
TÖRŐCSIK FRANCISKA
SZÍNMŰVÉSZ 

AZ EKLEKTIKA SZALON
RUHAKÖLTEMÉNYÉBEN, 

A HILTON BUDAPEST
ENTERIŐRJÉBEN

AZ ITT LETÖLTHETŐ @ESKÜVŐ TREND MAGAZIN TARTALMA 
NEM AZONOS AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL KAPHATÓ MAGAZINÉVAL

STÍLUS • ELEGANCIA • HARMÓNIA

DIGITÁLIS CÍMLAPUNKON
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CSALAD-OTTHON/ESKUV-TREND/PRODB038971.HTML

MAGAZINUNK 
HÁZHOZ MEGY! 
KÉRD ITT 

VAGY ITT

https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/eletmod-csalad-otthon/eskuv-trend/prodB038971.html
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HALKAN SUHANNAK A BÁJOS LEPKESZÁRNYAK. A TÜCSKÖK CIRIPELÉSE ÖSSZEOLVAD 
A TERMÉSZET NESZEIVEL, ÉS VARÁZSLATOS ZENEKÉNT HAT. HA FIGYELSZ, MEGHALLOD, 
AHOGY KINYÍLIK EGY SZÉP VILÁG, MELYBEN A LEPKÉK TÜNDÉRKÉNT SZÁRNYALNAK, 
A TÜCSKÖK PEDIG HEGEDŰN JÁTSZÓ HERCEGNŐK. A TERMÉSZET ZENÉJE ÉS A RÉGI 
MESÉSKÖNYVEK HALHATATLAN VILÁGA IHLETTE AZ ART-MONA DESIGN 
2020-AS VARÁZSLATOS KRISTÁLY KOLLEKCIÓJÁT.
CSUPA LEHELETFINOM APRÓSÁG, 
MELY KÁPRÁZATOS EGÉSSZÉ 
NŐ KALMÁR MÓNIKA 
KÉPZELETÉBEN: 
AZ IPARMŰVÉSZ OLYAN 
VILÁGBA VEZET, 
MELYET SOSEM 
LÁTTÁL MÉG, MÉGIS 
TERMÉSZETESEN 
LÉPKEDSZ BENNE 
ÉS ELHISZED, 
HOGY LÉTEZIK.

AZ 

ANTIK ÁLOM FEJDÍSZ ÉS HAJÉKSZER 
KOLLEKCIÓJÁNAK KAMPÁNYFOTÓZÁSA

TÜCSÖKZENE
FOTÓ: HALMAI GYÖNGYI PHOTOGRAPHY 

HAJ: JANCSI ADRIENN/ ELITEWEDDING HAIR
SMINK: BERNADETT JANKA MAKE UP ARTIST

MODELLEK: PÓTH DORINA, LILI NAGY
RUHA: KORALIA MENYASSZONYI RUHASZALON

DEKORÁCIÓ: BRANDT VIRÁG



TÜNDÉRSZÉPEK
A titok a csillogásban van. Izzó kövek, kristályok, gyöngyök teszik izgalmassá ezeket 

a hajékszereket, melyek a koszorú báját és a diadém méltóságteljességét egyszerre hordozzák.

„Tudom semmi, de semmi közötök  
hozzám, butuska tücskök a fű között,  
mégis jólesik azt képzelni, hogy  

mikor így este, ablakot nyitok,  
nekem üzentek, sok hű kis barát,  
lelkendezve, hogy szép a világ.”

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

12 ESKÜVŐ TREND
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KORONÁS 
KIRÁLYNŐ

Lélegzet elakad, a 
meséből lépsz ki ebben 

a koronában,
egyedivé tesz, nem 

(nagyon) számít,  
milyen a hajad, akár 

lazán omló is maradhat.

ESKÜVŐ TREND 13

trendszetter



VARÁZSLAT KELTÉSE
Báj, kellem, fenségesség és érzelmesség. Meg egy kis játék… 

A titokzatos elixír összetevői, melyet KALMÁR MÓNIKA iparművész 
tündérmesébe illő fejdíszei látványosan fejeznek ki.

Mindig 
a személyiségedhez 
válassz hajékszert, 

fejdíszt, mert a gyönyörű 
apróságok meghatározzák 

a teljes outfited
stílusát!

14 ESKÜVŐ TREND
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UTÁNOZHATATLANSÁG!
Ugye, milyen sok finom 
kis elemből építkezik 
ez a fejdísz?
Mégis tökéletes 
kompozíciót alkot.
Nézni kell, 
áhítattal...

HALMAI GYÖNGYI
fotóművész képei 

festmény-szerű 
atmoszférát 
teremtenek.

T R E N D

T R E N D

kedvenc

kedvenc
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„ E G Y E S  N Ő K  É P P  A M I AT T                N É Z N E K  L E ,  A M I  A  F É R F I A K AT  I ZG ATJ A  B E N N E M …”

XLISKRA LAWRENCE NEM ANOREXIÁS, ÉS HÜMM, RÖGTÖN ÉSZREVETTED. 
MÉGIS BOLDOG. SŐT A FÉRFIAK EGYENESEN VADULNAK ÉRTE, PÁRNÁS 

POPSIJÁÉRT, PUHA KEZÉÉRT, TELT CSÍPŐJÉÉRT, ANYAGOT FESZEGETŐ DE-
KOLTÁZSÁÉRT, MEG AZ INGERLŐ EGYÉNISÉGÉÉRT. A VILÁG LEGHÍRESEBB 
DUCI MODELLJE KÖZBEN GYÓGYÍRJA LETT A TESTSZÉGYENTŐL, FOLYA-

MATOS FOGYÓKÚRÁTÓL ÉS ÖNKRITIKÁTÓL SZENVEDŐ NŐKNEK. 
EZÚTTAL MENYASSZONYI KOLLEKCIÓBAN PÓZOL ELŐTTED, ÉS NEM CSAK 

A SZERELMET ÉS A HÁZASSÁGOT, DE AZ ÉLETET IS ABSZOLÚT IGENLI.

RUHA: JUSTIN ALEXANDER • SZÖVEG: HASZNOS ÁGOSTON

-ES, MÉGIS 

BOLDOGAN ÉL…

„A NŐK MINDEN FORMÁBAN ÉS MÉRETBEN LEHETNEK GYÖNYÖRŰEK”

36 ESKÜVŐ TREND
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UNALOM ELLEN...
ÜNNEPELD A K APC S OL ATOTOK AT, A SZEREL MET!
Nem, ne csak Valentin napján, és ne is csak a jegyes-
ség ideje alatt örüljetek egymásnak. 
Hanem mindennap. 

Ha fáradt vagy, elég egy kis mosoly, egy 
csók, egy kedves odabújás is, vagy egy él-

vezeti fürdő. 
Ha tudtok egymás mellett hallgatni, úgy, hogy 
nem érzitek feszültségnek a csendet, akkor 

már érett a kapcsolatotok!

A LELKI FORDULÓPONT
NÖVELD A PAR TNERED ÖNBIZ AL M ÁT! 
A férfiak, biztosan tapasztaltad, nehezen nyílnak 
meg, pláne a gyengeségeiket nem könnyen fedik fel. 
Bonyolult és hosszú folyamat, amíg el-
éred, őszintén beszéljenek előtted, vi-
szont ha tényleg kinyílnak, akkor örök-
re magadhoz kötöd őket és te is őszin-
te lehetsz előttük. Akkor a sebezhető-
ség összetartó erő lesz köztetek.

Csinálj valami spontán dol-
got, gondolj egy kicsit a 

hétköznapi „dobozaidon” túlra.
Mondjuk pötyögj egy sms-t, amikor tu-
dod, hogy a kedvesednek nehéz nap-
ja van, izzasztó a munkája, stresszhely-
zetben kell értekezleteken érvelnie. 
Küldj hamar egy üzenetet neki, pl. ilyes-
mit: „Most is rád gondolok, te se fe-
lejtsd el, milyen eredeti vagy.” 
Ezek a különleges kis megerősítések többet jelentenek 
neki, mint bármi és még jobban szeret majd, mint azelőtt!

Ha ezt eltanulja tőled, és hasonlóan tesz, sze-
retitek egymást.

A TEST MEGSZÉPÜL, 
HA FELVÁLLALOD
NŐIES ÉS FÉRFIA S SZEMPONTOK
Ha egy srác azt mondja a családjának, van egy új ba-
rátnője, azonnal azt kérdezik tőle, jó csaj-e, hogy néz 
ki? Ha egy lánynak lesz új partnere, akkor viszont az 
az első kérdés: mivel foglalkozik? Ez a kettős mérce 
sok nőt gátol a megfelelő önbizalom építésében, hi-
ába ér el nagy teljesítményt a hivatásában. 
A nőstények ugyanis nagyrészt el is hiszik, hogy az ér-
ték, amit képviselnek, a megjelenésükön alapul, a ru-

hájukon, a trendi holmijukon 
– és a súlyukon. 
A férfiak is küzdenek a test-
képükkel, de nekik a divat, a 
külső megjelenés helyett az 
anyagi értékek kompenzáló 
erőként hatnak, vagyis a stá-
tusz szimbólum, például az 
autójuk, amit vezetnek, vagy 
az általuk elért üzleti ered-
mények a külső megjelené-

sük ellenére is sikeressé teszi őket.
Mi nők, ha beszélgetünk, szinte mindig a megjelené-
sünk körül folyik a szó, hogy jó-e a hajunk, milyen a kör-
münk, mennyit fogytunk/híztunk és az eszünk mintha 
mellékes lenne…

Na, ha én ilyen kritikus területen találom 
magam egy társaságban, még megem-

lítem a kerek combjaimat és a testemet, a súlyomat, 
hogy én büszke vagyok az alakomra, akkor is, ha úgy 20 
kilót kellene fogynom a mellettem ülő nők szerint, és 
szinte hallom, hogy a hátam mögött kuncognak. Vagy-
is sose szégyelld magad és ne engedd, hogy elvegyék 
az életkedved. Nyilván fuss, tornázz, élj egészségesen, 
de boldogan is, értékelve önmagad.

…ha a fenti hölgytársaság ezek után újra ta-
lálkozni akar veled.-)

„ E G Y E S  N Ő K  É P P  A M I AT T                N É Z N E K  L E ,  A M I  A  F É R F I A K AT  I ZG ATJ A  B E N N E M …”

XL

Iskra tud néhány szuper dolgot arról, hogyan érez-
zük magunkat kényelmesen a saját bőrünkben.
Nemrégiben a BBC a 100 legbefolyásosabb nő egyi-

kének nevezte. Most bátran megmutatja Neked, hogy 
ha van egy kis súlyfelesleged, attól csak még szebb, kí-
vánatosabb lehetsz és hogyan válhatsz abszolútummá 
a szerelmed szemében.
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KÉT RUHA, KÉT 
MENYASSZONY? 
Ha szégyenlősebb vagy, keress 
konzervatívabb ruhát, például masnisat. 
Tíz kilóval mutat légiesebbnek, 
mint a sok gombos (itt, balon), 
ami viszont érzékien lehengerlő. 
Bevállalhatod mindkettőt, 
nem csak a testedhez, 
az egyéniségedhez is 
válassz!

SZERETEM 
AZ ILLATÁT! 

Az új BOSS illatpárt 
az éjszaka varázsa 

ihlette.  
A BOSS THE SCENT 

Absolute For Him 
keleties-ámbrás illat, 

a For Her gyümöl-
csös-érzéki. A csábító 

női-férfi illatpár 
üzenete: 

kapcsolódjunk le 
az online-ról, 

találjunk vissza 
a valóságban 

egymáshoz.

Esküvő előtt néhány hónappal tornázz, dolgozz karra is. 
A duci modell nem ment fel a heti háromszori edzés alól!

T R E N Dtipp!
38 ESKÜVŐ TREND
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A FOTÓ IS 
CSALHAT 

FÉL MÉRETET!
Íme, egy gyönyörű kép, 

szépen beállított idill. 
A férfi keze épp a megfelelő 

helyen, így optikailag 
vékonyítja a derekad.

ESKÜVŐ TREND 39
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NE MÁSOK 
ELVÁRÁSAI 

SZERINT 
AKARJ 

BOLDOG 
LENNI!

Nem, nem kell ide retus. 
A fények is tökéletesek. 

A smink természetes, 
csillogó, az egészséges 

bőrt kiemeli.
Ha kételkedtél magadban, 

ha a külsőségektől tartottál 
is kicsit, ugye, másként 

látod már a világot 
és benne önmagadat?

„Ha egy srác 
azt mondja 
a családjának, 
van egy új 
barátnője, 
azonnal azt 
kérdezik tőle, 
jó csaj-e, 
Hogy néz ki? 

Ha egy lánynak 
lesz új partnere, 
akkor viszont 
az az első kérdés: 
na és, mivel 
foglalkozik? 

ez a kettős mérce 
sok nőt gátol 
a megfelelő 
önbizalom 
építésében, 
Hiába ér el nagy 
teljesítményt 
a Hivatásában, 
Hajlamos elHinni, 
Hogy a kinézetén, 
a Haján, a trendi 
ruHáin és 
a súlyán múlik, 
mennyit ér.

sztárlat
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rovatcím

A Hertelendy Kastély a luxust és az exkluzívitást kínálja mindazoknak, akik keresik  
és élvezik az élet örömeit.  Ha természetkedvelő, gourmand, a romantika szerelmese,  

vadász, lovas, golfozó vagy pilóta, itt emlékezetes esküvőre talál.  

Létezik egy hely, 
…ahol a múlt hangulata a jövő kényelmével 
találkozik. Képzeljen el egy gondosan ápolt 
kastélyparkot a Somogyi-dombság szívében, 
varázslatos természeti környezetben. 
…ahol megtarthatja álmai esküvőjét, a ceremónia 
a kastélyparkban, vagy a termáltó partján zajlik. 
…ahol a kényeztetés a mindennapok része. 
…ahol az egész Kastély és annak teljes 
személyzete az Önök rendelkezésére áll.

Az ötcsillagos Hertelendy Kastély 
Kutas-Kozmapusztán, Kaposvár és Nagykanizsa 
között található. A felújítás során megtartották  
a múlt század építészeti stílusának autentikus  
elemeit, ugyanakkor a helyiségek, a szalon  
és a lakosztályok, szobák berendezésekor  
a luxus igények kielégítésére is gondoltak. 
A Kastély 14 romantikus szobája, köztük  
a pompázatos nászutas lakosztály és a Vadászház 
6 apartmanja a legmagasabb kényelmi  
szolgál tatá sokkal várja Önt és vendégeit. 

A kastélyparkban Európában  
egyedülálló módon füves leszállópálya  

is található, így az ifjú pár  
érkezhet a ceremóniára kisrepülőgépen,  

de limuzinnal vagy hintóval is.

Több esküvőre alkalmas helyszín
található a Kastély területén, a vendégek számától 
függően akár 200 fő részére. Professzionális  
csapatuk valóra váltja az álmait, segít megszer-
vezni a szer tartásokat, szakértő gondossággal 
ügyel a részletekre. A nemzetközi ínyenc konyha 
helyi különlegességekkel is szolgál, a Borospince 
presztízsborok széles választékát vonultatja fel.

Ha meghitt templomi esküvőt szeretne,  
a Hertelendy Kastélytól csupán 7 km-re lévő,  

XVIII. századi segesdi királyné-koronázó  
templomot ajánlják. A templomból  

a Kastélyba vezető visszaútra romantikus 
hintózást választhat, télen, lovasszánnal  

ez talán még varázslatosabb.





Pásztor AnitA világhírű 
divatdizájner jelmez-szerűen 
egyedi kollekciójában 
fotóztuk a művészeket

virágai

dobó kata nem véletlenül 
választotta ki első 

rendezése, a kölcsönlakás 
című film főszerepére éppen 

őket. döntése kicsit sem 
volt evidens. mindhárom 

színésznő máshonnan 
érkezett és még sosem 

játszott együtt:
BAllA EsztEr a madách 

színház sztárdarabjainak 
főszereplője,

KoPEK JAnKA a 
vígszínházban sikeres,

MArtinovics DorinA a 
radnóti színház tehetsége. 

egymást segítő játékuk a 
moziban kíváncsivá tett 

bennün ket, mit gondolnak 
valójában a szerelemről, 

házasságról? a 
lenyűgözően felújított 

Hilton BuDAPEstBE hívtuk 
a művészeket, 

mely lélegzetelállító 
panorá májával segít 

felülemelkedni a 
hétköznapokon.

FOTÓ: szABÓ GáBor

Martinovics Dorina
Balla Eszter

Kopek Janka

Helyszín: 
Hilton BuDAPEst 

RuHa, FáTyOl: 
AnitA Pásztor 

ÓRiási papíRkalapOk: 
AnitA Pásztor tervei 
alapján EDinAs PAPEr  

1. Oldali kalap: 
várHEGYi ÉvA
ÉkszeR: FEil

Cipő: GrAF ’n’BErG
TORTa, süTipulT: 

GöröMBEi cuKrászDA
CsOkROk: 

PálMAHáz DEKor
TöRTÉnelmi kúTRÓl 
FOlyÓ viRágFuTam: 
EnDorPHinE FloWErs

viRágkapu 
a dOminikánus 

udvaRban: DEKoráGi
auTÓ: AlFA roMEo GiuliA 

QuADriFoGlio 
az autót biztosította: 

AlFAroMEo.Hu
szÉkek: 

GloBAl PArtYtrEnD KFt.
sTaTiszTák: niKi És vincE

balla eszTeR És 
maRTinOviCs dORina 

sminkje: toMBor sAroltA
kOpek janka És niki 

sminkje: 
szAlAi niKolEttA

Haj: HErczEG csABA 
GEPárD

balla eszTeR auTÓs 
pORTRÉFOTÓja: 

FArKAs HAJnAlKA

A menyasszony, 
a feleség és a lány

ESKÜVŐ TREND 11



Ami jó és szép
Balla EsztEr nádszálvékony, törékeny 
őzike alkat, a shootingunkon talán ő van 
jelen minden pillanatban koncentráltan, 
tudja, mit akar, és azt is, amit nem. Nagy 
érzelmeket kiváltó bogárszemében külön-
leges fény izzik, amit sohasem lehet iga-
zán megfejteni. Ez a rejtélyesség a titka 
érdekes szépségének és hiper ér zé keny 
színpadi játékának is.

A feleség
„Tizenegy év alatt egy 

percre sem jutott eszembe, 
hogy kilépjek 

a házasságomból”

sztárlat



A „Mit jelent a házas-
ság?” kérdésre a kö-
vetkezőképpen felel:
– Folyamatosan ala-
kulni, küzdeni, változ-
ni, alkalmazkodni.
Válaszában semmi ro-
mantika és idealiz-
mus, hanem a hétköz-
napokat jól működte-
tő realizmus.
– Ijesztően hangzik?- 
nevet. – Ezek jó dol-
gok. Éppen ez benne 
a szép. 

Volt-e, amikor meg-
bánta, hogy feleség 
lett? – Soha! – ko-
molyodik el: 19 éve 
ugyanabban a kap-
csolatban él, 11 éves 
a házassága. – Egy 
percre sem!
 ...persze, voltak ne-

héz időszakaink. 
Volt, olyan is, 

hogy nagyon ne-
héz, de akkor is 

tudtuk, ez el 
fog múlni.

ESKÜVŐ TREND 13

sztárlat



A menyasszony 
„Eljegyeztek, igaz, két 

darabban van a jegygyűrűm”

sztárlat
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HIBÁTLAN 
GYÉMÁNT
Martinovics Dorina el-
néz, át az ablakon, túl a Du-
nán, a parlamenti panorá-
mába. Piros tornacipőben, 
pomponos sapkában érke-
zett, de ha vörös haját eltün-
teti, akkor is felismerhető. 
Azonnal fesztelen eleganci-
ával mozog a tűsarkakban. 
Csak az életrajza szerint nem 
élt még házasságban…
– Valójában én is házasság-
ban élek – jegyzi meg, ami-
kor visszatér Pestről Budára 
a tekintete, a fotós felé.
– Jogilag, törvény szerint hi-
telesítve ugyan nincs, de ér-
zelmileg igen… Kacérkod-

tunk a gondolattal, hogy 
lesz esküvőnk… Aztán szá-
molgattuk, mivel is járna a 
szervezés, és inkább elmen-
tünk nyaralni. El vagyok je-
gyezve, igaz, két darabban 
van a jegygyűrűm, megvan 
a kő, de még nincsen arany-
ba foglalva. A neten rendel-
tük a különleges gyémántot, 
ami csupa zárvány, nagyon 
hibás, és végtelenül gyönyö-
rű! Éppen olyan, mint a pa-
sim szeme.
Lazán mondja, örök kama-
szos személyiségét csajosan 
megcsillantva, akár egy hi-
bátlanul tiszta drágakövet. 
Vérbeli színésznő, jól játszik 
a közönségével, most éppen 
velünk.

sztárlat
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MÚLT,  
CSÚCS- 
MODERN  
ÉS JÖVŐ
A HILTON BUDA-
PEST elbűvölő pa-
norámája minden-
ütt fotóinkba ké-
redzkedik, káprá-
zatos perspektívát 
kínál egy új életre. 
Csúcsmodern lak-
berendezési tren-
det is diktál, mi-
közben történelmi 
színpad hatását 
kelti.

Színésznők, 
színpadias 

térben

sztárlat
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NEM NAIV, 
CSAK CUKI
KopeK JanKa – Eszter és 
Dorina szerint – a menyasz-
szonyi ruhák szerelmeseként 
nyilatkozik majd. Olyannak 
látják őt, mint a Dobó Kata 
filmben, ő a naiv, a cuki. De 
Janka, a legfiatalabb, még 
keresi a szavakat…
Mi is a véleménye a házas-
ságról? Ezt kérdezni könnyű, 
válaszolni nehéz. 
Főleg, hogy még egy férfi 
kapcsán sem volt ennyire ko-
moly a dolog.

A lány 
„Rájöttem, 

hogy a 
boldogságom 

nem függ 
egy férfitól”

ESKÜVŐ TREND 17



– Azt hiszik, a valóságban 
is kislány vagyok inkább, 
mint nő, mert végtelen ra-
jongással nézek a férfiak-
ra… És félig így is van. Ha 
szeretek valakit, rajongok 
érte. De a másik része nem 
igaz. Egyáltalán nem va-
gyok naiv. A házasság egy 
döntés, amit ha egyszer 
meghozok, kitartok mellet-
te. Megismételhetetlenség 
egy insta, rohanó, eldobha-
tóságon és rögtönzésen 
alapuló, folyamatosan vál-
tozó, gyors világban, mint 
ez itt – néz le az elnöki lak-
osztály hihetetlen fürdő-
szobájából a városra. 

– Szeretem, tisztelem a régi hagyományo-
kat, de ebben a mai világban imádok élni, 
és a két értékrend közötti szakadékot pró-
bálom valahogy áthidalni magamban.
Sugárzik, ahogy ezt mondja. Szemében ott 
bujkál valaki, de…:
– Vagy tanulok, vagy nyerek. Megtanul-
tam, hogy ne mástól függjön a boldogsá-
gom. Fontos a munka, a szerelem, a másik 
ember, de a boldogság-érzetemnek már 
nem lehet feltétele senki más. Csakis én.

Minden menyasszony 
kicsit színpadias 
helyzetbe kerül.

Pásztor AnitA ruhái 
és kalapjai még fokozzák 

bennük ezt a kellemes 
érzést.

18 ESKÜVŐ TREND



Pásztor AnitA 
kollekciójának 
minden darabja 
látványos , a le-
tisztulttól (bal-
oldal) a romanti-
kusig. Játszik az 
anyagokkal és 
érzékenyen bá-
nik a különböző 
nőkhöz illő stílu-
sokkal.
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A GRAF’N’BERG cipellői kecsesen 
emelnek fel a nagy alkalomhoz. 

PÁSZTOR ANITA 
Janka ezüstszürke 

alkalmiját 
gyöngyökkel és 

három dimenziós 
virágokkal tervezte 
utánozhatatlanra,

Eszter pedig 
éteri fehér ruhában, 

légiesen.
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Kellemes 
szerepben: 
koszorús- 

lányként, a 
Hilton Budapest 
elnöki lakosztá-

lyában… 

Cango & Rinaldi 
retiküljei csillogó 

kiegészítői 
az alkalmiknak.

sztárlat
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A tervezőről
PÁSZTOR ANITA ruháit 
Monte-Carlo mellett Cannes-ban, 
ill. New Yorkban, a Fifth Avenue-n 
is árulják. Különleges, 
kézi megmunkálású textíliák, 
hímzések és gyöngyözések jellemzik 
az esküvői és alkalmi kollekciót. 
Velencében, Rómában, 
Dubaiban és Milanóban vásárolja 
az anyagait, hogy mindegyikből 
csak egy alkotás szülessen. 
Végre hazánkban is megnyitotta 
showroomját. BEJELENTKEZÉS: +36 30 525 3758

m.me/anitapasztorfashion anitapasztorofficial
info@pafashion.eu www.pafashion.eu

A PÁlmAhÁZ 
DekOR csokra 

romantikus a 
Hilton kolostor-

kerengőjében
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Nemes alapanyagok felhasználásával készítjük 
tortáinkat, süteményeinket –  saját receptúráink 

alapján. Ha szeretnétek jobban megismerkedni velünk 
és munkáinkkal, egyeztessünk időpontot itt: 

tortapalota@gmail.com
+ 36 20 288 98 91

TortaPalota

Cukorvirágai élethűek, ízei emlékezetesek…

Címünk:
Metropolitan – The Art 

of Beauty Salon
1054 Budapest

Aulich utca 4-6.

+36 (20) 505-4141
heelscipo@gmail.com, info@heels.co.hu

Heels-Baldowski, 
esküvői és alkalmi cipő

HEELS BUDAPEST

webshop: https://heels.co.hu

A cipők megtekintéséhez 
és próbálásához előzetes bejelentkezés 

szükséges.

Gyere el személyesen vagy 
rendelj webshopunkból!



A BIANCA SZALON

Minőség és elegancia
Ruháik a legnevesebb tervezők műhe-
lyéből kerülnek ki, foglalhatsz itt világ-
márkák közül, például Cosmobella, 
Demetrios, Orea Sposa, Eddy K., Aire 
Barcelona és Rosa Clará ruhakölte-
ményt. 

Teljes körű szolgáltatás
Hogy tökéletes legyen a megjelenésed, 
kiegészítők is szükségesek: fátyol, kesz-
tyű, boleró, esküvői esernyő-napernyő, 
ékszerek… Üzleteikben minden 
kiegészítőt megtalálsz.

Kedvező árak és akciók
Mindenkinek természetes 
igénye, bármilyen árut 
vagy szolgálgatást vásá-

rol, hogy annak ár-érték aránya megfe-
lelő legyen. Megfelelnek a szolidabb és 
a prémium kategóriás igényeknek is.

5700 Gyula, Eötvös utca 10. 1/7  
Tel.: 30/181-5875

E-mail cím: v.art@t-online.hu
Honlap: https://v-art.hu/

eskuvoi-ruha-szalon/
www.facebook.com/

biancaszalon/

„Bízd ránk esküvőd teljes körű megszervezését! Mi biztosítjuk a 
dekorációt, a személyzetet, a technikát, és vállaljuk a rendezvény 
teljes lebonyolítását az ország egész területén, sőt külföldön is!

ELBŰVÖLŐ CSAPAT
Megtalálja a hozzád illő ruhakölteményt és esküvői dekor-stílust.

                       A V.ART RENDEZ-
                   VÉNYSZERVEZÉS

Megkomponálják virágcsokrod, deko-
rációd, köszönőajándékaid,  felejthe-
tetlenné teszik az esküvői szertartást, 
segítenek megfelelő fotós, videós, ze-
nekar választásában, kitűnő szórakoz-
tató műsorral lepik meg vendégeidet.
A lakodalmat a mostani kornak meg-
felelően fényfestéssel teszik emléke-
zetessé. Egy varázslatos, mediterrán 
országba repítenek nászútra…

5700 Gyula, Eötvös utca 10. fsz. 3.
Tel.: 06 70/630-2303

E-mail: v.art@t-online.hu
Honlap: www.v-art.hu

www.facebook.com/
biancaeskuvoiruhaszalon.
vartrendezvenyszervezes/

Instagram: v.art rendezvenyszervezes
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SZALON: 
1121 BUDAPEST, NORMAFA UTCA 1/B. 

BEJELENTKEZÉS: +36 30 5253 758

W W W . P A F A S H I O N . E U 
@ A N I TA PA S Z TOR FA SH ION 
@ANITAPASZTOROFFICIAL
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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!



SZERELMEM, 
TENGER

Öltöny, kiegészítők, cipők: 
DIGEL STORE BUDAPEST

1051 Budapest, 
Október 6. u. 3. 

DIGELSTOREBUDAPEST.HU42 ESKÜVŐ TREND
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MINTHA ÖRÖKKÉ OTT MORAJLANÁNAK BENNE A TAJTÉKOS HULLÁMOK, ÉS A TESTÉT– LELKÉT 
FELSZABADÍTÓ TENGERI SZÉL… OLASZOS ÉLETÉRZÉSSEL SZABTA A VILÁGSZÍNVONALÚ NÉMET 
MÁRKA, A DIGEL A TŐLE MEGSZOKOTT PRECIZITÁST, ELEGANCIÁT A FÉRFIAK (ÉS, PERSZE, A NŐK!) 
ÍZLÉSÉHEZ. A NEMES ANYAGOK, AZ APRÓLÉKOSAN KIDOLGOZOTT SLIM FAZONOK, A RÖVIDÍTETT 
NADRÁGOK HIPERELEGÁNSAK, UGYANAKKOR LAZULHAT A NYAKKENDŐ SZORÍTÁSA, SŐT 
A KÉNYELMESEN KIGOMBOLT INGNYAK SEM KIZÁRT AZ ESKÜVŐN… KÉTFÉLE STÍLUST MUTATUNK, 
BÁRMELYIKET IS VÁLASZTJA VŐLEGÉNYED, MINDENKI LÁTJA RAJTA, VAN STÍLUSA, TÖKÉLETES 
ÜNNEPI ALKALOMRA KÉSZÜL.  ELŐBB OLDOTT, FELHŐTLEN KÖZVETLENSÉGŰ VINTAGE 

SZETTEKBEN, MAJD ARISZTOKRATIKUSAN IZGALMAS OUT FITEKBEN LÁTOD
A FÉRFIT. 

Ha vintage-hangulatú esküvőt 
tervezel, kinti, modern party 
stílusban gondolkodsz, illeszd 

hozzá a megjelenésedet is, íme…

FIATALOS, OLDOTT, TERMÉSZETESVINTAGE SÁRM 
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FÉRFIAS, IZGALMAS, TÖKÉLETES KLASSZIKUS ELEGANCIA

Amikor egy kastély, vagy egy nagyon előkelő hotel 
az ünnepi alkalom helyszíne, akkor a tradicionális 
stílussal mehetsz biztosra. Ám ez sem jelent már 

kiszámíthatóságot. A hagyományos öltöny-árnyalatok 
mellett ugyanis szokatlan, kivételes színek is 

megjelentek, pl. olajkék, de a decens fekete-a -feketén 
(a nyakkendő és az ing színe merészen azonos) 

is lehengerlően izgalmas.
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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.

VÁRUNK MÁRKAÜZLETÜNKBEN! 
digelstorebudapest.hu 
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SZK DESIGN 
TORTAMŰHELY

st
ílu

s
BÁLINT SÁRA 

BRIDAL DRESS 
IDEAS

A RUHA, MELY 
AZ EGYÉNISÉGEDET 

ÜNNEPLI ÉS 
A STÍLUSODHOZ  

ILLESZKEDIK

AVANT GARDEN

RUHA: 
BALINT SARA 
BRIDALWEAR

FOTÓ: 
WONDEER WEDDING

FÉRFI STYLING: 
TAMÁS SZÁSZ 

SMINK: 
SZLAMIZITA 

MAKEUP ARTIST 
HAJ: 

KATALIN CSISZER 
DEKORÁCIÓ: 

CHETRES 
VIRÁGOK, CSOKOR: 

BLOOM FLOWERS AND 
DESIGN BUDAPEST 

GYŰRŰK: 
DIMESSO 
GRAFIKA: 

RIPSZÁM ESZTER 
TORTA: 

ALEXANDRA SZAKÁCS 
MODELLEK: 

GÁBOR KÓNYA, 
DORINA BERECZ
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SZEMÉLYRE SZABOTT  
BOHÉM–VINTAGE ESKÜVŐIRUHÁK

www.facebook.com/ 
BALINTSARA.BRIDALWEAR
WWW.BALINTSARA.COM
info@balintsara.com
06 20 531 6941



Egyáltalán nem hercegnős 
és cseppet sem királylányos. 

P  R  O  V  O  K  A  T  Í  V.
Elakad tőle a lélegzet, 
annyira más…

SZEMÉLYRE SZABOTT  
BOHÉM–VINTAGE ESKÜVŐIRUHÁK

www.facebook.com/ 
BALINTSARA.BRIDALWEAR
WWW.BALINTSARA.COM
info@balintsara.com
06 20 531 6941

haute couture
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BÁLINT SÁRA 
idő nemesítette anyagai, 

kortalan csipkéi a modern, 
formabontó egyéniséget 

kiemelik. Ez az édes 
időbeli kontraszt: mely a 

múlt kimunkált anyagai és 
a jövőbe siető, korlátok 

nélküli, tetovált nő 
S Z A B A D 

egyénisége között feszül, 
odavonz. A kényelmes, 

ugyanakkor az alak 
szépségét hangsúlyozó, 
romantikus elemeket is 

rejtő kreáció 
a pillanatot ünnepli a 

rózsaszín hajú 
menyasszonnyal. 

A fiatalság önmagába 
vetett, provokáló 

magabiztosságát, mely 
azt hirdeti, mindenki más.  

Izgalmas különbözni.
LÉPJ KI A TÖMEGBŐL!
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A TERMÉSZET OLTÁRA
A rozé óriásháromszög 
a természet temploma. 

A kaktuszok, 
a vastag szőnyegek, 
a hőséget sugárzó 

környezet a szerelemről és 
a forró vágyról üzen. 

A formabontó pár kilép 
a tömegből ígéretével, 

de mégis bájt és romantikát 
sugároz. 

NEM HASONLÍTANAK 
SENKIHEZ, 

CSAK EGYMÁSHOZ.

BÁLINT SÁRA halter nyakú csipke 
ruhája három fodorba tér, 
bájt, romantikát sugároz, és 
semmi túlzás nincs benne. 
Előnyös vonalvezetésével 
szépen ellensúlyoz, ezért 
olyan szerethető és 
harmonikus itt 
minden, akár 
az életre szóló 
szerelemben.

Trendi!

SZEMÉLYRE SZABOTT  
BOHÉM–VINTAGE  
ESKÜVŐIRUHÁK

www.facebook.com/ 
BALINTSARA.BRIDALWEAR

WWW.BALINTSARA.COM
info@balintsara.com

06 20 531 6941

EGYMÁS

hatása
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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

shooting MONDJA KI A VARÁZSLATOS KASTÉLY HERCEGNŐJEKÉNT AZ IGENT!



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



A VALÓDI MINŐSÉG

A Vathy’s Corner 
felöltözteti a férfiakat,  

a lezser, 
a klasszikus, 

és a legelegánsabb 
szmoking viseletig.  

Széles árukészletből 
válogathat és 
igény szerint 

méretre is 
készítenek 

alkalmi 
öltözéket.

ELEGANCIA, tetőtől-talpig!
Cím: 1052 Budapest, 
Petőfi Sándor u. 14.  

www.vathyscorner.com

A képen látható Canali öltöny  
a világ egyik vezető elegáns

 férfidivat márkája,  
melyet Magyarországon 

a Vathy ‘s Corner forgalmaz!



A kezelést keresd 
a Bársony Orvos-Esztétika klinikán! 
BÁRSONY ÓBUDA 1032 Budapest, Bécsi út 183. Tel.: (06 1) 22 77 669
BÁRSONY BUDA 1126 Budapest, Kernstok tér 3. Tel.: (06 1) 22 52 969 
BÁRSONY NYUGATI 1132 Budapest, Nyugati tér 5. Tel.:  (06 20) 482 4793
www.barsony.hu

Közeleg a nagy nap?
Elhozzuk arcbőrödnek a tökéletes megújulást!

HA feszesítenéd, megemelnéd arcbőrödet
HA pórusösszehúzó kezelésre lenne szükséged
HA kamaszkorod hegeket hagyott az arcodon

Válaszd a Bársony megoldását, a VIVACE arckezelést 
– a Te igényeidre szabva! 
Bőrfi atalítás műtét és fájdalom nélkül, 
a legmodernebb rádiófrekvenciás technológiával.



OLYAN MEGOLDÁSOKAT MUTA-
TUNK BE, MELYEK HOSSZAN TARTÓ, 
LÁTVÁNYOS ÁTALAKULÁST HOZ-
NAK A NAGY NAPRA

Az ember életében van egy különle-
ges nap, ami csak az övé, ami kizáró-

lag róla szól, aminek emléke később 
nemcsak erőt, de boldogságot is ad a 
hosszú, közös úton. Ezért különösen fon-
tos, hogy ezen a napon ne csak a lelkünk, 
de a testünk is tündököljön, és, bár a mun-
kaórák száma nem lesz kevesebb, a pihe-
néssel töltött idő nem lesz hosszabb, 
néhány szépészeti megoldásnak köszön-
hetően úgy mondhatjuk ki az igent, ahogy 
azt álmainkban már sokszor elképzeltük. 

RÁNCOK, HEGEK, PÓRUSOK, 
FÁRADT ARC
A VIVACE kezelés a műtét nélküli bőrfi-
atalítás egyik leghatékonyabb módszere, 
ami nemcsak a menyasszony bőrét vará-
zsolja bársonyossá, de az örömanyákét és 
a vőlegényét is. 
– A beavatkozás során ezek a speciális 
mikrotűk akár 3 milliméter mélységig ható 
hőenergiát tudnak közvetíteni a bőr irha ré-
tegébe, ezzel stimulálva a kollagén és elasz-
tikus rostok megújulását – magyarázza  
dr. Lukácsi Andrea – a Bársony Orvos-

Esztétika bőrgyógyásza –, aki felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy két-három hónappal 
az esküvő előtt érdemes el kezdeni a keze-
lést, ugyanis a bőr kollagén  szer keze tének 
átépüléséhez szükség van néhány hétre. 
– A bőr állapotától függ, hogy kinek hány 
kezelés ajánlott, ám egy érett, problémá-
sabb bőr esetén két-három beavatkozás-
ra biztosan szükség lesz, melyet két-három 
hét szünettel lehet végezni, ezért kell rá 
több időt szánni. A VIVACE nemcsak az arc, 
de a nyak, a dekoltázs és a kézfejek meg-
fiatalításában is jó választás. 

Évről-évre egyre többen fedezik fel ma-
guknak a hialuronsav-feltöltés erejét, 
az ugyanis finoman és természetesen for-
málja át az arcot. 
– Úgy hat, mintha az ember egy hosszú 
pihenésből tért volna haza – mondja a 
szakember, és hozzáteszi, a nagy nap 
előtt már két hónappal érdemes belevág-
nunk, így az esküvő napjára biztos, hogy 
tökéletes lesz a hatás. 
– A hialuronsav hatóideje kilenc-tizenöt hó-
nap, ám sok páciens arról számol be, hogy 
másfél év után is látja a hatást, hiszen aho-
va a hatóanyag bekerül, ott átépül a bőr. 
A hatóanyag segítségével nemcsak a rán-
coknak inthetünk búcsút, de „új” ajkakat is 
kaphatunk. – A hialuronsav eleve jelen van 

a bőrben, a feltöltéssel csak ennek meny-
nyiségét növeljük. A hatóanyag megköti 
a vizet, ettől nő a térfogat, az ajak illetve 
az ajakszegély teltebbé, érzékibbé válik, a 
hatás pedig egy éven át is kitarthat.

A mimikai ráncok csökkentésére botox 
jelenti a leglátványosabb megoldást. 
– A speciális hatóanyag úgy szünteti meg 
a ránc keletkezését, hogy blokkolja a ke-
zelt izom működését, így például a páci-
ens a kezelés után nem ráncolja a 
homlokát vagy a szemöldökét. Minimum 
egy, ritka esetben kettő hétre van szükség, 
hogy teljesen beálljon a változás. Három 
hónap alatt ugyan elmúlik a hatása, de mi-
vel ez idő alatt nem volt lehetőség a mi-
mikára, nem mélyül tovább a ránc, a mély 
árkok lágyulnak. 

LÉZERES SZŐRTELENÍTÉS
Nemcsak a ránc, de a szőr is szerepel a 
mindennapi bosszúságok listáján, és 
hogy legalább a nagy napon ne kelljen 
ezzel foglalkoznunk, érdemes bevállalni 
legalább egy lézeres kezelést. 
– Az első lézeres szőrtelenítés hatására egy-
két hét alatt kipotyog az összes szőrszál, pár 
hétig nem is nő vissza egyáltalán. Ellentét-
ben a borotvával, lézeres kezelés után nem 
gyulladnak be a szőrtüszők, és nem jelent-
keznek a fekete „pöttyök” a bőr alatt.

A szakember hangsúlyozza, 
bármelyik szépészeti beavatkozás 
mellett tesszük le a vok-
sot, bőrgyógyásszal 
konzultáljunk!

ESKÜVŐ ELŐTT
Ezeket a szépészeti kezeléseket ajánlja a szakember



FRANÇOIS
Az egykori Törley díszte-
rem, 300 főig, kerthelyiség 
kapcsolattal.  

            A 22 Rendezvényközpont 120 
személyautó és 2 busz részére alkal-

mas zárt parkolóval 
rendelkezik.

Vállaljuk: Esküvő / Keresztelő / Konferencia / Tréning 
/ Céges rendezvény / Születésnap / Leánybúcsú / Legénybú-

csú/ Egyéb rendezvények lebonyolítását,  
20 főtől 500 főig. 

  Ú J  H E L Y S Z Í N                                        D É L - B U D Á N !

T E R M E I N K

ELEGÁNS BOUTIQUE HOTEL
27 egyedi, modern szobával, ebből 
2 penthouse lakosztály, melyet es-
küvői párok számára ajánlunk. 

– A Hotel és a rendezvénytermek 
zárt parkolóval rendelkeznek, me-

lyek 120 személyautó és 2 busz részé-
re alkalmasak. 
– A Hotel udvarán esküvői szertartás 
helyszínt alakítottunk ki,  előterében 
parkosított zöldfelülettel, ahonnan a 
násznép nézheti az ünnepséget. 

DRY 100 főig 
SEC 100 főig 

DORAI 100 főig 
E három terem összenyitha-
tó, így együttesen max. 300 

fő befogadására alkalmas.

www.22h.hu  info@22h.hu  • 1221 Budapest Anna utca 9.   +36 1 877 5348, +36 20 203 8988 
22 Rendezvenyközpont és hotel  22rendezvenykozponteshotel 





Szórakoztató és tartalmas 
online sorozat 
Vőlegényeknek

Hogyan légy Te is 
2020 legvonzóbb 
Vőlegényei között?
Kérd öltözködési 
és etikett tanácsainkat, 
és találd meg 
az online sorozat 
epizódjaiban elrejtett 

6 darab, 123 700 forint összértékű 
AJÁNDÉKUTALVÁNYUNKAT, 

majd váltsd be őket 
üzleteinkben!

TITEM Men’s Collection 
Budapest | XIII. Váci út 121-127.
Debrecen | Kassai út 141. titem.hu/titem-volegenykepzo



– Ha nem nézel le, gyönyörű lesz – mondta 
az UtaH állambeli noaH vörös kőHegyeinek 
tetején, egy szakadék fölé kifeszített Háló 
előtt a menyasszonyának ryan, a vőlegény, 

mielőtt elvette volna feleségül.

A vendégkártyA és 
A gyŰrŰPárnAként 
sZOLgáLÓ kArABIner

nA, ennéL eLkéPesZtőBBet 
tALáLjAtOk kI utánAm, LányOk!

ne nézz le! CSAK A SZEMEMBE!

TÚLÉLNI 
AZ ESKÜVŐT

E lőbb Ryan próbálta ki a köteleket, biztonságosak-e, csak aztán en-
gedte menyasszonyát a meredély fölötti hatalmas hálóra, hogy an-
nak tetején tartsák meg kézfogójukat.

Ryan sportos, a kötelek és a kalandok embere, 1000 méter fölött is bátran 
egyensúlyoz, a menyasszony azonban rémületében többször felnevetett.
– Kimberly retteg a magaslatoktól, nem csak az ilyen elképesztő panorámát 
nyújtó tértől, de még egy emeletes ház liftjében is szorongott, amíg nem is-
mert meg engem. Éppen ezért nagyon sokat jelentett számomra, hogy meg-
teszi értem, és itt mondja ki.

A vőLegény 
kIPrÓBáLjA 

A köteLeket...

LedOBjuk, vAgy...?

sZIrOmsZÓrÓ 
ejtőernyős 

extrém
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Veszélyes  
esküVő
UTAHBAN

Egy lakókocsit hoztak a háló közelébe, ott vet
te fel Galia Lahav bombaszexi esküvői ruhá
ját az ara, a vőlegény egy karabinerre fűzte a 
gyűrűket, az anyakönyvvezető szépen meg 
volt fizetve, hogy kibírja, a tanú pedig alapo
san bepálinkázott, hogy lelki erőt merítsen a 
nem mindennapi feladathoz. A vőlegény ex
trém barátai a légi sportoknak hódolva, sikló

ernyőzve óriásbuborékokat fújtak, örömükben 
kaszkadőr mutatványokkal sokkolták a vendé
geket, a helyiek a sziklák peremén akrojógával 
nyugtatták az örömanyákat, akiknek „imába” 
szállt a bátorsága.
Aztán ejtőernyősök hintették a szirmokat,  
ugrottak, szórtak…, miközben egy laptopról a 
LOVE IS IN THE AIR szólt, stílusosan.

extrém
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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



– Á, AZ CSAK EGY CSÓK VOLT! ABBÓL LEHET 
MINDEN VAGY SEMMI – MONDJA RIPLI ZSUZSANNA, 

A MI KIS FALUNK DÓRIJA, AKIT A SOROZATBAN 
CSAK A FITNESZ, MEG A PAP ÉRDEKEL. A PAPOT 

PEDIG VALAKI MÁS CSÓKOLTA MEG.
A MŰVÉSZNŐ A JÁTÉKSZÍN ELHIVATOTTJA, 

NEM AZÉRT LETT SZÍNÉSZNŐ, MERT Ő AKAR ÉREZNI, 
HANEM AZÉRT, HOGY ÉRZELMEKET VÁLTSON KI 
EGY OLYKOR ÉRZÉKETLENNEK TŰNŐ VILÁGBAN. 
KÖZVETLEN ÉS GYÖNYÖRŰ, NEM TAGADHATNÁ 

MODELL MÚLTJÁT.
LÁTVÁNYOSAN, KÉT TESTŐRREL ÉRKEZIK.

„Gyorsan lettem 
menyasszony”

MENYASSZONYI RUHA: MIRANDELLA SZALON
FOTÓ: DÉVAI ZOLTÁN
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SEMLEGES 
színekkel



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
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LILA ALKALMI KOLLEKCIÓ: 
ALMINKA/HORVÁTH LEILA NOÉMI DIVATTERVEZŐ

ÉKSZER: VERGINA
VESPA MOTOROK: PRIMO MOTO KFT.

SMINK: SZANDRA WILLI MAKEUP
HAJ: JHANE MAKEUP AND HAIRSTYLE

FEHÉR ZSANETT

– A nagyobbat két héttel azelőtt vásárolta a kedve-
sem, mielőtt megismert engem, ő nem az enyém – 
mondja Ripli Zsuzsanna. 
– Látszik, hogy közösen nevelitek, kötődik…
– A kisebbet, Nanót nem terveztük. Megláttam, és 
nem tudtam ott hagyni, azóta jön velem, hozzám 
jobban ragaszkodik.
Úgy beszél a két Boston terrierjéről, szerelmük kabala-
állatkáiról, akik párban élnek, akárcsak ők, mintha a 
gyermekei lennének. A második, a „nemtervezett gye-
rek”, akit azért lehet annyira szeretni.

shooting
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A testőrök arany székről 
nézik a hercegnő minden mozdulatát, aztán 
megfeledkezünk róluk, horkolásukra figyelünk majd fel.

– Olyanok is, mint a gye-
rekek…
– Jó teszt ez egy kutya-
barát férfi számára: 
ahogy az állatokkal 
bánsz, olyan anya le-
szel. Más a gyerekeivel 
nem tud így szót érte-
ni. Gondoskodó vagy, 
szeretetteljes, de raj-
tuk tartod a szemed.
– A gyerek túl nagy fele-
lősség – mosolyog, ked-
vesen kitérve a bujkáló 
kérdés elől, de azt elárul-
ja, hogy menyasszony, 
megkérték a kezét.

ELLENÁLLHATATLANOK
A PÁLMA RENDEZVÉNYHÁZ

angolparkjának idillje. A színésznő 
ALMINKA alkalmijában érzéki volt 

(baloldal), a MIRANDELLA SZALON 
kreációjában elbűvölő hercegnő. 

A VERGINA ékszer szettjei 
a vampot és a királykis- 

asszonyt is csábítják.
Nano és Freyja 
a SZÉKRE FEL 

bankettszékeiről figyel, 
kevésbé figyel, majd…
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– A megismerkedésetekhez képest, mennyi idő múlva 
hangzott el az a kérdés?
Elmosolyodik. Arisztokratikus kellemmel. A mai nőknél ez 
nem szokás, pedig elképesztően szexepiles ez a lassú, épít-

kező mosoly. A fotózáson is végig ilyen, áttűnő, apró árnya-
latokkal vált egyik pózból a másikba. A fény szereti, körbe 
veszi, bájos, nyitott, derűs személyisége odavonz valami ab-
szolút pozitívat. 
– Gyorsan lettem menyasszony. Nem sokkal a megismer-
kedésünk után… – árulja el mégis, de ezzel a késleltetett 

„A szerelem 
képes lehet jobbá 
tenni az embert.”
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– Szerinted meg tudunk változni a másikért? 
A szerelem milyen erő? 

– A szerelem képes lehet jobbá tenni az embert. 
Két emberen, mindkettőn múlik, mit hoznak ki 
egymásból. Vannak, akiknek ez azonnal megy. 
Mások pedig húsz év után sem ismerik egymást 
igazán. Az biztos, hogy az embernek tudnia kell, 

mi az, amitől boldog, mindenki a saját boldog-
ságáért felelős, miközben kompromisszumo-

kat kell kötnie az együttélés során.

válaszával jelzi, a hivatásáról  
beszélne, a készülő színházi darabról, a Zárt tárgya-
lásról, vagy  
A pulóvergyűjtőről például, utóbbi egy érzékeny, álmo-
dozó nő és egy durva kamionsofőr szerelme.

ÉDEN, KÉK
A PEARL SHOWROOM 
variálható, többféleképpen 
viselhető alkalmija – nem csak 
esküvőre! Különböző színekben, 
itt: www.pearlshowroom.hu
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– Kialakulhat két 
markánsan eltérő em-
ber között hosszú tá-
vú kapcsolat?
– Két külön világ talál-
kozik a nő és a férfi 
érintkezésével. A bo-
nyolult, érzelmekkel 
átszőtt és a túl egysze-
rű, ösztönös. Megvál-
tozhatunk a másikért? 
Meg kell nézni A puló-
vergyűjtő c. darabot, 
és kiderül…
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– Menyasszony vagy. Mit hívtak 
elő belőled ezek a ruhák?
– Bármikor meglehetne az eskü-
vőnk, csak időnk nincs megszer-
vezni. Jó érzés felvenni, gyönyörű-

ek, de a színésznőt hívják elő belő-
lem. Hogy milyen karakterű meny-
asszony lennék a színpadon vagy 
egy filmben. Láttam Lovas Rozit 
menyasszonyi ruhában, ahogy fo-

tóztátok, integettem neki, és oda-
súgtam, hogy olyan, mint Sissy.
– És Te?
– Hercegnőt szerettem volna ala-
kítani.

DOLCE VITA
A KRISTÁLY IMPERIAL HOTEL**** 

barokk udvara olaszos party-hangulatot teremt. 
DEKORÁGI körkapujánál nem is kíván több díszítő elemet.

„Vannak párok, akik azonnal kiismerik egymást. Másoknak húsz 
év alatt is rejtély marad, milyen is a társuk...”

shooting
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– Igen, színésznőnek látunk modell-
szerepben is, érzelmeket váltasz ki 
az emberből a ruhákban, ha nem 
mosolyogsz, akkor is derűt, valami 
olaszos határozottságot és igazit…
– Ezért, éppen ezért lettem színésznő. 
Az emberek elnyomják magukban az 
érzelmeiket. Nem szeretnek beszélni 
róla, még a kedvesüknek sem. A szín-
házban az a fantasztikus, hogy egy szí-
nésznő beleteszi az érzelmeit, és ott, 
a helyszínen tapasztalom, ahogy ne-
vetnek vagy könnyeznek. Vagyis kény-
telenek érezni, és ez felszabadítja 
őket. Ha pedig a nézőtéren már ki tud-
ják fejezni, mit éreznek, a magánélet-
ben is menni fog.

„A gyerek túl nagy 
felelősség” – 
mondja a színésznő, 
mégis szót ért 
a kis Olivérrel, 
aki kicsit 
sem sír 
az ölében.

ALKALMI 
RUGDALÓZÓ: 
MAMAS & PAPAS 
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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/



Esetleg az aranyban szikrázó. 
testhez simuló mini (PEARL SHOWROOM) erősíti föl?  
Vagy a VERGINA ékszerei, melyek tökéletesen egészítik ki a hölgyek 
ünnepi megjelenését? Akár menyasszony vagy, akár vendég, a szemedből 
azt olvassák ki, boldoggá tesznek ezek a találkozások…

BOLDOGSÁGU(N)KRA VÁLJÉK!
A délutáni napfény teszi a KRISTÁLY IMPERIAL 
HOTEL**** barokk udvarán? A boldogság kék 
ruháitól (PEARL SHOWROOM) tűnik úgy?
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Koszorúslány kollekciója 
mellet t

MENYASSZONYI 
ruhakölteménnyel debütál  

HORVÁTH LEILA NOÉMI
divat ter vező

+36 70 306 56 85 leila.n.horvath@gmail.com facebook.com/aalminka/ 
instagram.com/alminkatopia/ pinterest.com/alminkatopia/

 Fotó: 
BALAJTI MARIANN
 Helyszín:
DEÁK UDVARHÁZ
 Smink és Haj: 
JHANE MAKEUP
 Modell: 
KULIN BRIGITTA 





Mónika folyamatosan kap felkéréseket 
esküvők megszervezésére.  Miért?

 Megbízható szolgáltatókkal dolgozik, aki-
ket nyugodt szívvel ajánl az ifjú párnak.
 Teljes körű szolgáltatásokat kínál, 

és ezekért felelősséget is vállal.
 Minden párnak megtalálja a 

stílusukhoz, büdzséjükhöz leg-
megfelelőbb helyszínt vala-
mennyi szolgáltatással, vi-

rágdekorációtól, a tortán 
át a zenekarig.
 Esküvőd elejétől a végé-
ig jelen van, olyan, mint 

egy karmester, aki a zeneka-
rával együtt dolgozik, s csak 

int, hogy mi következzen az 
este folyamán. Nektek egy 

dolgotok lesz: konfliktus nélkül 
élvezhetitek a nagy napotokat!

A professzionális 
esküvőszervező ahogy 
találkozik egy problémával, a 
probléma feladattá válik, és 
megoldódik. Virág Mónika 
ilyen ember. Sugárzik belő-
le az energia, kiváló konf-
liktuskezelő, megbízhatsz 
ízlésében. Folyamatosan 
jelen van igényes szak-
mai kiállításokon, ahol 
elegáns standjával is fel-
hívja magára a figyel-
met. Stílust teremt. 

A köVirózSA 
érzékenysége

VIRÁG MÓNIKA 
esküvőszervező 

és öltözék-tanácsadó
Tel: +36 20/482-4143

Donna Monica Szalon
www.donnamonica.hu

donnaromantica.hu

BEMuTATjA: 
Virág Mónika 
ExKluzíV 
EsKüVőszERVEző 
és ölTözKödésI 
TANÁcsAdÓ

Dekorációs ötletei 
harmonikusak, előremutatóak, 
menyasszonyok százai 
bíznak meg benne

szervezés
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Balajti Mariann 
sohasem akart 

hivatásos fotós 
lenni. 

kislányként 
minden akart 

lenni. fodrász, 
ügyvéd, orvos… 

minden más.  
Csak fotós nem. 

Szöveg: ArdAi viktóriA

„Segítek rávezetni a párokat arra, 
Mi a különleges Bennük”
– Hogyan lett belőled mégis fotós? 
– Magamnak fotózgattam hobbiból, egy sima kis kompakt 
géppel. Egy nap a párom egyik ismerőse meglátta a képe-
imet és megjegyezte, érdekes látásmódom van, és azt 
mondta, komolyabban kellene foglalkoznom vele. Felaján-
lotta, szívesen tanítana. Azt hittem, hogy viccel és kinevet-
tem. Láttam, hogy a párom elfehéredik, majd kiderült, hogy 
az ismerőse neves fotóművész. Ő kezdett el velem foglal-
kozni és ezután döbbentem rá, nekem a fotózás a szerel-
mem, a hívatásom.
– Megváltoztatott a fotózás?
– Sokkal bátrabb és merészebb lettem, a hétköznapok-
ban is. Még egy utazási blogot is írok a weboldalamon, 
(www.balajtimariann.blog.hu), ahol többek között fotó-
zási tanácsokkal látom el a követőimet.

– Miben más a te stílusod? 
– Én úgy hívom, hogy Storytelling fotózás. Amikor eskü-
vőket fotózok, leülök a párokkal , beszélgetek velük, mert 
sokszor fogalmuk sincs, mit szeretnének. Segítek ráve-
zetni őket, mi a különleges bennük. Az egyik legkedve-
sebb történetem egy olyan fiatal párról szól, akik szintén 
nem tudták, mit akarnak, csak azt, hogy valami nagyon 
különlegeset, egyedit és személyre szabottat. Amikor má-
sodszor találkoztam velük, bevallották, ők egy átlagos pár 
és nincs bennük semmi különlegesen kiemelhető dolog. 
Csakhogy én abban hiszek, hogy mindenkiben létezik va-
lami különleges, egyedi és imádom ezt felkutatni. Ahogy 
beszélgettünk, hirtelen sietősre fogták. Kiderült, minden 
szombaton paintballozni járnak a barátaikkal. Abban a 
pillanatban megszületett bennem az ötlet. Egy igazán  
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különleges és extrém paintballos esküvői fotósorozat lett 
az eredménye a  Mr. And Mrs. Smith című film belevaló, 
vagány stílusában.
– A Storytellingen kívül mást is fotózol még?
– Az esküvői fotózás mellett a glamour a nagy kedvencem. 
Szeretem a nőket megnyitni. Szeretem látni, ahogy egy nő 
felszabadul. Szeretem belőlük kihozni a nőiességüket, amit 

talán a hétköznapi életben nem annyira hangsúlyoznak. 
Mindezek mellett marketing fotózással is foglalkozom. Azt 
is személyre szabottan, más szemszögből és őrült módon, 
ha lehet. Nagyon szeretek kreatívan gondolkodni és egy 
teljesen új látásmódban közelíteni meg az adott témát és 
ezt a megrendelőim is szeretik és van rá igény.
– Milyen esküvő volt a Tiéd? Álomesküvő? 
– Nagyon pici, de annál jobb hangulatú esküvőm volt. A 
zenészekkel együtt voltunk harmincan. Anyukám kedvé-
ért volt rajtam egy tipikus menyasszonyi ruha a templomi 
szertartás alatt, utána lecseréltem a saját ízlésemnek meg-
felelő minimál stílusú, egyszerű, szűkszabású ruhára.
– És a fotózás?
– Nem szerettem, ha fotóznak. A mai napig nem szeretem. 
– Nagyon sok fotóst ismerek, akik nem szeretik, ha őket fotózzák.
– Szerintem épp azért van ez, mert tudjuk, milyen zavar-
ba ejtő érzés azon az oldalon állni. Ezért én is dupla erő-
bedobással igyekszem feloldani az embereket. Azt ta-
pasztaltam, hogy az a fotós, aki exhibicionista és imádja, 
ha fotózzák, az a hétköznapi emberektől is elvárja, hogy 
azonnal képesek legyenek a kamera előtt mozogni és et-
től a fotóalanyok görcsösek lesznek, ami meglátszik utá-
na a képeken is.
– Ha visszamehetnél az időben, most is ugyanolyan esküvőd lenne?
– Nem! Extrém lenne! Nagyon extrém! Szeretem a külön-
leges dolgokat. Nem tudom mit csinálnék, de valami 
őrültséget, amire sokáig emlékezni lehet, az biztos!

Balajti Mariann
Kreatív producer, Storytelling esküvő és marketing fotós

balajtimariannphotography
balajti_mariann_photography 
pamexphoto.com
+3670/4250435

KözreműKödőK: 
StyaSzni dorina, Katona Sándor, 
Pintér imola, rády réKa, 
Schaffer Szilvia, 
nefelejcS eSKüvői ruhaSzalon

a víz alatti felvételeKet 
az „eSPera-ruháK fotózáShoz” 
Segítette
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Eddigi munkáink során sokszor  
szembesültünk azzal, hogy egy adott 
tér kialakítása nem mindig tökéletes.  
Gondoljunk csak a felújításokra.
Innen jött az ötlet, hogy törjük meg  
a teret, adjunk egyedi jelleget a lakás-
nak, irodának, úgy szekcionálva azt, 
hogy ne keltsen bezártságérzetet,  
a hasznos alapterület ne vesszen el, 
mégis színt vigyünk a helyiségbe.
Felmértük az akkoriban a piacon  
kapható termékeket, de azzal szembe-
sültünk, hogy egyik sem felel meg az 
elvárásainknak. Úgy döntöttünk,  
kínálunk egy igényes alternatívát,  
melynek felhasználási köre határtalan.

Azóta nem csak felújításoknál alkal-
mazzák térelválasztóinkat, hanem  
új lakásokban, házakban, irodákban  
és szállodákban is kedvelt dekorációs 
elem.
Cégünk alapdarabjait megtalálják  
katalógusunkban, de ha egyedi  
méretben lenne rá szükségük, ízlésük-
nek más formavilág felelne meg, vagy 
saját elképzeléseik vannak, ezeket is 
örömmel segítünk megvalósítani a  
tervezéssel kezdve, a gyártáson át, 
egészen a végtermék leszállításáig. 
Térelválasztóink fából, fémből és mű-
anyagból készülnek, kérésre egyedi 
mintákat is megvalósítunk.

Mobil: +36/70-367-4367  •   E-mail: info@terelvalaszto.eu  •   Web: www.terelvalaszto.eu

A TÉR
Úgy választ el, hogy közben örökre összeköt

L E L K E



Különleges cukormentes cukrászda ez, 
ahol minden édesség diétás, mentes, fitt, 

alakbarát és gyönyörű! A FitCandy kézműves 
termékei válogatott, prémium minőségű 

alapanyagokból készülnek, szívvel–lélekkel, 
nagy szakértelemmel. A Diétás Édességek 
Szakértője, a Diétás Kávékülönlegességek 

Specialistája. Az Év legfittebb cukrászdája díj 
nyertese! Arra is büszkék, hogy kutyabarát 
cukrászda címmel is kitüntették már Őket.

A FitCandy-vel álmaid esküvői tortáját is 
megtervezheted, mindezt akár diétás, 
mentes kivitelben. 
Az édességdizájnereit felkereső jegyeseknek maximá-
lis odafigyelést, kiváló minőséget, rugalmasságot, kre-
atív ötleteket és ínycsiklandó íz kom bi ná ci ó kat ajánla-

nak. A Pároknak lehetőséget biztosítanak tortakósto-
lásra is, a helyszíni konzultáció során minden apró 
részletet leegyeztetnek, ha szükséges, ízeiket a Je-
gyesek kéréseinek megfelelően tovább csiszolják. 

A tortákat Budapesten belül kiszállítják!

Esküvőkre, rendezvényekre 
köszönőajándékokat, desszertasztal-
készítést is vállalnak. 
Vendégeik imádják a FitCandy kézműves 
aprósütijeit, kekszeit, bonbonjait. Látványos CupCake-
ekkel, Cake Pop-okkal is szolgálnak. Természetesen szin-
tén diétásan, exkluzív kivitelben, prémium minőségben.
Termékeiket cukorbetegek, inzulinrezisztensek és étel-
allergiával élők is fogyaszthatják. (Édességeik, tortáik 
glutént, dióféléket, földimogyorót, szezámmagot is fel-
használó műhelyben készülnek.)

 +36 30 850 4139
 fitcandy

www.fitcandy.hu
info@fitcandy.hu

A FitCandy 
3 helyszínen:

 1138 Budapest, 
Viza utca 9.
Cukrászda és látványmű-
hely: itt készülnek a fino-
mabbnál finomabb diétás 
sütemények, proteines, 
kollagénes desszertek, sze-
zonálisan mentes fagyi, di-
étás torták, formatorták, 
kekszek és sós termékek. 
Tel: +36 30 695 2356

 Westend City Center, 1062
Budapest, Váci út 1-3., 
cukrászda, az étterem 
szinten. 
Tel: +36 30 708 2778

 Hamarosan Budán is:
1024 Lövőház utca 21.,   
a gasztro sétányon!

a Diétás Édességek 
Szakértője



„MERT A STÍLUS 
TE MAGAD VAGY !”

Válogass kínálatunkból a webshopunk felületén!   www.newageforyou.com
 +36 70 286 9417        •        INFO@NEWAGEFORYOU.COM        •        NEW AGE STYLE



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



Mitől nyitott egy esküvő? 
AT TÓL, HO G Y TE IS OT T LEHET SZ. 
A GYÖNYÖRŰEN DEKORÁLT CSABAI RENDEZVÉNYPAJTÁBAN  
HAMISÍTATLAN VIDÉKI LAGZIT TARTANAK, ÉS TÉGED IS VÁRNAK, SZERETET-
TEL. OLYAN ESKÜVŐN VEHETSZ RÉSZT A JEGYESEDDEL, KEDVESEDDEL,  
CSALÁDODDAL, BARÁTAIDDAL, AHOL LEHET, NEM IS ISMERED A BOLDOGÍTÓ 
IGENT KIMONDÓKAT. LÉGY ITT, ÉS TAPASZTALD MEG A MULATSÁGON, KIK 
ÉS MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTANAK MANAPSÁG A LAGZIRA,  
ADJON JÓ PÉLDÁT, MILYEN EGY TÖKÉLETESEN SZERVEZETT NAP.  
VAGY AZÉRT GYERE, HOGY EGYSZERŰEN CSAK JÓL ÉREZD MAGAD.

M EGH Í VÓ

2021 -BEN

MÁR KÉT 
ALKALOMMAL! 

A két bevállalós jegyespárt Facebook 
nyereményjáték során választották ki, 

bátorságuk jutalmaként megkapják az es-
küvő minden kellékét: a helyszínt, a deko-
rációt, a menüt, az öltözékeket, zenekart, ce-
remóniamestert, szertartásvezetőt, fotóst is 
biztosítanak a szervezők.
Azok a jegyespárok, akik szeretnék meg-
szemlélni élesben a kiszemelt esküvői szol-
gáltatókat, ingyenesen kilátogathatnak, és 
a helyszínen található Pajta Street Food kí-
nálatát is élvezhetik. Ha szeretnék az igazi 
lagzi hangulatát még személyesebben át-
élni, a szertartástól a lakodalmi vacsorán át 
egészen a mennyasszony táncig: asztalt is 
foglalhatnak a násznép között.
A hagyományteremtő ingyen lagzival a 
szervezők segítséget szeretnének nyújta-

ni a jegyespároknak esküvőjük szervezésé-
ben, azzal, hogy részt vehetnek egy való-
di álomesküvőn, tapasztalatot szereznek, 
ill. megkönnyítik számukra a választást a 
profi szolgáltatói kínálatból.

A menyasszonytáncból befolyt összeget a 
pár és a Pajta tulajdonosai közös elkötelező-
déssel jótékony célra ajánlják fel. Tavaly egy 
kisfiú gyógyulását segítette ez az összeg.

A helyek korlátozott számban érhetőek el! 
Ne késlekedjetek az online foglalással! 
A jegyek tombolaként is funkcionálnak, így 
Ti is számos értékes lakodalmi szolgáltatás-
hoz juthattok! A Pajtában nem csak a sze-
rencsés pár, hanem minden résztvevő ga-
rantáltan nyer valamit, új barátságok, élet-
re szóló élmények várnak itt… 

a hagyományteremtő 
ingyen lagzira

NYITOTT ESKÜVŐ A CSABAI RENDEZVÉNYPAJTÁBAN

106 ESKÜVŐ TREND



ASZTALFOGLALÁS:  csabairendezvenypajta/
Helyszín: Csabai Rendezvénypajta • Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Időpont: 2021-ben, két alkalommal! • Bővebb információk: rendezvenypajta.hu            
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NASs CUKRÁSZDA
Nyúl anyó sütödéje 

 +36 20 223 6263
 NASs Cukrászda

Specialitásunk:
dekortorták, 
formatorták, 
egyedi sütemények
készítése.

Budapest  
XXIII. kerületében, 
Hősök tere 8.
Helyben készített 
cukrászdai 
termékekkel, 
új és klasszikus 
édességekkel 
várjuk kedves 
vendégeinket.

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

2020 
ÚJ SZÍNE  
A LILA!





MAGYARORSZÁGON

KIZÁRÓLAG 

A ROMANTIKA

SZALONBAN!

„ B E S T S E L L E R  –  MORI  L E E  2 02 0”   A ME RIK A  É S  E URÓPA  K E D V E NC E !

MORI LEE - MODECA – SAN PATRICK – 
WHITE ONE – RONALD JOICE – 

AIRE BARCELONA KOLLEKCIÓK

Romantika Szalon
Szombathely, Kőszegi u. 10.

Tel.: +36 30 600 6307
www.romantikaszalon.hu

Romantika Szalon



Hogyan  
született?

Október óta gondolkod-
tam valami formabontó, 

„ilyen még sohasem volt” dara-
bon. A tavalyi ékszer divatba ke-

rült bele ez az egyenlő szárú trapéz 
alakú fülbevaló, ami nagyon tetszett ne-

kem, de gyöngyből sehogyan sem lehetett 
kivitelezni. Hetekig számoltam, rajzoltam, ho-

gyan lehetne gyöngyszemekkel arányosan, sarko-
kat kialakítva, ragasztás nélkül létrehozni. Végül 
sikerült, de alapjában véve, még mindig nem volt 
túl tökéletes, mert hiányzott róla az a kis plusz.
Így lett borzas…

Miért  
ez a név?
Az 1970-es évek hangulatát idézi 
számomra ez a fülbevaló, amikor 
a szivarfüsttel átjárt kávézókban 
urak és hölgyek szórakoztak, mi-
közben jazz zenét játszottak. Azt 
a hangulatot, az akkori divatot 
adja vissza ez a fazon.

AZ OHMYPEARL
2020 
BE A DIVA
kollekciója

   PÁRIZSI 
 MÁMOR

 +36 30/599-9-599  ohmypearl_by_gloria



ArcPilAtes

A ráncok mélységébe bújtatjuk 
a problémákat, amiknek a sú-
lya nyom, a szemünk mögé rejt-
jük a kérdéseket, amiket félünk 
feltenni, és a szánk körül csitít-
juk a szavakat, amiket jobbnak 
tartunk nem kimondani.

Ez a (h)arctér mindenki szá-
mára látható, nap mint nap 
hordjuk körbe a világban, ké-
retlen kórképet adva aznapi 
mentális helyzetünkről. 

Az arcunk elárul minket, 
összetörve fedi fel a repedések-
ben lelkünk töprengéseit, sze-

münk alatt hordozza sötét éj-
szakáinkat és kürtöli szét élet-
korunkat. 

Arcizmaink megfelelő edzé-
sével, nem csak árulónkból lesz 
bizalmasunk, hanem az éle-
tünk minden területén javítha-
tunk, a tisztább és artikulál-
tabb beszédünktől kezdve, a 
pajzsmirigy nyirokkeringésén 
át, a meditáció-szerű gyakor-
latoknak köszönhető nyugod-
tabb lelkiállapotig; és ez csak 
egy pár dolog az arcpilates 
nyújtotta előnyökből. 

FIATALÍTÓ MIMIKAI GYAKORLATOK ÖRÖMANYÁKNAK, DE A MENYASSZONYOK  
IS KEZDJÉK EL ALKALMAZNI RÁNCMEGELŐZÉSRE!

Dobó Zsuzsi
58 éves, 

4 gyermek édesanyja
arcpilates.hu

insta: dobozsazsi
+36 70 222 0705 

info@arcpilates.hu
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13 éve exkluzív 
esküvőket szervez,  

és ceremóniamesterként 
igényesen vezeti le 

a nagy napot. Úgy dolgozik, 
akár egy karmester  

a zenekarával. a párok 
megbíznak ízlésében, 

ötleteiben. teljes körűen 
megszervezi 
az esküvőt. 

„Minden pár más egyéniség, így minden szerelmesnek egyedi 
helyszínt kell ajánlani” – vallja virág mónika. Más dekorációt, 

ruhát, meghívót is kitalál számukra. Vele öröm a szervezés 
minden pillanata! Optimista, jókedvű, a házasulandók válláról  

a terhet leveszi. Minden problémát megold. 
A szakma is felfigyelt rá: évek óta a Werk Akadémián  
oktatja az esküvőszervezést. Diákjai annyira élvezik  
az óráit, hogy alig akarnak szünetet tartani, nehogy 

lemaradjanak valamiről. 
Mónika az esküvőszervezés mellett, 28 éve öltözködési 

tanácsadó az óbudai Donna Monica szalonjában.  
Hölgyeket és Urakat öltöztet a stílusukhoz és az alkalmakhoz 
megfelelően! Örömanyáknak, tanúknak, koszorúslányoknak 

tervez és varrat ruhákat. Megbíznak ízlésében!  
Mottója: igényesség, elegancia, jólöltözöttség! 

szóval, aki egy minden problémát megoldó,  
optimista esküvőszervezőre és öltözködési 

tanácsadóra vágyik, keresse mónikát!

Virág 
Mónika

+36 20 48 2 41 43
Donnaromantica.hu

Donnamonicadivatszalon.hu

ElEgáns, Exkluzív Esküvők szErvEzőjE
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– Milyen a jó kép?
Judit: – A jó fotó működik. Az ember vissza-visszanéz rá és 
közben próbálja megfejteni, miért nem tud elszakadni tő-
le, miért vonzza a tekintetét.
Gime: – Nem feltétlenül tökéletes technikailag a jó fotó. 
Lehet egy abszolút életlen kép is hatással az emberre, ha 
van hangulata, kifejezhet izgalmat, talányt, titokzatossá-
got, éppen attól, hogy életlen.
– Mindig éles a határ a rossz és a jó fotó között? Vagy azon-
nal tudod, hogy a technikailag ugyan tökéletlen kép fantasz-
tikus hatással lehet a nézőre.
Gime: – Azonnal tudom.
Judit: – Egyetértek. A hibaizmus is egy stílus egyébként… 
Idén nyáron részt vettünk például egy művészeti tábor-
ban, ahol lyukkamerával fotóztunk. Azt úgy kell meg-
fogni, hogy ne mozduljon el, mivel hosszú az expozíci-
ós idő, és amikor beállítottam, odafordultam elé, és vé-
gül én is benne voltam a port-
réban. Ez volt a nagy kedven-
ce a tábornak, pedig a vélet-
lennek volt köszönhető, hogy 
a kép létrejött...
– Mire törekedtek esküvői fotó-
záskor?
Judit: – A kommunikáció na-
gyon fontos, hogy megtaláljuk 
a hangot a párral, akkor fel tud-
nak oldódni. És ennek során ki-
alakul a bizalom, tudom irányí-
tani őket, de mindig csak olyan 
mértékben, ami nekik tetszik 
és az adott szituációba belefér.
– Gime, nálad?
Gime: – Nem lesz más a válasz. 
Sokszor szinte egyszerre talál-
juk ki és mondjuk ki ugyanazt 
a mondatot, ugyanabban az 
ütemben.

Judit: – Elég sok mindenben egyformán gondolkodunk.
– A jó kapcsolat alapja a hasonlóság, és nem a különbség, és Ti 
közben egy párt is alkottok, nem csak a munkában. Szeretjük, 
ha együtt dolgoztok az Esküvő Trendben, ilyenkor Judit fotóz, 
Gime pedig a videót készíted, amellett, hogy képeket is. Szer-
kesztő-újságíróként azt látom, hogy az esküvői fotó sok csap-
dát rejthet, mert túl harsány ez a világ, sokszor a közönséges 
irányba mutat, máskor merev beállításokhoz vezethet. Judit ké-
pein viszont átjön, hogy nő, mer visszalépni egy lépést, semmit 
sem erőltet. És mivel ez egy erőszakos világ, százan erőltetnek, 
egy nem, ezért különös vagy, és érzékenyek a képeid. Gime, Té-
ged úgy ismertelek meg, hogy egy 4 négyzetméteres térben tud-
tál perspektívát teremteni, többszáz négyzetméteres hatást kel-
tő „stúdióteremmé varázsoltad”, ami elég lehetetlen küldetés.
Judit: – Gimének teljesen egyedi, néha egészen abszt-
rakt látásmódja van a technikai profizmusa mellett. (Nem 
véletlenül nevezte őt Eifert János a fotográfia Picassójá-

nak.) Az esküvői fotókban 
nem mindig ez a feladat, bár 
különleges képeket hív elő 
olykor, mégis.
– Milyen a Nektek tetsző pár?
Judit: – Aki bele tud lazulni a 
helyzetbe, nem pózolásból tart 
esküvőt, el tudja engedni ma-
gát, az ilyen párokat szeretem. 
Gime: – Nyilván ez rajtunk is 
múlik, hogy a görcsöt oldjuk 
bennük, közel engedjenek ma-
gukhoz. Az esküvőn egyébként 
is sok minden szokatlan, a ru-
ha, nehéz benne mozogni, stb. 
Ezért előtte legalább egyszer 
beszélgetni szoktunk a párral, 
hogy összecsiszolódjunk, is-
merkedjünk. Aztán már termé-
szetesen halad minden, szé-
pen, és emlékezetesen…

A KÉP SZERELMESEI
A FOTÓZÁS HOZTA ŐKET ÖSSZE. 

GIMESI ANDRÁS GIME VOLT A MESTER, HALÁSZ JUDIT (GINGER) PEDIG A TANÍTVÁNY. 
AHOGY JUDIT MEGTANULTA A MŰVÉSZI KÉPKÉSZÍTÉS ALAPJAIT, EGYÜTT KEZDTEK EL FOTÓZNI. 

EGÉSZEN MÁS ALKATOK MÉGIS. JUDIT NŐIES, FINOM PERSPEKTÍVÁBÓL KAPJA EL A 
PILLANATOT. GIME PEDIG MESTERI TECHNIKA- ÉS FÉNYKEZELÉSSEL, AKÁR 4 NÉGYZETMÉTEREN 

IS BOLDOGUL, MŰTERMI KÖRÜLMÉNYEKET TEREMT A TERMÉSZETBEN, ÉS A MŰVÉSZI 
VIDEÓZÁSBAN IS JÁRTAS. MA MÁR EGYMÁST KIEGÉSZÍTVE DOLGOZNAK EGYÜTT AZ 

ESKÜVŐKÖN, KREATÍV FOTÓZÁSOKON, PÁRBAN, ÉS KÖZBEN ARRÓL IS ÁRULKODNAK, HOGY 
MŰKÖDIK EGYÜTT A FÉRFI ÉS A NŐ – EGY KAPCSOLATBAN.

„Gimének teljesen 
egyedi, néha  

egészen absztrakt  
látásmódja van a 

technikai profizmusa 
mellett.”

Judit

„Még  
a mesterének  

tekint, de  
nem is tudom,  

így van-e  
ez még…”

Gime

Halász Judit
@GingerPhoto.hu

gingerphoto.hu
gingerphoto.hu

Gimesi András Gime
@x3DGime  
@Gimephoto 
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A fotóimmal szeretném megmutatni mindenkinek, hogy szép. 

Hogy meglássa magában a szépet. Ha ehhez egy esküvői vagy 

kreatív fotózáson hozzásegítem, elértem a célomat.
 Judit

Ha nem elég jók a képeid, akkor nem voltál 

elég közel. - mondta Capa, a fotógéniusz. 

Valami nagyon hasonlóan hangzóra jutottam: 

szép képeket csak szeretettel lehet készíteni. 

Ha nem elég szépek a képeid, akkor nem voltál 

elég szeretetteljes.

GimeSM
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 +36 20 925 5777   eskuvo_vl
Vörös László esküvői fotós, 

esküvői fotózás oldala
voroslaszlostudio@gmail.com

Virágcsokrok, 
virágos 

alkalmakra!

Győr, 
Baross Gábor út 44.

  06 30 400 38 63   
  06 96 429 689

www.galaktikavirag.hu
 Galaktika viragüzlet

Galaktika virágüzlet


