorúslány ruhá
kat tervezett, melyben boldogan pózolnak a lá
nyok, és más alkalommal is örömmel 
viselik. minden díszítés kézzel ké
szült, saját találmány, és ez nem 
csak a gyöngyökre igaz. 

az arany anyagokat is a tervező készítette, a mas
nin, a pántokon, az ujjon ékszerként csillognak.
alminka koszorúslány ruhái között több kétrésze
set is találunk, így variálási lehetőséget is bátran 
enged a kollekció. a különböző fazonok és anya
gok között mindenki megtalálhatja az ízléséhez 
legjobban illőt, ezeket kedvükre összeválogat
hatják a lányok, és a végén mégis egységesek ma
radnak a fotókon, szép kompozíciót alkotva a 
menyasszony körül. 

Trendi!
az alminka alapítója 

a „Szilva és boros
tyán” kollekciójával 

mutatkozott be 
magazinunkban.  

a szilva a lila 
színre utal, 

a borostyán 
pedig az 

anyagokra 
fonódó 

arany 
mintákra.

egy márka, boldog koszorúslányoknak

+36 70306 56 85
leila.n.horvath@gmail.com

facebook.com/aalminka/
instagram.com/alminkatopia/

pinterest.com/alminkatopia/



Immár nem kell végleg 
elbúcsúznod menyasszonyi 
csokrodtól, az ÖRÖKSZÉP 
elkészíti ESKÜVŐI EMLÉKŐR 
ékszerszettedet 
és dísztárgyadat. 
Nincs más dolgod, 
mint eljuttatni 
a virágokat és 
választani 
a medál-karkötő-
fülbevaló 
fazonokból.

Örökszép Ékszer
www.gyantaekszer.hu
orokszepinfo@gmail.com
Örökszép

http://www.facebook.com/orokszep


A hogy mondani szokás, gyakorlat teszi a mestert, 
így Zsófi és Zsolt méltán érdemelték ki a Rendez-
vénymesterek elnevezést. Miközben az esküvőszer-

vezés rejtelmeiről faggattuk őket, egyre határozottabban 
körvonalazódott: manapság már egyáltalán nem úri hun-
cutság esküvőszervező segítségét kérni ahhoz, hogy az egy-
bekelés napja pontosan olyan legyen, amilyennek a pár 
megálmodta!
– Az esküvő- és rendezvényszervezéssel kapcsolatban sok tévhit 
kering a köztudatban, az egyik ilyen, hogy „rendezvényt szervez-
ni bárki tud”. Mit szoktatok erre válaszolni?
– Való igaz, hogy sokan még ma is azt gondol-
ják, hogy egy esküvő, egy szülinapi buli vagy 
épp egy céges rendezvény megszerve-
zése nem nagy művészet, elég hozzá 
pár telefont lebonyolítani és min-
den sínen van. Azt azonban elfe-
lejtik, hogy az ördög sokszor 
a részletekben rejlik: már 
azon nagyon sok múlik, 
hogy mikorra időzí-
tünk, vagy milyen 
helyszínen bo-
nyolítjuk le a 

rendezvényt. 
Mi, profi szerve-

zőként minden ap-
ró részletre ügyelünk. 

A megrendelőnek, aki 
minket tisztel meg a bizal-

mával, tényleg nincs más dol-
ga, mint megálmodni a rendez-

vényt, amit aztán Rendezvénymes-
terekként valóra válthatunk.

A hozzánk forduló párok az első, ritkáb-
ban a második esküvőjük szervezésére kér-

nek fel bennünket, mi pedig örömmel állunk 
a rendelkezésükre: több száz sikeres rendezvény-

nyel a hátunk mögött már akkora rutinra tettünk 
szert, hogy a legmeghökkentőbb elképzelésektől sem 

riadunk vissza, sőt kifejezetten szeretjük, ha a párok egye-
di ötletekkel rukkolnak elő. 
– A Rendezvénymesterek másik erőssége, hogy igazán kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel rendelkeztek és gördülékeny együttműkö-
désekkel büszkélkedhettek. Hogyan válhat ez a hozzátok forduló 
párok előnyére?
– Az elmúlt évek során feltérképeztük az esküvői helyszí-
nek kínálatát, megismertük és kiválasztottuk a legjobb 

szolgáltatókat. Az így kialakult jó kapcsolatnak kö-
szönhetően, jóval kedvezőbb árajánlatot kapnak a hoz-
zánk fordulók, mint azok, akik „az utcáról” térnek be a ki-
szemelt étterembe vagy keresik meg a fotóst. 
Tapasztaltuk, hogy több szolgáltató is tisztességtelen aján-
latokkal áll elő, ha azt látja, hogy az esküvőjét szervező 
pár rutintalan. Aki viszont bennünket bíz meg ezzel a ne-
mes feladattal, azzal ilyesmi nem fordulhat elő, hiszen egy-
fajta védelmet is nyújtunk az ügyfeleinknek. 
Az egyedi elképzelések megvalósítása nem mindig egy-
szerű feladat, de mi szeretjük a kihívásokat. Ha egy pár 
maga próbál boldogulni a szervezéssel, előfordulhat, 
hogy rossz irányba indul el vagy kedvét szegi az első visz-
szautasítás, mi azonban  tudjuk, kihez kell fordulni, ha a 
párnak különleges kívánságai vannak.

– Vannak „ingyenes esküvőszervezők” is, akik első hallásra ta-
lán vonzóbbak lehetnek a minőségi szolgáltatást nyújtó, 

ám fizetős rendezvényszervezőkkel szemben.
– Az ingyenes, bizony, sokszor drágább, hiába 

tűnik első pillantásra úgy, hogy sosem látott 
lehetőségre bukkant a pár. Tudni kell, ezek az 

esküvőszervezők csak azokat a partnereket 
ajánlják a hozzájuk fordulóknak, akikkel szerződés-

ben állnak, a mi palettánk ennél nagyságrendekkel 
színesebb, hiszen bárkivel szívesen dolgozunk együtt. 

– Nem csak az előkészületek során tesztek meg mindent azért, 
hogy a nagy nap tökéletes legyen, hanem az esküvő és a lagzi so-
rán is. Mit nyer a pár azzal, hogy velük vagytok a nagy napon is?
– Az, hogy ránk bízzák a szervezést és mellettük vagyunk 
akkor is, amikor kimondják a boldogító igent, lehetővé 
teszi, hogy a szerelmesek önfeledten ünnepeljenek, és 
csak magukkal, illetve a vendégeikkel legyenek elfoglal-
va. Mi minden apró részletre odafigyelünk eközben, s ha 
bárhol homokszem kerül a gépezetbe, azonnal helyre-
hozzuk. A mögöttünk álló sikeres rendezvényeknek kö-
szönhetően pontosan tudjuk, mire kell odafigyelni, ahogy 
azt is, miként lehet orvosolni a kisebb-nagyobb kellemet-
lenségeket. Volt már olyan „tortamentő akciónk”, ami nél-
kül vállalhatatlan lett volna a menyasszonyi torta, de elő-
fordult az is, hogy expressz sebességgel kellett sétaha-
jót kerítenünk a násznépnek – ezt az akadályt is sikerrel 
vettük, s ami ennél is jobb: a boldogságban úszó pár sem-
mit sem érzékelt a bonyodalmakból, csak utólag mesél-
tük el nekik.
– Hogy látjátok, mennyi időre van szükség, ha a pár álmai esküvő-
jét szeretné veletek megszerveztetni?
– Szerveztünk már fergeteges hangulatú esküvőt úgy is, 
hogy csak néhány hét állt rendelkezésünkre, általánosság-
ban azonban azt szoktuk mondani, érdemes nagyjából egy 
évvel a nagy nap előtt nekilátni a szervezésnek. 
Szeretjük a munkánkban, hogy sokszor már az első találko-
zás alkalmával tudjuk, melyik párhoz melyik helyszín pasz-
szol a leginkább, s általában nem is szoktunk melléfogni: 
amikor megmutatjuk nekik a fotókat, s megnézzük a hely-
színt, úgy érzik, ezen a téren is megtalálták az igazit!

InTeRjú: Bagaméri Viki

Bemutatkoznak a

RENDEZVÉNYMESTEREK
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rendezvenymesterek.hu  rendezvenymesterek

Bánhegyi Zsófi és Bánhegyi Zsolt 2006 óta foglalkozik rendezvények 
lebonyolításával, mára több mint  600 remek hangulatú esemény szervezésének 
lehettek részesei. Az elmúlt években nem csak nagy tapasztalatra és kiterjedt 
kapcsolatrendszerre tettek szert, hanem a problémamegoldó-képességüket is 
tökélyre fejlesztették. Minden gondot észrevétlenül elsimítanak, akár a szervezés során, 
akár a nagy napon adódik váratlan helyzet, ami  tönkre is tehetné az ünnepséget.

TÖBB MINT 10 ÉV TAPASZTALAT, 
600-NÁL IS TÖBB ÁLOMESKÜVŐ

Bánhegyi Zsolt
ceremóniamester, esküvőszervező
+36 30 419 2621
banhegyizsolt@gmail.com

Bánhegyi Zsófi
esküvő- és rendezvényszervező
+36 30 456 1895
banhegyizsofi@gmail.com

http://www.rendezvenymesterek.hu
http://www.facebook.com/rendezvenymesterek


www.pearlshowroom.hu
Fashion webáruház, minden héten újdonságokkal vár. 
Szállítási idő: 1 munkanap. 
Limitált kollekció, ne maradj le róla.

1082 Budapest, Futó u. 34. Nyitvatartás: 10:00–20:00 
 06 70 414 4545     pearlfashioncorvin     pearl_showroom

http://www.facebook.com/pearlfashioncorvin
http://www.instagram.com/pearl_showroom




Smink: Szalai Nikoletta 
Fotó: SáNta Máté Ruha: Fehér SzaloN
modellek: eMMy/europeFace, póczik petra

 A tekintet kiemelésére használjuk  
szemünk színének komplementereit. 

Pl. a kék szemet nagyon jól kiemeli a narancssárga!
 Az ajkat a személyiségünkhöz illő, erős rúzzsal dobjuk fel!

Törékeny 
szentimentalizmus

Szalai Nikoletta SmiNkmeSter 
esküvőre a visszafogottan érzéki, mégis 

természetes hatású sminket ajánlja. 
A nő életének legemlékezetesebb 

napjára ez a smink a szemek és a száj 
kiemelésével, a természetes szépségen 
keresztül: ünnepi hangulatot kölcsönöz.

T r e n dtipp

É R z É k i  h a t á S

S z a l a i  n i k o l e t t a

szalai.nikoletta.ildiko@gmail.com
+36 70 389 04 81
MakeUp Tár-Nikoletta Szalai
@szalainiko

szaniii_makeuptar
www.makeuptar.com
www.makeuptar.hu

neszesszer
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MIHALIK ZOLTÁN 
+36 20 436 27 75 

info@palmahazdekor.hu 
palmahazdekor

Az egyik legnagyobb öröm számunkra 
a Pálmaház Dekornál, amikor egy szerelmespár életének 
legszebb napján hozzájárulhatunk álomesküvőjük 
teljes dekorációjának megvalósításához. 
Imádjuk, ha a munkánk során minden előre eltervezett 
apró részlet és megálmodott virágkompozíció 
maximálisan elnyeri az ifjú pár és a násznép tetszését. 
Hiszünk a tökéletesség és egyediség erejében, 
éppen ezért célunk, hogy minden, kezünk alól kikerült 
dekoráció megismételhetetlen és emlékezetes legyen.

Profilunk: 
 MENYASSZONYI  

ÉS DOBÓ CSOKROK
 ASZTALDÍSZEK
 HELYSZÍN DEKORÁCIÓ
 SZERELEM KAPU
 FÉNYDEKORÁCIÓ
 ESZKÖZ- ÉS  

NÖVÉNYBÉRLÉS
 KÖSZÖNETAJÁNDÉK

A DEKORÁCIÓ A SZENVEDÉLYÜNK!
Megismételhetetlen és emlékezetes

http://www.facebook.com/palmahazdekor


ART – MONA DESIGN KAMPÁNYFOTÓZÁS 
A VÉRTESSZENTKERESZTI 

BENCÉS APÁTSÁGBAN„A senki néz…
A semmi néz…
Most minden egy. 
Együtt van. 
Egybeolvad.
A mindenség 
modellje, 
áll a templom.”

PILINSZKY JÁNOS

MIéRT éPPEN IDE 
uTAZOTT A STÁb, 
hOGY Elbűvölő 
DIvATFOTÓKAT KéSZíTSEN?
MINThA MADÁR SEM jÁRNÁ 
A véRTESSZENTKERESZTI KOlOSTORT. 
A TöRöK IDőK ÓTA AlSZIK, ÁlMÁbAN PuSZTul. 
AZ 1100-AS évEKbEN hATAlMAS bENcéS MONOSTOR 
uRAlTA ITT A SűRű, SöTéT ERDőT, SZERZETESEK 
élTEK, IMÁDKOZTAK éS TEMETKEZTEK FAlAI KöZöTT.  
A ROMÁN KOR éS A GÓTIKA éPíTéSZETI EMléKéT KALMÁR MÓNIKA 
IPARMűvéSZ ROMANTIKuS KIEGéSZíTőKKEl, éKSZEREKKEl ébRESZTETTE FEl, 
AMIKOR AZ ART–MONA DESIGN KAMPÁNYFOTÓZÁSÁT EbbE A MISZTIKuS 
TéRbE hElYEZTE. NEM TITKOlT SZÁNDéKA vOlT, hOGY FElTűNő éKSZEREIvEl, 
KÁPRÁZATOS, GYöNGYöS DIADéMjAIvAl, IMÁDOTT, cSIllOGÓ KRISTÁlYOS 
KIEGéSZíTőIvEl FElhívjA A FIGYElMET AZ ElFElEjTETT „GYöNGYSZEMRE” IS.

SzEntEk 
SzüzEk
és
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Koncepció, szervezés,  
fejdíszek és ékszerek:  
Kalmár móniKa 
art-mona design
Fotó: Pure&Pastel  
PhotograPhy
Smink:  
murvai eszter
Haj: murvai edina
Ruha: Be attractive  
couture
Dekor, virágok: KincsesKert  
esKüvői deKoráció
Torta: eat me caKe Boutique
Modellek: Kulin Brigitta,  
tóth noémi
Cipő: heels
Antik asztal: antiK sziget
Antik kanapé és asztalka: 
Bodza virágműhely
Citátum: 
PilinszKy  
jános
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„Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.”

SZŰZIES KOSZORÚK
Fent bájos gyöngysor, lent 
impozáns, feltűnő fülbevaló 
egészíti ki a részletgazdag 
hajdíszt.
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Trendi!
BÁJOS SZÍNEK 

ERŐSÍTIK A FEHÉRET
A fejdíszre kéredzkedő, 

romantikus színek merészen 
egészítik ki a hófehér 

menyasszonyi ruhákat. 
Egyedülálló ötlet ez, 

attraktív, merész, miközben 
leheletfinoman bájos, 

és nem gyengíti a hófehér 
ruha erejét, sőt!
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Trend kedvenc!
ELŐKELŐ  
KORONÁS FŐK
Kalmár Mónika iparművész 
királynői diadémjai
arisztokratikusak, 
meghökkentően teátrálisak. 
Szerethetően 
emlékezetes választás…

„Az a furcsa, amikor az ember megéri azt, 
amikor szeretik, de rettenetesen nehéz 

valakit találni, aki ki is bírja, 
el is viseli, hogy szeressék.”
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„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.”

ÉDES KONTRASZT
A dús, buja hajzuhatag, 
a vágykeltő smink szereti 
a gyöngyökből épített, szépen 
kidolgozott, mégis ad hoc 
érzetet keltő virágos hajdíszt. 
Ez az ellentét az öntudatos, 
megfejtésre váró, de 
mindig megfejthetetlen, 
esetleg végtelen 
megfejtést kínáló 
nők kedvence.
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„A szeretet melege 
olyan, mint a jótékony nap: 
betölti a legkisebb zugot is, 
s mindenütt derűt fakaszt, 
a viszontszeretet kellemes melegét.
A szerelem melege rokon a nap erejével.
A nap a legnagyobb tűzforrásunk, 
de életadó szerepéhez hozzátartozik a tőlünk való távolsága. 
Hasonlóképpen a valódi szerelem egyszerre legfőbb tűz, leghőbb izzás, 
de a lélek soha nem szűnő, véghetetlenül gyengéd tartózkodása is.”

Dekor tipp!
SZÍNEK, FÉNYEK: MEGHITTEN…
A tűzpiros nagyon jól mutat 
természetes környezetben. Főleg, ha zöld 
és világoskék szín közötti, pasztelles 
árnyalatot keversz a rózsákhoz. 
Ez az úgynevezett olajkékes-zöld a tortán 
is nagyon elegáns, és a leveleken is itt-ott 
úgy töri meg a fényt, hogy rokonárnyalatot 
teremtenek egymás között.
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SZOFISZTIKÁLT  
ROMANTIKA

Lapozz egyet, és nézd meg 
ezt a különleges hajdíszt  

közelebbről is!

Szerelem
MISZTIKUS

térben
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COOL 
ROMANTIKA

A spontaneitást 
keltő fonott hajat 

költőivé teszi  
a finom 

ékszervirágok 
tökéletes 

harmóniája.

„Az ágy közös.
A párna nem.” 
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 „Fésülködöl a fényes csendben,
a félmultnál is éberebb tükörben.”

NAPKORONA, HAJKORONA
A tükörből is látszik, hogy az alakot 
hogyan képes kedvezően 
befolyásolni, megemelni, 
nyújtani egy magasra épített, 
nap-koronára emlékeztető fejdísz.

Tipp!
CSÓK  

A SZENT 
HELYEN

Az átimádkozott, 
pusztuló kövek 

intenzíven hatnak 
a látogatóra, 

szerelmes 
kirándulások 

célpontja lehet  
a Vértes rengetegében 
elbújó rom, mely bár 

napról–napra pusztul, 
mégis öröknek látszik, 

akár a szerelem. 

Trendjelző!
Az elöl egyértelműen 
egyeduralkodó  
tiara engedi, 
hogy hátul 
a hajfonat 
érvényesüljön.
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1133 Budapest, Dráva utca 18-20.
+36 70 905 7657 • +36 70 905 7682

info@trombitascukraszda.hu
www.trombitascukraszda.hu

Vállaljuk egyedi torták készítését 
az egész országra való kiszállítással, 

legyen szó szinte 
bármilyen elképzelésről!

Hagyományos sütemények, friss 
gyümölcsökből, természetes és minőségi 

alapanyagokból készült desszertek, 
kóstolja meg cukrászdánkban!



Szállodánk esküvői rendezvények magas színvonalú lebonyolítását vállalja, 
kisebb partiktól a nagyobb, 120 fős lagzikig. Szonáta termünk felejthetetlen 
látványt nyújt a vacsora alatt. Parkunk vagy Panoráma Éttermünk terasza 

a jó idő beköszöntével hangulatos környezetet biztosít koktélpartikhoz, 
polgári esküvőkhöz, szabadtéri összejövetelekhez. Kollégáink szakmai tudása 
garancia a magas szintű éttermi kiszolgálásra. A lakodalmi vacsorát vállaljuk 

menüsorok vagy vegyes tálak felszolgálásával, illetve igény szerint 
svédasztalos formában is. Egyedi kérés esetén is nyitottan állunk 

megrendelőink szolgálatára. Kedvezményes italcsomagok kialakításával 
költségkímélő megoldásokban is partnerek vagyunk. 

Örömmel segítünk a dekoráció, zeneszolgáltatás, kiegészítő programok, 
de akár a helyszíni polgári szertartás megszervezésében is. 

Kedvező árakat biztosítunk a távolabbról érkező esküvői vendégek 
elszállásolására, emellett az ifjú párt ajándék éjszakával lepjük meg. 

Szállodánk 116 szobával, saját wellness részleggel, télen a 4 km-re lévő 
Síparkkal várja a Galyatetőre látogató nászutasokat is.

A Hunguest grAndHotel gAlyA**** 
MAgyArország legMAgAsAbbAn fekvő szállodájA 

A MátrA-Hegység szívében, gAlyAtetőn, 5 Hektáros pArk közepén 
kínál Helyszínt káprázAtos pAnoráMájú szAbAdtéri esküvőknek. 

télen-nyáron csábítjA A nászutAzókAt A kristálytisztA levegő, 
A Hegyvidéki klíMA és A különleges gAsztronóMiA.

Cím: 3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10. , Tel.: +36 37 576 502

Magasan a legjobb



http://www.beattractive.hu
mailto:info%40beattractive.hu?subject=
http://www.facebook.com/beattractivecouture




„Mert a stílus 
te Magad vagy !”

Válogass kínálatunkból a webshopunk felületén!   www.newageforyou.com
 +36 70 286 9417        •        info@newageforyou.com        •        new age Style

http://www.facebook.com/newagestyle




Mesebeli park közepén áll az elvarázsolt kastély: a princess palace. 
a világhírű győri balett Művészei ezen az érzelMes helyen 
jelenítették Meg egy-egy Mozdulatban főszerepeiket: 
a szűzies róMeó és júlia történetét, 
és a szenvedélytől szikrázó, lázas érzékiséget 
a skarlát betű cíMű előadásukra utalva. 
utóbbi pikantériája, hogy Matuza adrienn 
príMabalerina, aki a paptól szereleMbe és teherbe 
eső asszonyt táncolja, babát vár színpadon túl 
is. a Második triMeszterben fotóztuk a 
roMantika szalon 2019-es kollekciójában, de 
fegyelMe Mit seM változott az életében 
bekövetkezett, gyönyörű fordulattól. 

SZERELMEINK TERMÉSZETE
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Igazi királykisasszonyos ruhaköltemény 
(ROMANTIKA SZALON), a PRINCESS PALACE korhű, 
arisztokratikus miliőjében. Az aprólékosan kidolgozott, 
derékon lefelé szökő csipke, a barokkos ékszercsokor 
(BRIDE BY MYRA), a SANNA ESKÜVŐI MEGHÍVÓ 
papírcsodája elbűvölő a gyöngyös ékszerekkel 
(MARTA MEISELS JEWELRY).

„A szerelem akár 
újonnan születik, 
akár halottaiból 

ébred, mindig 
napsugarat hoz, 

csordultig telíti 
ragyogásával a szívet, 

úgyhogy kiárad 
a külső világra is.”

Szereplők:
A SKARLáT BETű 
Hester Prynne: Matuza adrienn
Tiszteletes: Jekli zoltán,  
velich rita JelMezében
RÓMEÓ éS JúLIA
Júlia: berzéki Melinda
Rómeó: daichi ueMatsu,  
Michael scott JelMezében

Gyermek statiszták: barbi és zara
Citátum:  
nathaniel hawthorne:  
a skarlát betű
shakespeare:  
róMeó és Júlia

külön köszönet  
velekei lászlónak,  
a győri balett  
koreográfusának  
Művészi instrukcióiért!

Helyszín: princess palace,  
dunakiliti
Menyasszonyi ruha:  
roMantika szalon,  
szoMbathely
Torta: lengyel József/ 
torta és karaMell
Ékszerek: Marta Meisels Jewelry
Ékszercsokrok: bride by Myra 
tel: +36 70 613 99 82
Cipő: graf ’n’ berg
Papír dekor, meghívó,  
legyező vendégkártya:  
sanna esküvői Meghívó
Kislány tütük: idancestore
Smink: sárosi szilvia
Haj: deMény csilla
Fotó: dévai zoltán,  
erdős zsolt,  
polonkai gizella

shooting
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„Vágytam arra, hogy 
gyermekem legyen. 
Annak ellenére, hogy az egyébként is 
rövid életű balerina karrieremet megváltoztathatja a várandósság 
és a gyermekem születése. Már tudom, hogy kislányunk lesz. 
Még mindig főszerepeket játszom, és ha megszületik Lizetta, 
szeretnék továbbra is balett szerepeket.”

Matuza adrienn

„Nehéz lenne 
kikutatni, mily apró, 
megfoghatatlan dolgok 
okozzák néha, 
hogy egyik ember 
eléri azt, ami 
a másiknak 
nem sikerül.”

Fejedelmi tér. Akár 
a Te menyasszonyi 

belépődnek is helyet 
ad. Monumentális 

és varázslatos 
a márvány és az arany 

csillogásától.

shooting
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„Hiába, ifjuember
Nem a szívvel 
szeret, hanem 
a szemmel.”

BERZÉKI MELINDA 
nem csak 

a mozdulataival 
és a tartásával, 

de az arcával, 
a mosolyával is 
azt üzeni, hogy 

a klasszikus balettel 
járó kemény, 

embert próbáló 
edzések érzékeny, 

bájos, de huncut 
lelket rejtenek.

A modern redőzetű 
habcsók ruha 

(ROMANTIKA SZALON) 
könnyedséget 

és légiességet kelt

shooting
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„Csodálatos, milyen 
sok időbe telik, míg 
a dolgok szavakba 
öltöznek. Ha két ember 
egy bizonyos kérdést 
kerülni akar, 
önkéntelenül, minduntalan 
odatereli a szót, eljut 
egészen a széléig, 
de mégse kavarja fel.”

JEKLI ZOLTÁN daliásan alakítja a színpadon 
a tiszteletest, akit a férjezett nő iránti, bűnös 
szerelem hevít. Fotóinkon Júliának csak 
bizalmasa, lelki atyja. De minden 
megváltozik, amikor meglátja hölgyét…
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A szenvedélyen 
nem feltétlenül kell 

úrrá lenni – üzeni 
a menyasszony 

tűzpiros cipellője 
(GRAF ’N’ BERG).

„Egyikünk sem várhat semmi jót ebben 
az életben, amióta a gonosz útvesztőben 
tévelygünk, és lábunk minduntalan 
megbotlik a bűnben, amivel utunkat 
teleszórtuk.
A hit elvesztése 
a bűn legszomorúbb 
következménye 
talán.”
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Íme egy szédületesen 
attraktív tér, 

a PRINCESS PALACE-ba 
lépve ez a látvány fogad. 
Itt minden menyasszony 

főszereplővé válik. 
Az alakot kiemelő csipkeruha 

(ROMANTIKA SZALON) 
édesen simul a várandós 

menyasszonyra. 
A fátyol ma már 

nem csak a szűzies 
szerelmet 

hirdeti.

„Reszkessen minden férfi, 
aki egy asszony kezét elnyeri, 
és nem tudja fölkelteni annak 

szívében a legforróbb szenvedélyt!”
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„Lassan szeress 
s szeretni fogsz 
sokáig.”

Trendjelző
A csepp-formájú ékszercsokor 
(BRIDE BY MYRA) 
igazi meglepetést kelt.
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„A vágy erőt ad és utat talál, 
S megédesül a keserű pohár.”

DAICHI UEMATSU, vagyis Rómeó Japánból 
érkezett, szelíden mosolyog, miközben mindenre 

képes, legyőzi a gravitációt is, ha ez a feladat.

Tipp!
A barokkos, gyönggyel hímzett 
bársony papucs (GRAF ’N’ BERG) 
az idei szezon nagy meglepetése, 
nem csak menyasszonyoknak!
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A SANNA ESKÜVŐI MEGHÍVÓ fotózásunkra 
tervezte ezt a gyönyörű, bordó csipkemintával 

díszített, romantikus csipkeruhához 
(ROMANTIKA SZALON) is illeszkedő, 

vendégeknek szóló legyező-emléket, melyen 
a menün kívül az esküvő forgatókönyve is 

szerepel. Egyik lapja hagyományos esküvői 
meghívóként is működik.

Trendi!
Júlia fülbevalója 
(MARTA MEISELS 
JEWELRY) 
az esküvő után is 
kedvenc darab 
maradhat.

„Ó, Rómeó, 
mért vagy 
te Rómeó?”
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Ebben a králykisasszonyos, 
arany-fehér kandallós térben 

LENGYEL JÓZSEF 
(TORTA ÉS KARAMELL) 

tortakölteményei jól érzik 
magukat, ahogy a kislányok 

is, akik a sütire 
várnak.

Az ékszercsokor 
(BRIDE BY MYRA) 
és a hatalmas 
fülbevaló (MARTA 
MEISELS JEWELRY) 
bámulatosan 
izgalmas, akár 
viselője.
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Kis statisztáink 
csodálattal élték bele 
a művészek világába 

magukat.
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Az érzelmeknek 
nem lehet

Vége

„Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem…”

A kőoroszlán 
melankolikusan néz 

a pár után…
A bájos koszorúslányruha 
(ROMANTIKA SZALON), melynek 
alján színes virágok mozognak, 
megihlette a virág-dekoratőrt, 
és csillogó pasztell selyemcsokrot 
(BRIDE BY MYRA) 
tervezett hozzá.

külön köszönet 
az AUDI HUNGARIA ZRT-nek, 
a Győri Balett főszponzorának.78 ESKÜVŐ TREND
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Tegyék közös életük legszebb pillanatát fenségessé és feledhetetlenné  
az álomkastélyban! Romantikus kastélyunk egyedülálló gyémántként 
tündököl a Kisalföld északi csücskében, Dunakilitin.  
A Princess Palace épületegyüttese látványos, mesébe illő kialakításának 
köszönhetően nagyszerű választás exkluzív esküvők lebonyolítására.
A kastély kapuit átlépve olyan kivételes miliővel találkozhatunk, amely 
hazánkban minden tekintetben egyedülálló. A palota külső és belső terei 
egyaránt magukban hordozzák az autentikus barokk stílusjegyeket.  
Minderről tanúskodnak a gigantikus oszloppárok, a hihetetlen 
aprólékossággal kidolgozott mennyezeti freskók, a gondos igényességgel, 
egyedien berendezett enteriőrök, az előkelő, tekintélyt parancsoló, vörös 
bársonnyal borított kanapék és fotelek. Nem meglepő, hogy  
a márványlépcsőn végigsétálva a házasulandókat és vendégeiket is  
magával ragadja a XVII. századi arisztokrata életérzés.
A ceremónia megtartására a szabad ég alatt és a kastély falain belül  
egyaránt lehetőség nyílik.
A különtermek, választástól függően, kiválóan alkalmasak szűk körű családi 
események és nagyobb lélegzetű esküvők megtartására. A barokk stílusban 
pompázó kastély egyediségének és sokoldalúságának köszönhetően 
tökéletes választás esküvők teljes körű lebonyolítására, hiszen  
az előkészületektől a szertartáson át, a hajnalig tartó fergeteges mulatozásig  
minden igényt maximálisan kielégít. Mindezek mellett a jegyes,  
illetve a kreatív fotózáshoz is fenséges helyszíneket biztosít.
A házigAzdák AjándékA: Az elnöki lAkosztály Az ifjú pár részére! 
Kérésre vendégeinek szállást biztosítunk, ehhez 18 szoba áll rendelkezésre.  
A megismételhetetlen pillanatokban hiszünk. ezek számítanak igazán!  
önök megálmodják és mi megvalósítjuk!  
Személyre szabott ajánlatért forduljon hozzánk bizalommal!

Mondja ki a varázslatos kastély hercegnőjeként az igent!

Princess Palace, 9225 Dunakiliti, kossuth lajos utca 117. 
 PrincessPalaceKastely  @PrincessPalaceKastely 
 kastely@princesspalace.hu  +36 70 203 0453

Álom, luxusKivitelben

http://www.instagram.com/princesspalacekastely
http://www.facebook.com/princesspalacekastely


GÖRÖG 
ezüst-arany 

és design 
ÉKSZEREK

www.verginaekszer.hu
1089 Budapest 

Gaál Mózes utca 5-7. 
I. emelet 128.

+36 1-210-1288
+36 20 203 4460

verginahungary
Vergina _ hungary

Desszert Pince 
cukrászműhely
Etyek, Újhegy, 
Gasztrosétány

+36 30 474 6668

www.desszertpince.hu
rendeles@desszertpince.hu

Tortáinkkal a természetességre törekszünk, 
kívül és belül is, ezért díszítünk az adott esküvőhöz illő 

élővirágokkal, ezért nem használunk semmilyen 
cukrászati adalékanyagot, aromát. Tortáink így nem 
csak stílusosak, hanem finomak is. Büszkén állítjuk, 

hogy aki hozzánk eddig kóstolóra jött, bennünket kért 
fel a torta elkészítésére! Várunk Téged is!

http://www.facebook.com/verginahungary
http://www.instagram.com/vergina_hungary




PA R T Y    R U H A P R Ó B A    K I E G É S Z Í T Ő  M US T R A    D E KO R    E G Y É B  H A N G U L AT I  E L E M E K

Csipkerózsika 
Hófehérke 

vitája
Újra hódít a hófehér, de ellene 
érvel a buja rózsaszín is.  íme, két 
nagyon szerethető dekormese.

Ruha: Golden Rose szalon

ÉS 

trendszetter

58 ESKÜVŐ TREND



eleganciaMoni's JEWELRY
www.monis.hu

A választás 
szabadsága

Trendi!
A menyasszony és a vőlegény székét ügyesen 
befűzött tüll anyaggal királyivá emelheted 
és elegánsan megkülönböztetheted.

PA R T Y    R U H A P R Ó B A    K I E G É S Z Í T Ő  M US T R A    D E KO R    E G Y É B  H A N G U L AT I  E L E M E K

 Fehér mágia
A sok fehér és a zöld a természetesség 
érzetét kelti a parádés virág dekorációban is. 
Hófehérke dekoratőre mindent a részletekig 
kidolgozott, 
mégis 
természetességet kelt .
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 Natúr báj
Ismét a fehér, de már vintázs kiegészítőkkel. 
A székek (AMERIKAISZEK.HU) egészen más 
hangulatot adnak, a dekor kellékekben 
(HOME STYLE HUNGARY) ott az arany, 
de natúr hatást keltenek mégis. A legnagyobb 
attrakció, ahogy a kertet a dekorációba illeszted.

OLASZBOR.HU

HOME 
STYLE 
HUNGARY

MARTA MEISELS JEWELRY
www.ekitoekszerek.hu

KARL 
ÉKSZER

HEELS cIpő

SANNA 
ESKÜVőI 

MEGHÍVÓ

DEKORÁGI
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Trendi!
A lágy esésű 

tüll ruha válláról 
mintha a szél 
fújta volna le 

a kelmét.

TERMÉSZETES ELEGANCIA
Csak a hófehér lelked kell. Nap szárítsa be a hajadat, 
legyen még fodrászod a szél. Szerelmes érzés 
pirosítsa arcod, mely a pír alatt porcelánként 
tündököl. Íme, egy nagyon szerethető, harmonikus, 
ad hoc érzetet keltő belépő, miközben sok-sok 
láthatatlan kéz munkája adódott elbűvölően össze, 
mégis minden mesterkéltséget nélkülöz.

HOME STYLE HUNGARY

A MENYASSZONY ÉS A VŐLEGÉNY ILLATA
OTTO KERN

RUHA: 
TI ADORA/ALVINA VALENTA

VINTÁZS,
a természet

zöldjéhez
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Tipp!
A cukrásznak is 
meséld el, milyen lesz 
a mesebeli, mégis 
természetesen gyönyörű 
álomvilágod!

A vőlegény laza
kertiparty stílust

enged meg magának.

RUHA: 
TI ADORA/ALVINA VALENTA

 Színes rózsákkal álmodom
A romantika világába lépünk, 
a fehéret már csak a ruha őrzi. 
A menyasszony ettől a dekorá-
ciótól Csipkerózsika lesz.

A RomAntikA illAtA
BETTY BARCLAY 
BEAUTIFUL EDEN

Party,
színes
kerti

ViRÁGokRA
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A játékos vintázs szobrok 
(HOME STYLE HUNGARY) 

meglepetésként hatnak, 
minden asztalra 

másfélét találj ki. 
Ez a kis hintaló picit 

megidézi a gyer-
mekkort és a múló 

időt…, érzelmes 
pillanatokat kelt 

a vendégeidben.

A kinti térbe helyezett szekrény
(HOME STYLE HUNGARY-nál találsz sokfélét)
tortapultként működik, kihúzott fiókocskái is
díszíthetők. A natúr székek 
(AMERIKAISZEK.HU) 
jól mutatnak a ceremónián.
A vacsoraasztalok
közepén rózsafutó.

SANNA ESKÜVŐI MEGHÍVÓ
www.sAnnAeskuvoimeghivo.hu

A GRAF 'N' BERG csipke cipellőjéhez 
csipkerózsikás retikülcsokor! 

BRIDE BY MYRA elkészíti neked. 
Tel. +36 70 613 99 82, 

Bride-by-Myra
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STILETTO 
CIPŐBOLT

T r e n dtipp!
Örök klasszikus,

kecsesen íveli a lábat,
és sokáig Veled marad

ünnepi alkalmakkor.

Ne becsüld le a tűsarkú erejét, üzeni Marilyn, akinek stílusa 
és szépségtippjei ma sem mentek ki a divatból. A különleges 
tűsarkúak megnyújtják a lábat, szépítik a bokát, kiemelik a nő 
szépségét és szinte minden színárnyalatban hódítanak! 

A STILETTO CIPŐBOLT rafinált cipellőinek 
már a kopogására is gyorsabban ver a férfiszív!

Keresd itt: 
HoF – Home of Fashion designer butik 

Budapest, Bécsi u. 1, 1052 
Stiletto Cipőbolt

+36 70 776 68 68
www.stiletto.store

Adj egy lánynak egy megfelelő cipőt, 
és képes lesz meghódítani a világot.” 

(Marilyn Monroe)

http://www.facebook.com/stilettocipobolt


Ráckeve legújabb és legexkluzívabb 
szállodája a Kristály Hotel**** elbűvölő, ősfákkal és 

dísztavakkal ölelt parkja egyedi esküvőre hív. 
Kiváló nászútra is, nyugalmat és a luxus kényeztetését 

nyújtja Vendégeinek. Saját termál- és gyógyvízzel rendelkező 
élményfürdője segít kipihenni az esküvő izgalmait.

Szakképzett csapata igényes szolgáltatásaival, híres konyhájával  
felejthetetlen gasztronómiai kalandra hív.

Kérje egyedi ajánlatunkat:
rendezveny@termalhotelrackeve.hu

www.termalhotelrackeve.hu

Élményesküvő és nászút
a Kristály Hotelben



B O H É Mrapszódia

személyre szabott bohém–vintage esküvőiruhák
www.facebook.com/balintsara.bridalwear

www.balintsara.com
info@balintsara.com

06 20 531 6941

Ruhák: bálint sára bridalwear
Fotó: kovács tamás facebook.com/tamaskovacsphoto 

Smink: kökény judit facebook.com/onoonoroom 
Haj: herbert kornél facebook.com/hairberthair
Modellek: petra & edina/face model management  

Virágcsokrok: dóri @ bloom flowers and design budapest,  
facebook.com/bloombudapest

Ékszerek: ihász emese: facebook.com/ihaszemesejewelry
Dekoráció: odú design/www.odudesign.com,  

facebook.com/odudesign
Stylist asszisztens: molnári edit

Külön köszönet a kilim a nomád szőnyeg-nek a szőnyegért,  
az architecture uncomfortable workshop-nak a gyapjúszékért!

Inspiráció: Queen – bohemian rhapsody – a night at the opera

BÁLINT SÁRA 
BRIDAL DRESS 

IDEAS I 2018 
„Az érzelmek és gondolatok 

szenvedélyes hullámzása”
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SzabadSág. Érzelmi 
magaSlatok, ÉS árnyÉkoS 
völgyek között jól látSzó 
öSvÉnyek, lehetőSÉgek...  
bálint Sára ÉrzelmeS 
kollekciója egySzerre 
vezet a múltba, 
a rÉgi cSipkÉk világába, 
pihen meg a jelenben 
könnyen viSelhető, 
lÉgieS kreációival, 
miközben a jövőt ünnepli.

Vágy és szeretet
nincsenek merevítők, 

abroncsok és fűzők – ahogy 
azt már megszoktuk a 

tervezőtől. Fesztelenül 
kibontakozhatsz a lágyan 

omló, természetes 
anyagokból készült, 

finoman kidolgozott 
ruhákban. a természe-

tesség és a kellem annyira 
hozzátartozik a kreációkba 

beleszerető menyasz-
szonyokhoz, mint 

a bennük hevesen 
feltörő és a férfit 

azonnal inspiráló vágy, 
mely szeretetbe ér.
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Nő és kislány
A csipke a dekoltázsnál 
nagyvilági, sejtelmes, 
a vállnál viszont 
„átlátszóan” kislányos. 
Ez a kettősség 
a kreáció titka.
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Ne változz!
Öntörvényűnek, bátor-

nak született, házasság-
ban is ilyen lesz, nem 

változik. Nem meglepő, 
hiszen nagyon őszinte 

nő volt és marad. 
Kreációja, természete-

sen érzelmes csokra, 
sőt a haja is ezt 

az üzenetet hordozza.

TRENDI!
A ruha szinte 

egybeolvad 
a testeddel.

Megengedően 
követi, 

rejtelmesen 
kiemeli. 

haute couture
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személyre szabott bohém–vintage esküvőiruhák
www.facebook.com/balintsara.bridalwear

www.balintsara.com
info@balintsara.com

06 20 531 6941

Több jó megoldás
A kreáció hosszú, tüll ujja, és nemes vonalvezetése, 
a földig érő, horgolt csipke, a játékos rojtok, 
a púderes alj – a nő sokszínűségéről 
és megfejthetetlenségéről árulkodik.
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http://www.dekoragi.com
mailto:info%40dekoragi.com?subject=
http://www.facebook.com/dekoragi
http://www.instagram.com/dekoragi_


http://www.abacushotel.hu


TORTAPALOTA 
elbűvölő és finom!

CíM: 

8000, székEsfEhéRváR, 
gézA utCA 27.

TELEfoN: 

06 20 288 9891
EMaIL: 

toRtApAlotA@gmAil.Com



Fotó: Salon Isabell

16. BDPST ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 
Papp László Budapest Sportaréna

2020. január 25-26.

Telefon: 0630/950-9308
www.eskuvo-kialliTas.hu  |  www.eskuvoi-kialliTas.hu

      @arenaeskuvokialliTas          @eskuvokialliTas_sporTarena

http://www.facebook.com/arenaeskuvokiallitas
http://www.instagram.com/eskuvokiallitas_sportarena


BIZALOM EGYMÁSBAN, BIZALOM A RUHÁBAN 
SOPHIA LORETTA  SZALON



Új márkánk a 
DOMINISS 

már 
próbálható!

+36-20/849-38-71   www.sophialoretta.hu 
SOphIa_lOretta_kecSkeMet  SOphIalOrettakecSkeMet

http://www.facebook.com/sophialorettakecskemet
http://www.instagram.com/sophia_loretta_kecskemet

