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A boldogságról is mondhatta volna Einstein, hogy relatív. Mihez és 
kihez képest. Legfőképpen önmagunk holtpontjaihoz és magasla-
taihoz képest.

Bosszankodtam valamin. Fontosnak tűnt. Akkor találkoztam a 
lánnyal és történetével.

Szeretetben élt, azért, persze, a hétköznapokkal futott ő is, mint 
annyian, amikor egy nagyon rossz lelet megállította őt. Gyógyíthatatlan betegséget diag-
nosztizáltak nála.

A szerelmének szólt először. A férfi pedig – a nő mélységének legalsó grádicsán, ahon-
nan nincs lejjebb lépcső, ahol már semmi sem számít, csak kristálytisztán megmutatja ma-
gát a sötétben a lényeg –, egyet kérdezett:

– Hozzám jössz?
A lány igent mondott. 
Mintha kis világuk rosszra fordulására ez lenne a legszebb kérdés és legjobb válasz.
Tudták, ez az igen holtodiglan-holtomiglan szól, és talán túl könnyű is lehet megfo-

gadni. Ki tudja, a kísértésre maradhat-e idő.
És kezdték szervezni az esküvőt. Félve az időtől, hogy nem éri készen őket. Csakhogy 

nem úgy, mint más menyasszony. Egyetértésben élték a pillanatokat, hátha attól is lassul-
ni kezd minden, és nekik több maradhat. Nem vitatkoztak össze a szalvéta színeken a kór-
házi ágy szélén, elfogadták azt a ruhát, amit egy barátnőjük sietett megvarrni két kemo-
terápia közötti kórtermi próbával, nagyon-nagyon gyorsan, hátha nem várja meg a ruhát 
az esküvő.

Senki sem látta idegeskedni a szerelmeseket.
Csak örülni, szépen, ketten. Apróságoknak! Ami van. Egymásnak. Közben egyre töb-

ben igyekeztek szebbé tenni a nagy napjukat, ajándékozni akartak valamit nekik, mert 
pusztán a szomorúan szép történetükből annyit kaptak.

Gyönyörű virágcsokrot ajánlott fel egy jószívű virágos, és a kórház kápolnájában a pap 
szokatlan misére: esküvőire készült.  

És ebben a pokolban a mennyország megmutatta magát. 
Kinyíltak a szívek, mint az esküvői csokorban a fehér virágok, a lány haja pedig mintha 

gyorsabban nőtt volna, hogy végre fodrászra is szükség legyen, aki szintén osztozhasson 
az örömben. Így lettek egyre többen boldogabbak a pár körül. 

…mert e két, szomorúságban is boldog, reményteli ember láttán hamar 
rájöttek a tanulságra: bizony, bármennyit is bosszankodnak a világ dolgain, 
ha el is felejtik nap mint nap,

de boldog emberek.
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A NAGY NAP  

ITT KEZDŐDIK…
…és egy dunai  

panorámás szobában  
ér véget,  

mely szállodánk 

NÁSZAJÁNDÉKA!

MONDJA KI az igent a 

XIII. századi 
KOLOSTORROM 

árnyékában!
Válasszon 

5 STÍLUSOS 

KÜLÖNTEREM 

közül!

H-1014 HESS ANDRÁS TÉR 1-3. 

T: +36 1 889 6919 

sales.budapest@hilton.com

2 0 2 1 - B E N  A  M E G V A L Ó S U L T  Á L M O K É R T !

ELEGANCIA
LUXUS 

KÉNYELEM
A BUDAI VÁRBAN



Az egyediség és az egyéniség 

TREND SPIONUNK MOST MEGMUTATJA, HOGYAN JÁTSZHATSZ A SZÍNEKKEL, 
MIKÉNT HOZHATSZ KI AZ ÁRNYALATOK JÁTÉKÁBÓL VALAMI EGÉSZEN VÁRATLANT 

ÉS KÍVÁNATOSAT. ENGEDD, HOGY INSPIRÁLJUNK, DE NEM KELL PONT ÍGY, 
ÉPPEN EZT, ELÉG EGY RÉSZLET IS, EZ BENNE A LÉNYEG. 

...ÉS HOGY MELYIK STÍLUS-TREND EJT ÁMULATBA ELSŐ 
RÁNÉZÉSRE? AZ A LELKI KARAKTEREDRŐL IS ÁRULKODIK, 

ELMONDJUK, MILYEN VAGY!

DIADALA

Azért szeret, mert nem olyan vagy, mint bárki más.
Viszont szereted, mert még soha 
nem éreztél hasonlót senki iránt.

OHMYPEARL

Egyetlenem! Egy ember a milliárdból!
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HÖGL

FORMABONTÓAN SZERETHETŐ
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MILYEN IS VAGY? 

KISZÁMÍTHATATLAN!
Ha egy ruhaboltba bemész, ahová 

a barátnőid is járnak, biztosan olyat 
találsz ott, amire senki sem figyel fel 

az üzletben, de ha felveszed, 
mindenkit meglepsz, milyen eredeti 

darab, és hol szerezted? Olyan 
kiegészítőt találsz ugyanis hozzá, 
mely utánozhatatlan, akárcsak Te.

NEKED VALÓ STÍLUS
Indulj ki abból, amiből bárki más. 
Mindenki előre tudja, hogy úgyis 

olyan lesz a végeredmény, amihez 
még senki sem látott hasonlót. Íme  
a FEHÉR dekor…, melyet kék és ró

zsaszín virágok tesznek lenyűgözővé.

FOGLAL-
JANAK 

SZÉPEN 
HELYET!

GLobaL 
Partytrend KFt

Sanna eSKÜVŐI MeGHÍVÓ

SZIKRÁZÓ!
oHMyPearL

RUHA: 
SteLLa de LIbero 

reGGeL(I) 
a tIFFanynÁL?
TöKÉLETES 
ESKüvőI ILLAT, 
mELY A NAGY 
NAPOdON IS 
vÉGIG vELEd 
mARAd

FeIL

EGÉSZ 
ÉLETEN ÁT 

TRENdI mARAd
A KARKöTőd

oHMyPearL
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SZERELMÜKKEL HIVALKODÓKNAK!

MILYEN IS VAGY? 

BÁJOS, MERÉSZ, HIHETETLEN
Frivol, de nem lehet fogást találni rajtad.  

Mindig valamit kitalálsz, ami formabontó, és azonnal 
másolni kell. Ilyen az Esküvő Trend Magazin is.-) 

Íme, a lehetetlen összebékítője,  
a menyasszony, aki utat tör magának, ízlést formál 

és lehengerlően trendi!

NEKED VALÓ STÍLUS
Igazi bálványok ihlette dekor! Ha alapjában romantikus 
vagy, de szereted olykor megcsillogtatni eredetiséged, 

akkor válaszd ezt a bUJa virágorgiát.

Nagyon divatosak a felülről, a mennyezetről 
alácsüngő virágkompozíciók,  felöltöztetnek 
akár egy raktár-jellegű rendezvénytermet is. 
Minél színesebb, annál természetesebb 
és romantikusabb.

T R E N D
kedvenc

trendspion
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1070 Budapest 
Király utca 87.
Telefon: 

+3620 9863390
+3630 7534785

www.eliteszalon.hu

M E N YA SSZO N Y I  R U H Á K  K A R C SúA K N A K  É S  K IS M A M Á K N A K



tIteM

MeGHÍVÓtrend

ron ben ISraeL

HeeLS

vALAmI ÉdENKÉK
tHoMaS Sabo

art-mONA 
DeSiGN

m.G. CiPŐ 
DeSiGN

+3630/6929-399 

DeKORÁGi

ZSOLNAY PORCeLÁN 
mANUFAKTÚRA
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Egy különleges 
függöny kell hoz-
zá, mely színpadi-
assá tesz mindent, 
és egy főasztal, 
melyet hatalmas 
virágkompozíció 
keretez. Ha ezek 
után a többit már 
csak minimál stí-
lusban terítteted, 
akkor is biztosra 
mehetsz, egy  
nem túl drága 
rendezvényte-
remben is!

T R E N D

tipp!
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Teremben
virágzó

POMPA



MILYEN IS VAGY? 

LEHELETFINOM  
ÉS ÉRZÉKENY

Ha csak telefonon felhívnak, azonnal 
ráérzel, hogy az ismerősöd milyen 
hangulatban van. Érzékeny vagy, 
akár a mimóza, ugyanakkor egy 

mélyen érző ember is, aki azonnal 
letapogatja barátai lelkiállapotát, 

és nem megy amellett el szó nélkül. 
Ezért is szeretnek annyian!

NEKED VALÓ STÍLUS
BARACK, PÚDER, NUDE! A rózsaszín 

nem unalmas, ha extravaganciát rejtesz 
bele és soksok árnyalatát összegyűjtöd. 

Ugye, mennyi apró ötletet rejt egy 
megvalósult rózsaszínű álom?

ÖRÖKKÉ  
ÁLMODOZÓKNAK
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É K S Z E R

Modern!
ÉdES 
PASZTELL 
mINITORTA

öNfELEdT 
SZAbAdSÁG 

ÉRZETE A 
LEvEGŐBEN.

E KÜLÖN-
LEGES ILLAT 

jELZI, MAGA-
BIZTOS NŐ 
ÉRKEZIK…

CHLOÉ 
NOmADe

eDT 

KŐVEL 
DÍSZÍTVE

GRAF’N’BeRG

jáTÉK AZ 
áRNYA-
LATOKKAL
SANNA 
eSKÜVŐI 
MeGHÍVÓ

RUHA: 
tara 

KeeLy 



m.G.CiPŐ  TEL +36 30 6929 399

aFFIanCed

FeIL

T R E N D
kedvenc

LIMONÁDÉ PULT – retró 
elegancia! Zöldcitromtól 
a vérnarancsig

NÁSZAJÁN-
dÉKbA 

+ ESKüvőI 
dEKORÁ-
cIÓUL IS!

TüKRöS 
TÁLcA, 

TüKöR, 
mÉcSESTARTÓ

HoMe StyLe 
HUnGary KFt.

KöLcSöNöZd!
La MeSa eVent rentaL

GUCCI GUILty 
eaU de ParFUM
ORIENTÁLIS 
vIRÁGOS ILLAT: 
NEm TúLZÁS, 
NAPOKIG ELKíSÉR, 
HA EGY cSEPP(ET) 
A RUHÁdHOZ ÉR…

mÉcSESTARTÓ 
bUtLerS
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KÉK, 
AKÁR 
AZ ÉG!
KARKöTŐ:
KARL ÉKSZeR

LA meSA eVeNT ReNTAL

SANNA eSKÜVŐI MeGHÍVÓ

ESKÜVŐ TREND 81

A BÁJOS
PúDERSZÍNEK

boldogítanak



A RÓZSASZÍN 
SZEMÜVEG 
HELYETT LILÁRA 
ESKÜSZÖL

MILYEN IS VAGY? 

NEM VÁROD A CSODÁT,  
INKÁBB MEGVALÓSÍTOD!

Szereted a rózsaszínű álmokat, de nem igazán 
hiszel már bennük. Realista vagy, őszintén szembe 

mersz nézni a helyzettel. Viszont optimista is, 
így a realizmusod előnyödre válik, mert a jó 

helyzetértékelésednek köszönhetően aktívan 
irányítod a sorsodat. Így megvalósítod a lelked 

legmélyén annyira vágyott romantikus álmodat.

NEKED VALÓ STÍLUS

A rózsaszínben már nem hiszel.  
De a LILA romantika megindít…

HEELS
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A Be ATTRACTiVe COUTURe minden 
ruhája személyes szerelmi történetet 
rejt. Harmonikus, bájos, akár a terve-
zője, Csőke Beáta személyisége…
www.beattractive.hu
Tel.  +36 70 206 9292

T R E N D I !

Az érdekes szín pasztell és virító 
árnyalatait ha babakékkel 

és sok hófehérrel társítod, 
légiesen könnyed, 
elegáns partyd lesz!

T R E N D

tipp!

gYÖNgYÖS 
KArKÖTő

OHmYPeARL

LILA SELYEmmASNIvAL…
meGHÍVÓTReND

SZív KüLdI…
A mEGHívÓ (meGHÍVÓTReND) 
ÉS A bROSS (KARL ÉKSZeR)
ELEGÁNS KETTőSE

FeiL

ESKÜVŐ TREND 83



S Z E R E L E M
IGAZ

IGAZ ÉS GAZ, ÁTLÁTSZÓAN SZÉP ÉS PISZKOSUL  
TISZTA A SZERELEM. AZ EMBER ÚGY JÁTSZIK A MÁSIKKAL, 

AKIT ANNYIRA SZERET, MEGUNHATATLANUL, EGÉSZ ÉLETEN 
ÁT,  HOGY KÖZBEN ODAADNÁ ÉRTE MINDENÉT.

54 ESKÜVŐ TREND
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ALKALmI-mENYASSZONYI RUHA 
ÉS KALAP: ANITA PÁSZTOR

öLTöNY, KIEGÉSZíTőK: TITEM
ÉKSZER: OHMYPEARL/TÚRI GLÓRIA

TORTA: TROMBITÁS CUKRÁSZDA
SmINK: SZANDRA WILLI MAKEUP

HAJ: GARAI-GLAMOUR SZÉPSÉGSTÚDIÓ/TINA
vIRÁG: DUNAVIRÁG VIRÁGAIBÓL 
KÖTÖTTE: DEKORÁGI
vIdEÓ: KALTENECKER KRISTÓF
PEZSGő: TÖRLEY 
PEZSGŐMANUFAKTÚRA
fOTÓ: DÉVAI ZOLTÁN  
ÉS ERDŐS ZSOLT

A kék virágokhoz 
(DUNAVIRÁG)  

sárga kéredzkedik. 
DEKORÁGI antik 
kellékei a modern 
pincehangulattal 

harmonizálnak.

ESKÜVŐ TREND 55

(szín)játék az élet



 SZEREPLŐK: 
MENYASSZONY: GÁSPÁR KATA

VŐLEGÉNY: BÁCS PÉTER
HÖLGYEK: RIPLI ZSUZSA ÉS KOVÁCS PANKA

VENDÉG ÉS CEREMÓNIAMESTER: HAAGEN IMRE
GYEREKEK: HAAGEN HANGA ÉS HUBA

KÖSZÖNET A MŰVÉSZEKNEK, HOGY SZÍNÉSZI JÁTÉKUKKAL 
ÉLMÉNY-SZERŰVÉ TETTÉK EZT AZ ESKÜVŐT.56 ESKÜVŐ TREND
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(szín)játék az élet

A JÓ TEST JÓL ÉRZI MAGÁT 
EGY SZÉP RUHÁBAN  

ANITA PÁSZTOR ruhakölteményei exkluzívak 
és van egy különös titkuk. úgy hivalkodnak, hogy 

közben eleganciát keltenek. bátorrá teszik a nőt, 
mert ahogy felveszi, tudja, máris utánozhatatlan. 

Ez a kollekció még a legszebb nőkben is 
ott bujkáló kishitűséget azonnal legyőzi, 

a felszabadultságot hirdeti  
ezen az olaszos esküvőn.



„Két világ találkozik a nő és 
a férfi érintkezésével. 

A bonyolult, érzelmekkel 
átszőtt és a túl 

egyszerű, ösztönös.”

Ripli 
Zsuzsanna

trendi!
PASSZOLUNK!
Rúzspiros motoron 
(PRIMO MOTO KFT.), 
tűzpiros nadrágban (ANITA 
PÁSZTOR), csipkézett bőr 
retiküllel (SALAMANDER).  
A férfi nevetve mondja 
hölgyének, hozzá öltözött 
(TITEM).  Karkötője 
(OHMYPEARL) úgy passzol 
a csíkos-csipkés nőcis blúz-
hoz (ANITA PÁSZTOR), 
mint okos/gazdag férfi 
és szép nő. 

(szín)játék az élet
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ENGEM MA ELVESZEL,
EGY ÉLETRE 
BELÉM VESZEL! 
MÉGIS FÉLTÉKENY 
VAGYOK?!

A DUNAVIRÁG 
illatos virágai 

óarany kehelyben 
(DEKORÁGI).

(szín)játék az élet
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„Az élet botlásokkal 
van teli. Az emberi 

kapcsolatokról 
őszintén kell beszélni. 

A titkolózás  
csak félrevisz.”

Kovács Panka

(szín)játék az élet
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PROVOKÁCIÓ
ANITA PÁSZTOR 
minden centiméterében 
eredeti kollekciója első 
próbára kihozza 
hölgyszereplőinkből a nőt, 
hogy jobban izgathassák a 
férfit. A kisfiú még 
(ha nagy társaság 
van) inkább 
máshová néz…



„Hárman leszünk: 
én, a menyasszonyom 
és a Jóisten”

Bács Péter

A feltűnő, hatalmas 
ékszerek ma  meghatá- 

rozzák  a divattrendet, a 
menyasszony is választhatja 

kiegészítőit  merészebben. 
TÚRI GLÓRIA ékszertervező  

PÁRIZSI MÁMOR kollekciója 
(OHMYPEARL) a nagy napodon 

túl is Hozzád kötődik.

T R E N D
kedvenc

(szín)játék az élet
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Natúr falak, pazar boltívek, modern és kényelmes, fűthető termek.
Az évszázados pincehangulat utánozhatatlan atmoszférája  
a budafoki bornegyedben.

(szín)játék az élet
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ÚJ 

HELYSZÍN, A
MEGLEPETÉS

erejével!

ESKÜVŐ TREND 63

(szín)játék az élet

SZENVEDÉLYES MADÁRKÁK
Színek, minták, nemes, fényes kelmék. Titokzatos, 
érzéki tapintású anyagból készült kollekció, utánozhatatlanul 
intenzív hatást kelt a szűziesség és a kitárulkozás széles skáláján. 
ANITA PÁSZTOR minden ruhájának más az üzenete.



„Az emberek elnyomják 
magukban az érzéseiket. 

Nem szeretnek beszélni róla, 
még a kedvesüknek sem. 
A nők sem kivételek…
A színházban kénytelenek 

érezni, és ez felszabadítja őket. 
Ha pedig a nézőtéren már 

megy, a magánéletben is fog.”

 Ripli Zsuzsanna 

A TITEM öltö-
nyeit Rád igazítják, 
segítenek kiválasz-

tani, akár
a hölgyvendég 

szettjéhez is.

tipp!
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NŐK IRIGYLIK 
ÉS FÉRFIAK AKARJÁK
A rokokó kalap, a barokkosan fodrozódó ruha, 
és a szexis, fekete csipkével hímzett 
dekoltázs (ANITA PÁSZTOR)  
mondén, nagyvilági! 



BÜSZKE ÉS HEVES. 
TEMPERAMENTUMOS 
ÉS TITOKZATOS.
AMI A SZÍVÉBEN, NEM KELL, 
HOGY A SZÁJÁN IS, MERT 
OTT AZ ARCÁN ÉS A 
SZEMÉBEN SZIKRÁZIK.

„A nem tipikusan kiszámítható létezést  
szeretem. És egy ehhez passzoló társat.”

 Gáspár Kata 
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„Mindig a jót szeretem  
először feltételezni.”

Haagen Imre
66 ESKÜVŐ TREND
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ALKOHOL-TESZT
A TITEM színskálája szinte 
végtelen, bármilyen színben 
készítenek férfi alkalmikat. Sőt, 
olyat is, mely állja a vörösbor 
próbát, vagyis nem hagy foltot 
az alkohol a ruhán. 
Kipróbáltuk, leöntötték, 
igazoljuk!



GYEREKNEK NEM SZABAD. 
LÁTNI SEM..., 
HOGYAN JÁTSZANAK
A FELNŐTTEK.
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„Minden lány előre 
tervezget, és amikor 
közeledik az idő, akkor 
jön rá, nem csak róla 
szól az esküvő, mert 
ez a vőlegény napja is.”

 Gáspár Kata 
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BELSŐ FÉNY
A menyasszony haja és arca izzik 
a fénytől, ami belőle árad. 
A ruha (ANITA PÁSZTOR) 
nemes szatén anyaga 
sejtelmesen csillan.
A gyűrű és a fülbevaló 
(OHMYPEARL) hófehér, 
és olyan izgalmas, 
akár a bonyolult nő, 
aki a boldogsága csúcsán 
megkérdezi magától,
igaz ez?



– Mit csinálsz még ma este?
– Csajos koktélozás lesz. Szakmabeli ba-
rátnőim vannak, zeneakadémiai ügyelő, 
színésznő, gyártáson dolgozó… Féléven-
te egyszer beülünk egy koktélbárba, Szex 
és New York-osan és átbeszéljük a dolga-
inkat. Több csajbandám is van. 
– Egy mondás szerint az új barátságok is tudnak 
úgy működni, mintha régiek lennének.
– Egyetértek.
– Ezen a fotózáson is olyanok voltatok, mint egy 
összeszokott banda, nem éreztünk színésznők 
közötti feszültséget, rivalizálást.
– Ha az ember jól érzi magát, ha megtalál-
ja a munkájában a kihívásokat, amiket 
keres, akkor nincs rivalizálás. Pedig az már 
csak úgy van, hogy a göndör egyenes 
hajú akar lenni, és fordítva. Zsuzsival, 
Pankával ellentétben én világosabb tó-
nusú vagyok, mégsem érzek irigységet, 
mert szeretem a szépet és ők gyönyörűek.
– Édesanyád világában sem találkoztál színhá-
zi intrikával?
– Szüleimtől nem láttam féltékenykedést. 
Nyilván olyan van, hogy valaki valakinek 
unszimpatikus, de az más. A nők között 
is működik a kémia, szóval, hogy milye-
nek együtt, tudnak-e csapatban gondol-
kodni, vagy nem. Pankával például végig-
forgattam két nyarat, a húgomat játszot-
ta, megszerettük egymást, színdarabban 
is jó együtt lennünk, és egy színház tár-
sulatához is tartozunk, inspiratív volt 
együtt a fotózás is.
– Még a kutyája is örült Neked.
– „Itt a keresztanyád” –, mondta neki Pan-
ka, amikor meglátott.

– Csodabogár vagy mégis közöttük. Ismertek a 
szüleid, művészvilágból jössz, és a vörös hajad 
is kiemel.
– Pedig szeretek elbújni.
– Szeretnél… 
A 200 első randi mennyit lendített a karriereden, 
ismertségeden, hová teszed?
– Jó ösvény volt magamban. Rájön az em-
ber egy ilyen munka alatt, mennyi min-
dent bír ki a fáradtsága, az idegrendsze-
re és arra is, hogy bár a határokat fesze-
geti, még mindig szereti, amit csinál. El 
sem tudtam képzelni azelőtt, milyen egy 
ilyen nagy, pörgő, folyamatos munka… 
Elképesztő kollégáim voltak, a csapat, 
családként voltunk együtt. Amikor annyi-
ra elfáradtunk, hogy a holtponton jár-
tunk, bárkire ránéztél, energiát adott.
– Édesanyád követte a sorozatot?
– Hát persze!
– Nem kritikus?
– Ha egymás alakítását nézzük, műélve-
zőkké válunk és utána egy pohár borral 
átbeszéljük a látottakat. Nem, semmi 
olyan nincs, hogy én úgy csináltam vol-
na, hogy…
– Most kihez mész haza?
– Önállóan élek 18 éves korom óta, de 
amikor csak tehetem, megyek édes-
anyámhoz és édesapámhoz beszélgetni. 
Kötődöm, erősen.   
– Kapcsolatban vagy?
– Nem szoktam erről beszélni.
– De csillog a szemed…
– Mert mindig rákérdeznek…
– Hiszel a házasságban? …hogy férfi és nő el-
köteleződése örökké tarthat? 
– Maximálisan, ha mindketten ugyanany-
nyira szeretnék, az csodálatos.

– Volt már kísértés, hogy akard?
– Ó, hát én lány vagyok! Hogyne, vaó! 
Gyerekkorom óta ezt tervezem! De nyil-
vánvaló, hogy  nem egy nőn múlik, ha-
nem a férfin is. Minden lány előre tervez-
get, és amikor közeledik az idő, akkor jön 
rá, nem csak róla szól az esküvő, mert ez 
a vőlegény napja is. 
– Milyen a Te idálod?
– Nem mondanám, hogy van ideálom.
– Belsőre?
– A humor ez első.
– Nagyon komoly lánynak tűnsz. Okosnak.
– Dehogy… (Nevet.)
– Mondjuk jó színésznő is... 
– Nagyon szeretem a kreatív embereket, 
az ilyen férfit, és a hirtelen helyzeteket. A 
nem tipikusan kiszámítható létezést sze-
retem. És egy ehhez passzoló társat.
– Szerettél a menyasszonyunk lenni? Vagy a ko-
szorúslányunk lettél volna inkább?
– Sosem voltam még menyasszony. Tel-
jesen új volt ez a szerep. Nyilván filmen 
sokszor kerülgetett az esküvő, és egy-
szer voltam is menyasszony, de akkor 
nem a saját testtudatomban, hanem 
egy két mérettel nagyobb lány kipárná-
zott  alakjára vettem fel az esküvői ru-
hát. Most éreztem először igazinak, a 
saját bőrömön. 
Nagyon jó érzés volt, hogy ki lehetett 
próbálni egy menyasszony szerepet kü-
lönböző szituációkban. Rászóltam pél-
dául a vőlegényemre, Petire, hogy nem 
kéne már nézelődnie a lányok után, hi-
szen ma van az esküvője! Az is kellemes 
volt, hogy kiderült, egy szép ruhában 
nem feltétlenül kell viselkedni, hanem le-
het benne élni.

HÍRESEK A SZÜLEI. BÁNSÁGI 
ILDIKÓ ÉS GÁSPÁR SÁNDOR 
LÁNYA. A SZÍNPADI SZEREPEI 
MELLETT EMLÉKEZETES 
SZERELMES FILMEK 
FŐSZEREPLŐJE, LEGUTÓBB  
A 200 ELSŐ RANDI CÍMŰ NAPI 
TÉVÉSOROZAT M-ES RUHÁKAT 
HORDÓ EGYÉNISÉGE. 
PORCELÁNOS ARC, XS-ES MÉRET, 
KIFEJEZŐ, TÁGRA NYÍLT SZEMEK, 
VÖRÖS HAJ. AKKOR IS FELTŰNŐ, 
HA ÁLCÁZNÁ MAGÁT  
A VALÓSÁGBAN. 

„Ma megtanultam, hogy egy szép ruhában 
nem feltétlenül kell viselkedni, hanem lehet benne élni.”

GÁSPÁR KATA
 színművész
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ELSŐ LÁTÁSRA OLYAN SZÉDÍTŐ, MINT A KÉT ZONGORÁT 
TARTÓ EMELET A HOTEL TETEJÉN, AHONNAN SPONTÁN LEUGRIK. 
ÉS MINTHA TOM CRUISE SIETNE KÉPRE. NAGYDUMÁS, MAGÁVAL RAGADÓ, MINDEN NŐNEK  
BEJÖN. KEDVES ÉS SZOLGÁLATKÉSZ. AZ EGÉSZ STÁBOT LEVESZI A LÁBÁRÓL AZ ELSŐ PERCBEN, 
DE NAPKÖZBEN A MULTIFUNKCIONÁLIS PROFIZMUSÁÉRT IS SZERETJÜK: KITARTÓ MODELL, 
SOKARCÚ SZÍNÉSZ, MINDIG TALPÁRA ESŐ KASZKADŐR. AZ INTERJÚ VÉGÉN PEDIG OLYAN 
EGYSZAVAS VÁLASZOKAT AD, HOGY NEM HIÁNYZIK A MONDATBÓL SEMMI.  

„Én kétszer esküdök: először és utoljára”
BÁCS PÉTER

színész, kaszkadőr 
és modell

– Milyen Tom Cruise?
– Normális srác. Teljesen jó fej. Közvetlen, 
emberi.
– Beszélgettetek?
– Igen. …hogy Magyarországról jövök, té-
vésorozatban játszom, és Bécsben kaszka-
dőrködöm, hogyan dolgozom…  Én, per-
sze, nem kérdeztem vissza, hogy és Te? 
– A nőügyeiről kérdezhetted volna.
– Ilyen mélységekig nem jutottunk. (Ne-
vet.) A fénydublőre voltam, vagyis rajtam 
állították be rá a világítást az operatőrök, 
ő meg közben elment a büfébe. A testvé-
rem vette észre, mennyire hasonlítunk, 
ezért jelentkeztem arra a castingra, de 
kaszkadőrként nem volt rám szükség, ta-
núsíthatom, tényleg mindent ő csinál, a 
legmerészebb repülőgépes vadulásokig… 
Izgalmas volt, vártam, nagyon, de nem 
dobtam tőle hátast. Penélope Cruztól! Na, 

attól hátast dobtam, amikor megláttam.
– Sminkkel vagy smink nélkül?
– Felöltözve, sajnos… Gyönyörű volt. 
Gyö-nyö-rű! Egzotikus, érzéki.
– A barátnőd mit szólt?
– Elviseli. El kell viselnie.
– Rendes kapcsolatban vagy, a kedvesed gyönyö-
rű, elképesztően szép, hosszú hajú, mesélted. Az 
esküvő közeli, távoli dolog, vagy ez a kérdés fe-
szélyez?
– Kivárom… 
– Hány éves vagy?
– Na, ez titok. 
– Komolyan?
– Három-négy éve a legjobb barátaim-
mal ünnepeltük a születésnapomat, és ki-
derült, nem tudják, hányadik. Körbelőt-
ték, de nem találták el. Így minden egyes 
interjúban mást mondok, kamuzok.
– A Wikipédián?

– Hamis az adat.
– Mi a véleményed a szerelemről, a házasságról, 
a komolyodó férfias érzelmekről?
– Tényleg hiszek a szerelemben. Hogy va-
laki magával ragad…  
– A házasságban is hiszel?
– Ugyanarról beszélünk. 
– Jó válasz. Erős.
– Én kétszer esküdök: először és utoljára. 
Nem akarok nagy esküvőt. Csak hárman le-
szünk: én, a menyasszonyom és a Jóisten.
– Hogy kezdődött ez a szerelem, amiben vagy?
– Találkoztunk.
– Bővebben?
– Már korábban is nézegettem, milyen jó 
kis csaj…, és így… Azonnal megfogott.
– Előzmények? Sok csaj?
– Rengeteg!
– Azóta?
– Senki.F
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A LEGYETEK JÓK HA TUDTOKBAN DÉMONI DÍVA, 
AZ ÖRDÖG MAGA. EKÖZBEN A RÓMEÓ ÉS JÚLIA PRÓBA-

FOLYAMATAI IS ZAJLANAK A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. 

Ő LESZ JÚLIA. BENNE VAN A KÉT VÉGLET, 

A SZŰZ ÉS A MÁSIK, IGAZI NŐ. FOTÓZÁSUNK EGÉSZ 

NAPJÁN FEGYELMEZETT, NEM FÁZIK, LEGALÁBBIS NEM 

MONDJA, BÍRJA A TŰSARKAKAT. LE SEM TAGADHATNÁ, 

MODELLKEDETT, MIKÖZBEN MINDEN PILLANATBAN 

INTENZÍV SZÍNÉSZNŐKÉNT VAN JELEN.  

„Kísértései mindenkinek 
vannak és lesznek”

KOVÁCS PANKA
exmodell , színésznő

– A 200 első randi egész végig a Te esküvődről szól.
– Három menyasszonyi ruhám is volt a 
sorozatban, csodálatosak, de a legmeg-
hatóbb az volt, amikor a filmbeli esküvő-
mön Kata, aki a nővéremet alakította, be-
szédet tartott a vendégek előtt. Azon 
tényleg elérzékenyültem. Nagyon meg-
érintett, annyira igazinak tűnt.
– Mi fordítottunk a dolgon, Kata volt egész nap 
a menyasszonyunk, Te pedig a szexi hölgyven-
dég, aki egy cuki kiskutyával érkezett. Kitől kap-
tad? 
– A kozmetikusomtól, aki, ahogy az lenni 
szokott, a pszichológusom is. Egy nehéz 
napon, amikor el voltam keseredve, pa-
naszkodtam neki, és akkor megmutatta, 
itt vannak nála ezek a kiskutyák, gaz-
dit keresnek. És bánatomban haza-
vittem egyet (nevet), bár az első 
napokban megijedtem a felelős-
ségtől. Azóta elválaszthatatlanok 
lettünk.
– Sokan vannak úgy mostanában, hogy 
megijednek a felelősségtől…
– Én családcentrikus vagyok, alig vá-
rom, hogy nekem is saját családom le-
gyen. Hárman vagyunk testvérek, a 
szüleim együtt maradtak, és szeretik 
egymást…
– Sosem érezted gyerekként, hogy 
baj van, és elválhatnak?

– Dehogynem! Éreztem, amikor válságban 
volt a házasságuk, kísértések mindenkinek 
az életében vannak, nekik is voltak nehéz 
periódusaik, de azt is tudtuk, túl fognak 
jutni, megoldják és együtt maradnak.
– Ezt így elmondod? A hamisan mindig szépnek 
mutató selfiek, a folyamatosan örömöt, idillt 
hazudó közösségi posztok világában?
– Őszintének neveltek… Az élet kísérté-
sekkel és botlásokkal van teli, a házasság-
ról, az emberi kapcsolatokról őszintén kell 
beszélni. A titkolózás, az elhallgatás min-
dig félrevisz.

– Ezek után pláne kíváncsi vagyok, milyen lesz 
a Te Júliád a színházban?
– Szerintem Júlia nem egy naiva szerep. 
Mentálisan és fizikailag is megterhelő alakí-
tást követel, azért is kell hozzá egyfajta érett-
ség. Nem hiába játszotta annak idején 40 
évesen Ruttkai Éva… Egy lázadó csaj, aki a 
szerelem érdekében ellent mer mondani, az 
egész világgal szembe megy, erőssé válik, 
és kitart kedvese mellett. Emlékszem, ami-
kor én kamaszként először estem szerelem-
be… Bármit megtettem volna a szerelemért. 
Bármit.  
– És most?
– Fél éve szeretjük egymást… Nyilván az 
esküvőhöz kevés (nevet), de már valami…
– Az esküvőről, ami a szerepeid szerint folyama-
tosan kerülget, mi a véleményed?
– Egy életre meghatározó, ha valakinek 
igent mondasz, legalábbis az én nevelte-
tésem és vallásosságom szerint. Nagyon 
komoly döntés. Nem megváltoztatható… 
Ezért olyan gyönyörű.
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– AMIT IMRE MOND, ÚGY VAN. SOHASEM MÁSKÉPP. KICSIT SEM 

AMÚGY, MINT AHOGY ELŐRE ÍGÉRTE – JELZI ELŐRE BÁCS PÉTER 

SZÍNMŰVÉSZ, AKIVEL EGYÜTT JÁTSZIK A DRÁGA ÖRÖKÖSÖK C. 

TÉVÉSOROZATBAN. HAAGEN IMRÉT ÍGY ELŐZI MEG A JÓHÍRE. HA 

RÁ HIVATKOZUNK, KAPUK ÉS SZÍVEK NYÍLNAK MEG.

„Amióta szeretem Esztert…”
HAAGEN IMRE 

 színész, előadóművész, énekes, műsorvezető 
és több mint ceremóniamester

– Mitől vagy Te ilyen jó ember?
– Az lennék?
– Pont ellentétes a szerepeddel, Ökörapáti 
ügyeskedő polgármesteréével, akit a Drága örö-
kösökben alakítasz.
– Jólesik… De igazából nem definiáltam 
még a jó embert. Legalábbis magamban. 
Azt gondolom, valójában humanista va-
gyok…
– Ez a régi szó mit jelent manapság?
– Hogy emberséggel és bizalommal va-
gyok mások iránt. Nem akarom, hogy az 
előítéleteim irányítsanak, nyitott vagyok 
és könnyen elhiszem, a másik ember is 
jószándékú. Úgy bánok másokkal, ahogy 
szeretném, hogy velem bánjanak.
– Nem ért ebből kifolyólag túl sok csalódás?
– Ó, dehogyisnem!
– És?
– A következő találkozásomat ez általá-
ban nem befolyásolja. Mert az egy másik 
ember, egy másik találkozás, és végülis, 
az az ember más… Sok éve történt, meg-
állított valaki az autópályán, hogy bajban 
van, pénz kellene, lerobbant az autó, ép-
pen nem éri el a feleségét, a telefonja le-
merült, sablonsztori. Volt nálam tízezer 
forint, odaadtam a felét.
– Nem gyanakodtál? 
– De. Csakhogy a jót szeretem előre fel-
tételezni. Átlátszó történet volt. De mi 
van, ha igaz? Akkor bajban hagyok egy 
embert…? Azt mondta, hívjam fel más-
nap ezt és ezt a mobilszámot, majd visz-
szaadják a kölcsönt. Az a szám, persze, 
sosem volt elérhető.
– Tényleg nincs tanulság?
– A tanulság számomra az, hogy egy va-
lóban bajban lévő embernek nem segí-
teni rosszabb, mint…
– A családban milyen akarsz lenni?
– A stabilitásra törekszem. Az egyensúlyra. 

Az életet nem a most szerint nézem, hanem 
folyamatában, és igyekszem felkészülni.  
– Itt vannak a gyerekeid…, intelligensek, a kis-
fiad édesen hozzád simult instrukciónk nélkül 
egy jelenetben, a kislányod büszkén figyelt…
– Nincs fontosabb, mint a család egysé-
ge, ez megkérdőjelezhetetlen.
– …mert nehéz gyerekkorod volt?
– Ez így logikus?
– Akinek ugyanazért meg kell küzdenie, nem ter-
mészetesen kapta, annak az a dolog értékesebb.
– Lehet… Kizárólag Anyám nevelt fel. 
Egyedül. Tulajdonképpen az apám egy-
általán nem volt jelen az életünkben… 
Tisztában vagyok azzal, hogy egyetlen 
kapcsolatot sem menthet meg az abból 
született gyerek, és csak a gyerekekért 
nem szabad és nem is lehet fenntartani 
egy házasságot. De ha két embernek gye-
reke van, akkor mindent meg kell tenni-
ük azért, hogy együtt tudjanak maradni.
– Súlyos betegségből gyógyultál fel. Nem attól 
lettél Te ilyen jó ember, aki humanistaként szem-
léli a világot?
– Nem hiszem, hogy a betegség, amikor 
egyik napról a másikra rákot diagnosztizál-
tak nálam, megváltoztatott volna. Éppen 
úgy gondolkoztam az életről azelőtt is.
– Akkor miért kellett ez? Mit tanultál belőle?
– Azt, hogy Eszterre és a barátaim-
ra számíthattam a bajban. Min-

denki segíteni akart. A kollégáim is. Vi-
szont olyanok is voltak, például rokonok, 
akik sajnos, nem… Ők hallgattak. Ha egy 
két gyerekes családban az egyik szülő le-
robban, az anyagilag és érzelmileg meg-
gyengíti a családot. És a többség, úgy tű-
nik, mintha közönyös lenne, elkerüli a baj-
ban lévőt. A betegségem okán rájöttem, 
ez nem a rossz szándékukból adódott, ha-
nem egyszerűen nem tudták, mit tegye-
nek, sőt még azt sem, mit kellene mon-
dani… Inkább nem tettek és mondtak 
semmit. De a barátaim igen… Nem is 
anyagilag kellett a támogatás, mert arra 
igyekeztünk felkészülni. Szerintem ma-
napság nagyon kockázatos csak az egyik 
szülő keresetére építeni a házasságot, ezt 
anyám példájából láttam, úgyhogy nem 
is ezzel volt a probléma. Az együttérzés 
jelentett volna sokat, ha figyelmükkel 
erőt adtak volna Eszternek, a társamnak. 
A betegség, mint tapasztalat, tehát eny-
nyi… Illetve volt még egy ezzel kapcsola-
tos, csak korábbi… Makkegészséges kis-
srác voltam. Nyaralásunkon összebarát-
koztam egy fiúval, akinek afféle Télapó tí-
pusú, ősz szakállú, hozzá képest túl öreg 
édesapja volt. És én mégis nagyon irigyel-
tem őt, mert neki legalább van apja, mind-

egy milyen, de van. Ugyanezen, 
vagy talán egy másik nyáron 

Portré: Bogár Zsanett
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elutaztam a keresztszüleimmel a Balaton-
ra, jött az ő két gyerekük is, szóval komp-
letten egy normális család, meg én… Mint 
egy pótkerék. Testközelből tapasztalhat-
tam meg, hogy lehetne így is élni, harmo-
nikusan. Ezek a „traumák”, illetve szembe-
sülések, allergia-szerű tüneteket idéztek 
elő éveken át. Tipikus pszichoszomatikus 
betegség. És tudod mikor múlt el?
Amikor megismertem Esztert…
15 éve együtt vagyunk örömben, bánat-
ban, hegyen, völgyön, mindenben.
Aztán megszülettek a gyerekeink… És az-
óta egyetlen egyszer sem tapasztaltam 
magamon a tüneteket.

– Ezért, a normális kapcsolatokért lettél cere-
móniamester, miközben színész, előadóművész, 
énekes és zenész is vagy?
– …és mert szeretem látni a boldog em-
bereket. Nyilván van bennem egy kis ex-
hibicionizmus is, imádom, amikor körül-
vesznek, tapsolnak, és megköszönik, 
hogy fantasztikus, boldog, vidám napot 
szereztem mindenkinek… Hogy ha kell, 
viccelek, vagy megríkatom őket, éneke-
lek, vagy verseket szavalok, például egy 
Shakespeare szonettet…
– Nagyon hamar és jól tudsz bizalmi kapcsola-
tokat építeni, ezt a fotózáson is tapasztaltuk, 
imádott a sminkes, a fodrász, a fotósok, az 

öltöny-sylist, pedig először találkoztatok.
– Ez a képesség ceremóniamesterként el-
engedhetetlen. Észrevettem, hogy meg-
bíznak bennem, az ízlésemben, az ötle-
teimben. És meg is nyugszanak a párok, 
nem idegeskednek, milyen lesz az eskü-
vő.
– Van erre gyakorlati trükköd?
– Amikor a buli elkezdődik, mindig el-
mondom: azért vagyunk itt, és azok van-
nak itt, azokat hívták meg erre az eskü-
vőre, akikkel együtt akarnak örülni… Ilyen 
nap nem lesz több.
Szóval, ez az öröm ideje. Szeressük egy-
mást, és örüljünk a találkozásnak.

A nőies, 
selyemfényű  torták 

(TROMBITÁS CUKRÁSZDA), 
az arany szélű tányérok 

(THE DINNER CLUB)
eleganciát keltettek 

a hangulatos 
térben.

Fotózásunkra a friss virágokat 
a DUNAVIRÁG biztosította!
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„Nevetek és sírok, elbukok és felállok, 
elveszítek és találok, adok és elfogadok. 
Változom, de közben magam maradok,

Élek, de néha meghalok…”

 Ripli Zsuzsi 
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B U D A P E S T  M A R R I OT T  H OT E L 

1052 Budapest, Apáczai Csere János u 4.

www.marriottbudapest.com

wedding.budapest@marriott.com

Tel.: +36 1 486 5000

É L J E  M E G  A  T Ö K É L E T E S 
P I L L A N A T O T

Ü N N E P E L J E N  V E L Ü N K ,  M I  P E D I G  G O N D O S KO D U N K  A R R Ó L ,  H O G Y 

E Z E N  A  N A P O N  M I N D E N  Ö N Ö K É R T  L EG Y E N !

Akár egy hagyományos esküvőről álmodik, akár egy rendhagyó ünnepséget 
tervez, a Budapest Marriott Hotel kreatívan berendezhető tereivel, 
lélegzetelállító dunai panorámával, ínycsiklandó fogásokkal és legapróbb 
részletekre is figyelő szakembereivel asszisztál a boldogító „IGEN”-hez.



HERVE PARIS – MODECA – MORI LEE –  
AIRE BARCELONA – SAN PATRICK –  

WHITE ONE KOLLEKCIÓK

Romantika Szalon
Szombathely, Kőszegi u. 10.

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

Romantika Szalon

Világmárkák, szerethető áron!

2021 LENYŰGÖZŐ
RUHAKÖLTEMÉNYEI
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KIVÉTELT TETT MAGAZINUNKKAL FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD ÉNEKES-
ELŐADÓMŰVÉSZ ÉS MŰSORVEZETŐ, A MAGÁNÉLETÉRŐL, SZERELMÉRŐL MESÉLT, 

AKIRŐL EDDIG EGYETLEN MÉDIUMNAK SEM. ÍME, EGY KIVÉTELESEN SZÉP 
SZERELMES TÖRTÉNET. EZZEL, EGY FÉRFI ÉS EGY NŐ ÉRZELMEIVEL KÍVÁNJUK 

ELVONNI MINDEN MÁSRÓL A FIGYELMEDET. CSAK EZ SZÁMÍT MÁR.  
AZ ÉRZELMEK… HA EZ MEGVAN, AKKOR MINDEN LEHET.

EXKLUZÍV!
ESKÜVŐ TREND MAGAZIN
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HELYSZÍN: PRINCESS 
PALACE KASTÉLY, 

DUNAKILITI
MENYASSZONYI RUHA: 
ROMANTIKA SZALON

FÉRFI ÖLTÖNYÖK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐK: 
DIGEL STORE 

BUDAPEST
KARIKAGYŰRŰ: 

FEIL
GYÖNGYÖS, CSILLOGÓ 

KRISTÁLYOS ÉKSZEREK: 
OHMYPEARL/TÚRI 

GLÓRIA
VIRÁG, DEKORÁCIÓ: 

DUNAVIRÁG/ 
GÖRGÉNYI GABI

GALAKTIKA 
VIRÁGÜZLET

SMINK: 
MURVAI MAKEUP 

AND LASHES 
MURVAI ESZTER

HAJ: 
MURVAI EDINA

TORTA: 
SZAKÁCS 

ALEXANDRA/CANDY 
CIPŐ: 

HEELS-BALDOWSKI 
ESKÜVŐI ÉS 

ALKALMI CIPŐ
LÓ:  KAMILLA/

MAKAY HORSE, 
DUNAKILITI

„Vannak olyan kapcsolatok, 
amik csak úgy tudnak 
rezegni, hogy meg kell 

szeretned minden részedet, 
kizárólag akkor működik.”

EGY NAGY LÉPÉS 
ÉS TÖBB KICSI

A ROmANTiKA SZALON csipke  
költeménye ártatlan rövid fazonja 
okán, de merészen mutatja meg 
mégis a formás lábat.
A HeeLS cipellője extravagáns, 
esküvő után is emlékeztet 
erre a „nagy” lépésre! 
Kisebb alkalmakon is 
megunhatatlan lesz, 
mint Ő.
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ÉRZÉKENY ÉS ŐSZINTE NŐ. KITÁRULKOZÁSKOR ELEGÁNS MARAD, ÉS HA RÉSZLETEKET ELÁRUL IS  
A LOVE STORYBÓL, REJTÉLY LENGI ÁT TÖRÉKENY MOSOLYÁT. SAMAI DÓRA TÁNCMŰVÉSZ  TÖRTÉNETE 
FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉDDEL, AZ ÉNEKES ELŐADÓMŰVÉSSZEL, A DAL MŰSORVEZETŐJÉVEL, AKIBE 

AZONNAL MINDEN LÁNY BELESZERET A TÉVÉN KERESZTÜL, VAGY ELSŐ DALÁRA: MESE. DE OTT AZ 
ERŐS TANULSÁG, MÁR AZ ELEJÉN. EGYIKÜK SEM TITKOLJA. DÓRA FREDDIERŐL MESÉL. FREDDIE  

MAGÁT ELEMZI. A KAPCSOLATOT, A FELELŐSSÉGET, ÉS KÖZBEN A VILÁGOT, AMI EZEN A TÖRÉKENY  
LÁNYON KERESZTÜL MÁSKÉNT CSAPÓDIK LE BENNE, MINT EGY FÁJDALMAS DALÁBAN, AMI,  

SZERENCSÉRE, MÁR NEM RÓLUK SZÓL, NEM FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD SZENVEDÉSTÖRTÉNETE.

DÓRA

Ahogy megérkeznek, valahogy 
szimbiózisban vannak, hasonlíta-
nak. A sminkes-fodrász szobának 
kinevezett nászutas lakosztály-
ban vagyunk Dórával a beszélge-
téskor. Freddie nincs jelen, a kas-
tély márvány halljában férfi kollé-
gákkal beszélgetnek szangviniku-
san a világról. Mi pedig, nők, egy-
más közt.

– Táncművész vagy, de kineziológus 
is. Hogyan válik be a spiritualitás egy 
párkapcsolatban? Mit profitál ebből 
freddie?
– Sok mindent nem hasznosít belőle, a 

párkapcsolatban ugyanis nem 
tekinthetek rá semmilyen 

helyzetben úgy, mintha a 
kliensem lenne. Viszont 
azonnal látom, amikor 
besokall, és ahogy 

más szerelemben, úgy 
nálunk is vannak mé-

lyebb beszélgetések, 
ilyenkor szoktam meditá-
ciót tartani neki. Nagyon 

befogadó. Van mégis 
egy határ, oldásokat 

rajta nem végzek. 
Nekem is van saját 
kine zio ló gusom, 

neki egy másik, így 
oldottuk meg.
– Te vetted rá?
– Mindketten nagyon spi-

rituálisak vagyunk, és ez 
rögtön az elején kiderült. 
Nem is tudnánk különben 

együttműködni, ha nem 
így lenne. 
– Miért éppen Te let-

tél az a lány a tánc-
karból, akibe belesze-

retett? Te választottad 
ki Őt, vagy Ő Téged?

– Vannak az ember életében olyan pil-
lanatok, amikor érzed, nem is feltétle-
nül te választasz, mert mintha már 
ezer éve ismernétek egymást… Egy 
barátnőm mutatott lelkesen egy vide-
ót a telefonján, hogy „…képzeld el, 
Dóri, nézd, ez a fiú jelentkezett a Rising 
Starba, azt hiszem, bejutott, milyen he-
lyes!” Akkor láttam először. A huszadik 
másodpercben azonban visszaadtam 
a telefont, nem akartam végignézni, 
mert bedobogott a szívem. 
– Annyira a hatása alá kerültél?
– Különleges érzés fogott el, valami 
fura, nem akartam tovább nézni…
– elég sok lányra hat erősen most is.
– Alfréd esetében sokszor a külsőt lát-
ja az ember, és az elvonja a figyelmet 
a lényegről. Nekem ez ennél több volt 
azonnal, valamit nagyon megérez-
tem, ezért nem akartam tovább…
– A barátnődnek is tetszett. Vagy 
azóta már nem a barátnőd?
– Kevesen vagyunk barátnők, de erős 
szálakkal kötődünk, feltétel nélküli 
kapcsolatok a barátságaim. Szóval, 
nem annak örülünk, ha valamelyi-
künk hízott két kilót… (Nevet.) 
– Tehát mit éreztél meg benne?
– Azon a videón láttam először Alfré-
dot, mégsem csak egy helyes, magas 
fiút láttam, baromi jó hanggal, hanem 
annál sokkal többet. Azért nem akar-
tam tovább nézni, mert túlságosan 
hatott rám… Amikor Freddie jelent-
kezett a Rising Starra, akkor, amellett, 
hogy a tánckarban szerepeltem, a ko-
reográfusnak az asszisztense is vol-
tam, aki nagyon elfoglalt ember, az ő 

helyére is nekem kellett beugranom a 
próbán. A zsűri székében sokszor ép-
pen én ültem, amikor a szabályok sze-
rint egy fal mögött kellett énekelnie a 
versenyzőnek. Tudtam, amikor Alfréd 
következik, kíváncsi voltam, milyen 
lesz élőben, a próbán, de nem akar-
tam, hogy ez látszódjon. És felemelke-
dett a fal a dala után, akkor megláttam. 
Azonnal azt a nyomógombot nyomta 
meg bennem, azt a női érzést, amikor 
álarc nélkül vagy. Valami ismeretlen, 
de mégis ismerős érzést.
És akkor a két méterével odalépett 
hozzám, a szemembe nézett és azt 
kérdezte: „Jó volt? Jó volt?” Hát, jó volt, 
igen, feleltem, és csak ennyi, nem be-
szélgettünk tovább.
Néhány nap múlva felhívtak, be kel-
lene mennem, mert Lalinak, a koreog-
rá fusnak táncpróbát kéne tartania, de 
nem állhat kamera elé, kötőhártya-
gyulladása van. Jó, de kivel kellene 
próbálni? Hát Fehérvári Gábor Alfréd-
del… – kérték. Akkor snitt, mint egy 
romantikus film, olyan volt, tényleg. 

Egy                 FÉRFI,
    NŐ,

KIVÉTELES TÖRTÉNET
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Fotó: Dévai Zoltán  és Erdős Zsolt
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„Én előbb láttam meg ezt a fiút, 
már a legelején, hogy milyen ő. 
Mint amikor valaki nagyon fénylik, 
de még ő maga sem tudja, mennyire... 
Ez nem az ego fénye, hanem a léleké.”

Dóra

ÁLMAINK KASTÉLYÁBAN

A PRiNCeSS PALACe varázslatosan  
arisztokratikus enteriőrje a vendégeidet  

ámulatba ejti. A korhű bútorok,  

monumentális oszloppárok és a márvány  

csillogása mesébe illő hangulatot 

 kölcsönöznek a kastélynak.
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„Az volt az érzésem, biztos, hogy ismerem! 
Aztán, amikor mondta a nevét, 
akkor derült ki, nem…, nem ismerem.”

Freddie

KÖTŐDÉS 
ÉS RAGASZKODÁS

A DiGeL öltönye magabiztos 
megjelenést kölcsönöz. 
A menyasszony nemes fátyla 
bájosan keretezi csipkeruháját 
(ROmANTiKA SZALON),
és szerelmesen követi 
szép alakját.
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MODERN ÖRÖKSÉG

A FeiL karikagyűrűje nemesen csillog. 
Az OHmYPeARL fehér gyöngyös 

fülbevalója modern kísérője 
az örök darabnak.

A ROmANTiKA SZALON 
ruhakölteményének díszítése 

egyedi és harmóniát teremt 
a stílusok között.

love story
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Bemutatkoztunk a próbán, majd 
Alfréd megjegyezte: „Ha tudtam vol-
na, visszamondom a próbát…” Komo-
lyan is gondolta, mert zavarban volt, 
alapjáraton sem mert nagyon meg-
mozdulni, úgyhogy cuki volt, folya-
matosan azt mondta a stáb, hogy jó, 
aranyosak vagytok, ahogy bénáztok, 
de álljunk le, csapó, újra… 
– A külső szemlélő azt láthatta 
már akkor, hogy mindketten ha-
tással vagytok egymásra?
– Engem nem vett ő annyira akkor 
észre, mint én őt.
– Vagyis amikor azt kérdezte Tő-
led, jó volt-e a produkció, akkor 
tényleg erre volt kíváncsi.
– Igen. Amúgy is analizáló típus…
Én előbb láttam meg ezt a fiút, hogy 
milyen is lehet valójában. Mint ami-
kor valaki nagyon fénylik, de még ő 
maga sem tudja, mennyire… Ez nem 
az ego fénye, hanem a léleké. 
Éppen akkor lett vége a kapcsolatá-
nak, vagy egy-két nappal utána…, és 
miközben bennem egy szépen felépí-
tett dologgá kezdett válni, neki akkor 
változott meg gyökeresen az élete, 
ismertté vált, kirobbant a győri kis 
szobájából… Szokta is nekem mon-
dani, „előbb láttad meg, milyen va-
gyok, mint én a 25 évem alatt”…  
– A belső, lelki tényezőket hang-
súlyozod, de nehéz elvonatkoztatni 
a külsejétől, a széles vállától. Ha 
140 centis kis herceg lenne, ugyan-
olyan hanggal…? 
– Nehéz ez a kérdés, annyira logikus 
volt az első pillanattól, hogy magá-
val ragad… Mese ez, egy lányregény, 
tudom…, annak tűnik, ahogy így 

mesélem neked, miközben igaz 
történet. De nagy kamu lenne 

mégis azt állítani, hogy 
megláttam, egymásba 
szerettünk, és… Nem 
így volt…
– Mégsem?

– Volt bennem egy 
ösztönös, erős női 
megérzés, amikor 
nincs kérdőjel, 

egyszerűen tu-
dod, ha létezik 

másik fél, akkor 
neked Ő az. Kevés 

ilyen pont van az ember 
életében. Nekem ilyen volt 

ez a fiú… Nem tudtam, megismerke-
dünk-e, de az elejétől megláttam, 
hogy milyen ember, és ahogy el kezd-
tünk beszélgetni, csodálkoztam még-
is, hogy azta… Van ilyen? Nem vagyok 
feminista, csöppet sem, de mégis: 
hogy ilyen magas érzelmi intelligen-
ciája legyen egy férfinak?! A napfelkel-
téről csöpögés nélkül úgy lehetett ve-
le beszélgetni, hogy nem volt nyálas, 
hanem férfi maradt. És megengedi az 
érzelmeket magának, ki meri fejezni. 
Megláttam, már a legelején, hogy mi-
lyen ő. És előbb láttam meg ezt, mint 
saját maga. Akkoriban ugyanis egy 
csomó mindent nem mert elhinni ma-
gáról, emberileg, zeneileg, férfiként és 
előadóművészként… És én éreztem, 
hogy ő tényleg milyen, csak nem lát-
ja még.
– Öt éve vagytok együtt. Volt 
olyan pont, hogy azt érezted, el-
veszíted?
– Nem sokszor, de az nagyon erős 
volt… Egy-két alkalom. 
– Az elején?
– Főleg. A kapcsolatunk elején úgy 
volt, hogy összejövünk, aztán hirte-
len elment egy fél évre… 
Amikor felépítesz egy házat, és ezt vir-
tuálisan értem, nagyon erősnek kell 
lennie az alapoknak…, a tégláknak. 
Vannak olyan kapcsolatok, amik csak 
úgy tudnak rezegni, hogy meg kell 
szeretned minden részedet, kizárólag 
akkor működik. Alfréd jött a győri szo-
bájából, otthon, magányosan gitáro-
zott, azt láttam, hogy nem a médiába 
való lélek, ha külsőleg olyan is. Kezdő 
volt, én viszont akkoriban már 11 éve 
ebben a szakmában léteztem…
– Tehát ekkor érezted, hogy elve-
szítheted…
– Soha nem egymásban volt a kérdő-
jel, nem az vetődött fel, hogy nem 
passzolunk, valami nem működik… 
Egyszerűen vannak kapcsolatok, amik 
nem engedik, hogy úgy maradjatok 
együtt, hogy te ne dolgozzál maga-

don, ne legyél tisztában önmagaddal. 
Csak így működhet. Tudtam, hogy ne-
ki is meg kell szeretnie önmagát, és 
közben nekem is ezt kellett tennem.
– Látom, mennyire szereted. Mit 
lehet olyankor tenni, ha elhagy, 
akit az igazinak hiszel? És hogyan 
tudtad visszacsalogatni?
– Ha mennie kell, akkor menjen. 
…mert ha utána mész, elveszted. 
Igen. Mikor megismerkedtünk a 
Rising Starban, mély beszélgetése-
ink voltak, randik, lassan, nagyon las-
san haladtunk egymással. 
– Attól lesz hosszú távú…
– Hát, kinél mi… Aztán vége volt a 
műsornak, és Freddie reflektorfény-
be került, mint akit kilőnek az univer-
zumba, de ott hagynák, és zuhanna 
lefelé… Azért nem tudott velem mit 
kezdeni akkor, mert magával sem volt 
képes…. Majdnem úgy volt, hogy 
összejövünk, amikor elment… Fél év-
re… Ebben a fél évben sokat dolgoz-
tam magamon, megtanultam jól vá-
rakozni. Nekem nem kell más, ezt tud-
tam, de hogy maradjak akkor bölcs 
és okos és büszke…?! 
Egymásnak vagyunk teremtve, eb-
ben nem kételkedtem, és ha tényleg 
egymásnak vagyunk teremve, akkor, 
láttam be, vissza fog jönni. 
– Hogy lehet a gyakorlatban jól 
várakozni?
– Elvontam a figyelmemet, sportol-
tam. A lényeg, hogy éljem az élete-
met, élvezzem a jelen pillanatot, 
egyek, mulassak, nevessek, ha kell, 
sírjak, egyszóval jelen legyek. Ha fo-
lyamatosan Ő lett volna a szívemben 
és az agyamban, akkor egyre jobban 
kergetem. Amiért viszont görcsölsz, 
az nem jó. És amikor tényleg elen-
gedtem, akkor jött vissza. 
– Hogyan folytatódhat fél év szü-
net után a történet?
– Majd elmeséli… Így is sokat dumá-
lok. (Nevet.)
– Azt, ugye, tudod, hogy ma, amikor 
melléd áll vőlegényként, pedig még 

egy közös fotóra sem szokott 
semmilyen médiumban, az 

háromnegyed részben 
lánykérés, ha nem több.
(Egy érzékeny mosoly erre 
a válasz, kicsit lefelé bólin-
tó nyak.)
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SIMULJ KÖZEL!

A PRiNCeSS PALACe
nászutas lakosztálya
előtti hall dísze 
az arannyal festett 
kandalló. 

Dórát lenyűgözte 
ez a ruhaköltemény 

(ROMANTIKA SZALON), 
ezt viselte a legnagyobb 
örömmel! A keresztpán-
tos hát nemes uszályba 

siet, elbűvölően.

T R E N D
kedvenc

love story
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Freddie spirituális karkötői (OHMYPEARL) úgy passzolnak 
a menyasszony „valami kék” ékszereihez, mint igazi férfi és nő, 
egymáshoz. Dórának még szokatlan a karikagyűrű (FEIL)..., 
melyet középen attraktív gyémánt díszít.

„Nem vagyok feminista, 
de mégis: hogy ilyen magas érzelmi  
intelligenciája legyen egy férfinak?! 
A napfelkeltéről csöpögés nélkül 
úgy lehetett vele beszélgetni, hogy 
nem volt nyálas, hanem férfi maradt.
És megengedi az érzelmeket 
magának, ki meri fejezni.”
                         Dóra 

trendi!

love story
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EREDETISÉG

A PRiNCeSS PALACe-ban
minden bútor egyedi, és nagy 

gonddal válogatott, korhű 
darab. Itt nincs utánzat.

Mindegyiknek több évszáza-
dos története van.  

„Egymásnak 
vagyunk teremtve,  

ebben nem  kételkedtem…”
Dóra
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„Berobbantam a zenei tehetségkutatón, 
azonnal megismerkedtünk. 
...és én nem tudtam megállni, 
hogy azt mondjam, várjunk még.”
                         Freddie 

SUTTOGÓ

Dóra nem fél a lótól, 
szinte úgy bűvöli, 
mintha suttogó lenne 
és nem kineziológus. 
Kamilla, mAKAY TAmÁS 
gyönyörű, díjugrató 
versenyeken ismert lova 
azonban nem 
ismerkedős típus. 

love story
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ARANYLÓ TŰZ

GÖRGÉNYi GABi dekoratőr a DUNAViRÁG 
virágaiból kötötte a csokor kompozíciókat, 

melyeket a PRiNCeSS PALACe 
szerelempiros és 24 karátos arannyal 

díszített enteriőrje ihletett.  A pink szépen 
emelkedik ki a tüzes virágok közül.

MINT A MESÉBEN
Mintha egy mese díszletei között jártunk 
volna. A PRiNCeSS PALACe KASTÉLY 
varázslatos, igazi álomkastély.

92 ESKÜVŐ TREND

love story



„Azért nem tudott velem mit kezdeni 
akkor Alfréd, mert magával sem volt 

képes… Nekem nem kell más, ezt tudtam, 
de hogy maradjak akkor bölcs, okos és 

büszke...?!Ebben a fél évben sokat dolgoztam 
magamon, megtanultam jól várakozni.”

Dóra

A ruha 
aszimmetrikus, 
virágszirmos, 

toll-hatású
 váll megoldása 
(ROMANTIKA 

SZALON)
törékeny 

őzgidává tesz.

trendi!
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AZ EST FÉNYPONTJA

A csokoládétortát egzotikus virág teszi még különlegesebbé. Fényfü-
zér is díszíti, így az est fénypontja lehet – a szó szoros értelmében. 

SZAKÁCS ALeXANDRA minden tortája különleges és a pár egyéni-
ségét tükrözi. A PRiNCeSS PALACe impozáns, fehér márvány-
szobrai parádés kontrasztot keltenek az illatos csokitortával.  
(A fotózás helyszínét valóban a belga csokoládé illata lengte be.)

Szakács Alexandrát, 
a CANDY cukrászművészét 

KERESD ITT:  

CANDYSPECIALCAKE

FREDDIE

Mintha kedvese jellemrajzából már ismerném, pedig 
először találkozunk. Freddieben is ott van az a valami,  
amit nehezen határolok még be, de már nem csak látom  
a hasonlóságot, hanem érzem is azóta, hogy Dórával 
beszélgettem. Szangvinikusabb, hevesebb, bátran 
használja, férfiasan vagdalja a szavakat, persze. Viszont 
néha ugyanazokat a mondatokat építi bele mondandójába, 
mint Dóra és ugyanoda jut. Átbeszélték a dolgaikat.  
És egyetértenek. Erősek a kapcsolatban, egyenrangúan.

– Dórát éppen egy kicsit újra 
sminkelik – jegyzem meg.  
– Kérte, folytasd a története-
teket…, meséld tovább. Ott 
tartottunk, ha egy helyes fér-
fi elhagy egy nőt, ráaadásul 
akkor, amikor hirtelen sztár 
lesz, és rengeteg lánynak 
még jobban tetszik: miért 
megy vissza hozzá?
– Rosszkor kezdtünk bele… 
Rosszkor találkoztunk, nem ér-
tem még utol saját magam. 
Ahogy véget ért egy kapcso-

latom, rögtön megismertem 
Dórát. Számára viszont jobb 
lett volna, ha konstatálom, ő 
létezik, valószínűleg van dol-
gunk egymással, de még nincs 
itt az idő. 
– Az érzelmi kérdésekben ott 
a szenvedély, izgalom, kíván-
csiság, szóval ezt így utólag 
lehet mondani, hogyan kel-
lett volna, amikor muszáj 
volt másképp…
– Berobbantam a zenei tehet-
ségkutatón, azonnal megis-
merkedtünk. …nem tudtam 
megállni, hogy azt mondjam, 94 ESKÜVŐ TREND
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várjunk még. Nagyon örülök, de 
várjunk még, amíg lezárom a dolgo-
kat, mert most egyedül kell lenni, és 
amikor majd felveszem a ritmust, 
majd akkor… 
Annyira nem voltam felkészülve… 
Hektikus helyzetben voltam, feszített 
belülről minden, azt sem tudtam, 
most énekes vagyok-e vagy a civil ál-
lásomban maradok, mi az, ami a ge-
rincét adja az életemnek. Ő előbb járt, 
mint én, sokkal…
– Autodidaktából lettetek profik ab-
ban, amiben most sikeresek vagy-
tok, szépek vagytok, kine zi-
ológushoz jártok. Azt mondják, csak 
hasonlóságra lehet egy kapcsolatot 
építeni, itt ez adott. Ahogy beszél-
getünk, abból pedig az is azonnal 
szembetűnik, hogy átbeszéltetek 
mindent az elejétől, a zökkenőket 
sem elhallgatva. Szóval, ez egy érett, 
biztonságos kapcsolat…
– Ő sokkal inkább készen állt már az 
elején. Én ott rontottam el, hogy be-
leugrottam a kapcsolatba, és nem 
tudtam vele tartani. Ő húzott fel a 
lépcsőn magával…
– Csakhogy magadtól kellett volna 
menned felfelé…
– Én viszont csak ültem a lépcsőn, és 
se föl, se le.
– Közben percenként 200 lány akart 
azonnal Tőled többet, mint a han-
godat…
– Á, az engem sose’ ér-
dekelt.
– Hogy lehet vissza-
menni egy lány-
hoz, akit elhagy-
tál? Mi hozott 
vissza, hogy nem 
tudott a helyére 
lépni más?
– Az volt az érzésem 
a legelején, hogy tu-
dom, ki ő… Biztos, hogy 
ismerem! Aztán amikor 
mondta a nevét, akkor derült ki, 
nem…, nem ismerem.
– Tudod, mit kérdeztél tőle először?
– Ezekből ő sokkal jobb. (Nevet.) Időt 
kellett adnom saját magamnak, köz-
ben még akkor is szükségem lett vol-
na rá, hogy tovább tudjak menni. Egy 
idő után már vele tudtam volna lép-
csőzni… Nagy bátorság volt, azt hi-
szem, amikor odaléptem hozzá, hogy 
itt vagyok, és rendben leszünk.

– felhívtad előtte?
– Nem. A Sziget Fesztiválon dolgozott, 
és tudtam, hogy pontosan hol lesz. 
Megkerestem, együtt elmentünk egy 
koncertre, amire senki sem figyelt, 
csak mi, ketten…, pedig az a koncert 
ért a legtöbbet!  
– ehhez bátorság is kellett?
– Nagy bátorság…, de neki még na-
gyobb, mert ha egyszer otthagy vala-
ki, megtörik a bizalom. Ez adott is 
frusztrációt, sokszor ide fut ki a dolog, 
ha eljön egy mélyebb beszélgetésünk, 
hogy egyszer már megtörtént… Vagy-
is sok idő kellett, hogy megnyugodja-
nak a kedélyek. 
– Te könnyű ember vagy, vagy ne-
héz?
– Pontosan tudom, én vagyok a ne-
hezebb eset, mert nekem nehezebb 
az életem. Én vagyok pellengéren, ha 
nincs elég koncert, frusztrációt okoz, 
miből fizetem ki a zenészeimet, és 
nem szeretnék taknyos zsebkendő-
ket reklámozni, mert azzal még na-
gyobb gondot okoznék magamnak. 
…de nagyon szépen összecsiszolód-
tunk. Dóra tudja, hagyni kell engem 
olyankor, nem lehet segíteni, mert 
ezen nincs mit. És megértette, nem 
vele van bajom ilyenkor. Az adott 
probléma nem egy villanykapcsoló 
(ezt a hasonlatot használta az előbb 
Dóra is, igaz, nyomógombbal – a 

szerk.), hogy kikapcsolom, és 
akkor nincs, megszűnt, 

hanem meg kell olda-
ni, rám kell hagyni… 

Talán már én sem 
élek meg ilyen le-
targikus állapoto-
kat. Mindketten 
fejlődünk, én ke-

vésbé megyek tönk-
re ebben, őt meg ke-

vésbé zavarja.
– eléggé a csúcson vagy, 

miközben a problémákat so-
rolgatod…, mondjuk a tehetséges 
embereket innen lehet felismerni, 
hogy soha nem elégedettek.
– Elég messze vagyok még a csúcs-
tól. (Legyint.)
– A klipjeidben barna hajú lányt lát-
ni kizárólag, de soha nem Dórát, 
pedig Ő táncos, viszont az a szerep-
lő emlékeztet Rá.
– Falat húzok a magánéletem elé, 
ezért…

– Mégis itt beszélgetünk Veled és 
Vele, ami nekünk nagy öröm.
– A minőség a közös nevező, azért 
vagyunk itt.
– Kedves vagy, jólesik, megtisztelsz. 
…de tudom, hogy érte teszed, ez a fo-
tózás valamiképpen jelképes, és elég 
könnyen megfejthető, mit jelent.
– Neki nagy örömet szerez. Nem 
árulok el titkot, hogy nem magam 
miatt vagyok itt, hanem őérte. 
Nincs olyan férfi, aki ezt bevállalná 
magáért. Olyan férfi nincs, aki azt 
mondja, a barátnőm nem akart 
menyasszonyi ruhában fotózkodni, 
de én igen… (Nevet.) őt tartottam 
szem előtt, persze.  
– Mennyire van benne a dalaidban? 
– Nem létezik jó boldog vers, csak 
a szomorúak, a fájdalmasak az időt-
állóak. A fájdalom megdolgoz, ta-
nít… Ha felhőtlenül szerelmes vagy, 
az jó neked, és nincs is baj, ha csak 
magadnak énekelgetsz boldog nó-
tákat. De ha kívülről hallja valaki, 
na, neki nem jó. Kínos… Csak egy-
két boldog szerelmes dalt lehet el-
csípni…
– Villon?
– ő alkoholista volt, az más.
mivel tehát nincs problémánk, nem 
kell kisírnom magamból a dalaimban.
úgyhogy, hála Istennek, nem kell 
szenvednem. vagyis nem őmiatta. 
– Szenvedsz?
– mindenki szenved valamiért… Az 
ember folyamatosan küzdi a sza-
badságharcát.
Én szabad ember vagyok, menekü-
lök, és szétverek mindent magam 
körül, ha korlátok közé szorítanak. 
Akadt néhány évem, ami nem volt 
olyan jó, mint lehetett volna, a ma-
gánéletemet leszámítva. Nem volt 
kiaknázva. Arra volt jó, hogy tud-
jam, hogyan nem kell csinálni. de 
hogy hogyan kéne? most se tudom. 
Olyan börtönben éltem, amit végig 
kellett várni… Készül ilyen dalunk, 
az lesz a címe is, hogy börtön. Amíg 
nem tudsz róla, nem szenvedsz, de 
amikor világossá válik, akkor szü-
letnek a szenvedős dalok. 
De, szerencsére, nem Dóra miatt…

KOVÁCS BOGLÁRKA

love story
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„Mese ez, egy lányregény, tudom…, 
annak tűnik, ahogy mesélem, 

miközben igaz történet. 
De nagy kamu lenne mégis azt állítani, 

megláttam, egymásba szerettünk, és… 
Nem így volt.”

Dóra

A DIGEL STORE  
BUDAPEST 

fémesen csillogó  
öltönye, acélkék 

kiegészítőivel 
színpadias 
és sármos 

megjelenést ad.

trendi!
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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!

 PrincessPalaceKastely  @PrincessPalaceKastely 
 kastely@princesspalace.hu  +36 70 203 0453

ÁLOMESKÜVŐ, LUXUSKIVITELBEN

MONDJA KI A VARÁZSLATOS KASTÉLY HERCEGNŐJEKÉNT AZ IGENT!



 +36 20 223 6263 

  NASs Cukrászda

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

Specialitásunk:
dekortorták, 
formatorták, 

egyedi sütemények
készítése.
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Nyúl anyó sütödéje
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www.karl-ekszer.hu
www.eljegyzesi-gyuruk.hu
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Arany János utca 34.
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A „CHEONGSAM”, KÍNA TRADICIONÁLIS  
PIROS SZÍNŰ ESKÜVŐI RUHÁJA  

SZERENCSÉT, ÖRÖMÖT ÉS BOLDOG-
SÁGOT HOZ AZ IFJÚ PÁRNAK. 

EZ A FENSÉGES ÁRNYALAT INSPI-
RÁLTA AZ ARTISTRY STUDIOTM  

ÚJ SMINK KOLLEKCIÓJÁT,  
A SHANGHAI EDITION-T, MELY 

CSODÁS SZÍNEKKEL ÉS CSÁBÍTÓ 
ILLATOKKAL SEGÍT, HOGY MÉG SZEBB 

ÉS VONZÓBB LEGYÉL A NAGY NAPON. 

Keleti bűvölet 
az ARTISTRY™-tól
Ë

Ï 

Î

Í

Ì

Ê 

KÜLÖNLEGES ALKALOMRA 
KÜLÖNLEGES TERMÉKEK

Eljött a várva várt nap! Itt az idő el-
készíteni a csodaszép esküvői smin-
kedet. Biztos számtalanszor elkép-
zelted, hogy milyen is lesz a sminked 
a Nagy Napon, talán még próba-
sminked is készült. De vegyük át, mi 
az, amire jó, ha odafigyelsz! 

 Ne feledd, a szép és hosszan tar-
tó smink titka a megfelelő alapo-

zás! Akár a matt, akár a ragyogó ha-
tású ARTISTRY 
STUDIO™ Shanghai 
Edition 2:1 tökéle-
tesítő alapozó pri-
mert használod, az 
arcbőröd és a smin-
ked még a menyasz-
szonytánc után is ki-
fogástalan lesz.

 Amikor kész az 
alap, jöhetnek a szí-

nek. Válassz kellemes ba-
rackos, nude árnyalatokat, 
vagy lepj meg mindenkit egy vagány, 
csillogó sminkkel. Az ARTISTRY 
STUDIO™ Shanghai Edition Se-
lyemfényű szem- és arcpirosító 
trióra mindkét stílusnál számíthatsz. 
Fontos, hogy a smink ne változtassa 
meg az egyéniséged, és a tükörben 
magadat lásd viszont!

 Valami még hiányzik az igazán el-
bűvölő tekintethez? Az ARTISTRY 

STUDIO™ Shanghai Edition Folyé-
kony szemhéjtussal drámai tekinte-
tet varázsolhatsz. A folyékony szemhéj-
tus precíziós hegyes vége a kihúzáshoz, 
vastagabb vége pedig a hangsúlyo-
sabb hatás eléréséhez alkalmas. Gyor-
san szárad és egész nap tart, így nem 
kell este a korrigálással foglalkoznod. 

 Nem maradt más hátra, mint elő-
készíteni az ajkaidat a hitvesi csók-

hoz. A beépített fénnyel és tükörrel el-
látott ARTISTRY STUDIO™ 
Shanghai Edition Világító 
matt ajakszínező rendkívül 
tartós, mosoly- és csókálló! Fo-

lyékony állagának köszönhe-
tően könnyedén felvihető, 
mégis az ajakrúzsokhoz 
hasonló  teljes fedést 
biztosít. Négyféle piros 

árnyalat közül választ-
hatsz!

EZEKRŐL  
SE FELEDKEZZ MEG!

 A gyönyörű smink mellett 
néhány apróságra még szük-

ség van a tökéletes megjelenés-
hez. A kezed talán még sosem  
kapott ekkora figyelmet, mint az 
esküvőtök napján, így megérde-
mel egy kis extra ápolást. Az 

ARTISTRY STUDIO™ Shanghai 
Edition Soft as Silk kézkrém gyor-
san felszívódik, miközben hidratál és 
selymesen puha érzést biztosít ke-
zednek.

 Már csak egyetlen egy dolog 
maradt hátra, mielőtt belebújsz a 

menyasszonyi ruhádba. Tedd felejt-
hetetlenné a napot egy különleges 
illattal! Az ARTISTRY STUDIO™ 
Shanghai Edition Golyós Eau de 
Toilette háromféle illatkompozíci-
ója a gyümölcsök, virágok és a fris-
sesség jegyeit hordozza.  A kis mé-
retű csomagolásnak és a golyós ki-
alakításnak köszönhetően akár egész 
nap veled lehet.

SZÉPSÉG
tipp!

Sok boldogságot!

1

6

4

5

3

2

Ha nem  
szokványos 

menyasszonyi sminkre 
vágysz, nincs jobb 

választás a hangsúlyos 
tusvonal és a vibrálóan  

piros ajkak 
kombinációjánál!
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LÉLEKBEN NYÍLÓ
VIRÁGAINK

AZ 

„OÁZIS KINCSEI”  
HAJÉKSZER- ÉS FEJDÍSZ KOLLEKCIÓJÁNAK 
KAMPÁNYFOTÓZÁSA

FOTÓ: HALMAI GYÖNGYI PHOTOGRAPHY  
HAJ: JANCSI ADRIENN/ELITE WEDDING HAIR 
SMINK: BERNADETT JANKA MAKE UP ARTIST 

MODELLEK: PÓTH DORINA, LILI NAGY
RUHA: LEYA MARINI HUNGARY

VIRÁG: BRANDT VIRÁG



A VILÁG OLYKOR TERMÉKET-
LEN SIVATAGNAK TŰNIK, DE 

BENNE VAN A KINCS.
AMIKOR A NŐI LÉLEK 

MEGINDÍTÓ ŐSZINTESÉGE 
KÖNNYET SZÜL, 

A KÖNNYEKTŐL HIRTELEN 
TISZTA VÍZZEL TELIK 

AZ EGYÜTTÉRZŐ OÁZIS. 
MÉLYRE HATOL, EGÉSZEN 
A PROBLÉMA GYÖKERÉIG 

SZIVÁROG AZ ÉLET VIZE, 
ÉS NÖVÉNYEK SARJADNAK 

A MEGBÁNÁSTÓL. 
A TERMÉSZET EKKOR 

VIRÁGBA BORUL ÖRÖMÉBEN, 
AHOGY EGYMÁS VÁLLÁRA 

AZ EMBEREK. 
OLYANKOR, EBBEN 

AZ ÖLELÉSBEN 
LÁTHATÓVÁ VÁLIK 

A KINCS.

Az orchideák virágözön-
szerű bujasága, a 
kaktuszok érinthetetlen 
szépsége  – és a női 
lélek termékeny 
tisztasága inspirálta 
KALmÁR mÓNiKA 
iparművész varázslatos 
hajékszer- és fejdísz 
kollekcióját.

trendi!
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HALmAi GYÖNGYi 
egyszerre jeleníti 

meg képein 
a női bájt, 

és az ösztönös 
erőt.

BÁJ 
ÉS  ERŐ
Hajában dús szirmú rózsákkal hirdeti boldogságát 
(baloldal), máskor púderes, apró virágokkal, csende-
sebben, de utánozhatatlanul.  Ragyog és szikrázik a 
hajékszerébe rejtett, csillogó kristályoktól, porcelán-
virágoktól  (ART-mONA DeSiGN) és a boldogságától, 
amit szívében kincsként őriz.

ESKÜVŐ TREND 13

trendjelző

T R E N D
kedvenc



SZENVEDÉLY 
ÉS SZERELEM
Törékeny – mégis olyan inten-
zív erő működteti, 
mely a lélekből fakad. 
Ezt, a nő utánozhatatlan sok-
színűségét fejezi ki 
az ART-mONA DeSiGN, 
amikor a lila merészségével él.

14 ESKÜVŐ TREND
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trendjelző
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KALmÁR mÓNiKA 
iparművész nem másolja 

a természetet, 
csak elindítja 

a tökéletes kert.

IHLET 
ÉS MÚZSA
A haj indáiba kapaszkodik
ez a buja virágfutam. 
Nézni kell, nem enged...  



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
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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.



https://www.hertelendy-castle.com/


CRYSTALLINECRYSTALLINE

KRISTÁLYTISZTA FÉNYŰ
TOLDHATÓ FÉNYFÜZÉRCSALÁD ÁTLÁTSZÓ KÁBELLEL

A Dekortrend 2020-as újdonsága kiválóan alkalmas esküvők, 
rendezvények, kerti partik, fotóstúdiók dekorálására. 

A Crystalline család termékei szabadon 
egymásba tolhatók 1200 össz LED számig.

Hideg fehér és meleg fehér színben is elérhető. 
Átlátszó kábele minden felületen jól mutat.

FÉNYFÜZÉR  |  JÉGCSAPFÜZÉR  |  FÉNYFÜGGÖNY  |  FÉNYHÁLÓ  

dekortrend.hu



 +36 20 958 8200 https://www.szekrefel.hu
info@szekrefel.hu   szekrefel

Bérelhető 
chiavari székek 

esküvőkre és
más különleges 

alkalmakra.

S  ZÉKRE 

FEL!

Hófehér és pezsgő színű 

JAGUAR

Esküvőre, randevúra
+36 30 948 5142

 Esküvői autóbérlés - Jaguar

Angolos érkezés
 kellem, tér, lendület…



+36 70 604 2692
info@ziggibridal.com
https://ziggibridal.com/
Showroom, 4026, Debrecen, Péterfia utca 21-23.

MŰVÉSZI 
SZEMLÉLETTEL
MEGÁLMODOTT 
KREÁCIÓJÁBAN
MINDEN NŐ
ÁTÉLHETI AZT A
LEÍRHATATLAN
ÉRZÉST, 
AMIKOR EGGYÉ 
VÁLIK 
ÖLTÖZÉKÉVEL.
KORTÓL ÉS 
ALKATTÓL
FÜGGETLENÜL:
MUTASD MEG
ÖNMAGAD!

ZSIGMOND 
OLÁH









IGEN!
SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁS AZ ARTISTRY™-VEL!

Az esküvői smink fontos szerepet játszik a Nagy Napon, de legalább annyira fontos odafigyelned 

a testápolásra, hogy a bőröd szép és ápolt legyen. Készítsd fel bőrödet a Nagy Napra az új 

Artistry Signature Select™ Body személyre szabott testápoló termékcsaláddal! A kollekció tagjai 

a NUTRILITE™ forrásból származó összetevőkkel, citrusfélék, lédús feketeribizli és frissítő zöld tea 

összjátékával teszik gyönyörűvé és egészségessé a bőrt.

Tisztítás, hidratálás, halványítás, feszesítés és radírozás:

az Artistry Signature Select™ Body célzott megoldást kínál a Te igényeidnek megfelelően.

www.amway.hu



KÉPES ÜZENET
SZARDÍNIÁRÓL,

magyar 
menyasszonyoknak!

„Hiszünk az álmokban,  
a szerelemben és a boldog 
befejezésben”

TÓTH KRISZTINA, 
A TENGERPARTI ESKÜVŐ 

SZARDÍNIÁN VEZETŐJE

KÖZREMŰKÖDŐK:

Helyszín: 
BORGO SMERALDO VILLAS 

HOTEL & SPA
Esküvőszervező és designer: 

TÓTH KRISZTINA, A 
TENGERPARTI ESKÜVŐ 
SZARDÍNIÁN VEZETŐJE

Fotó: IRINA ELLER 
PHOTOGRAPHY

Torta designer: LAURA DERIU
Videó : EMILIANO RICCARDI

Makeup & haj:
FEDERICOS NON SOLO 

MAKEUP
Ékszer: GUDDELMONI & 

RUSSU
Virágok: KETTY FLORAL 

DESIGNER
Ruha: NAGY ÁGOTA

ESKÜVŐ TREND



SZARDÍNIA EGY KIS, 
BOLDOG SZIGET, 

ELKERÜLTE A 
KORONAVÍRUS, 2020-

BAN VÉGIG ZÖLD 
SZÍNŰ VOLT, AKKOR IS, 

AMIKOR AZ EGÉSZ 
VILÁGBAN TOMBOLT A 

JÁRVÁNY, ÉS 
KORLÁTOZÁSOKKAL 
KELLETT SZÁMOLNI.  

TÓTH KRISZTINA
SZARDÍNIAI 

ESKÜVŐSZERVEZŐ
EZEN A GYÖNYÖRŰ 
HELYEN VALÓSÍTJA 

MEG A PÁROK ÁLMAIT. 
2020. ADVENTJÉBEN 

KÜLÖNLEGES ÜZENETŰ 
FOTÓ-SHOOTINGGAL 

JELENTKEZETT, MELY A 
MAGYAR 

MENYASSZONYOKNAK 
SZÓL, ÉS FELTÖLTHETI 

ŐKET MÉG TÖBB 
SZERETETTEL, 

SZERELEMMEL ÉS 
REMÉNNYEL.

Információ: www.facebook.com/tengerpartieskuvoszardinian  http://weddinginsardinia.net 

 info@weddinginsardinia.net  Tel: +39 349 791 0547



A KÉPEK ÜZENETE

A stáb gyönyörű képekkel mesél 
arról, hogy Szardínián december-
ben és akár januárban is lehet gyö-
nyörű esküvőt szervezni. A klíma 
abszolút megengedi, így egzotikus 
élményt is ad a nagy alkalomhoz 
és az ünnepi dekorációhoz. 
A második, kimondatlan szándéka 
pedig az volt a shooting közreműkö-
dőinek, hogy egy ilyen nehéz év után 
küldjenek karácsonyra egy kis me-
legséget a magyar menyasszonyok-
nak. Egzotikus, utazásra hívó képei-
ket sok munkával készítették, és kül-
dik nektek Szardíniáról, szeretettel.

A DEKOráCió, A virágOK, A 
TOrTA, Az ÜNNEPi ASzTAL 
HArMONiKUSAN SiMULT A 
KONCEPCióHOz ÉS KiEMELTE 
Az EgYEDÜLáLLó HELYSzÍNT 
ÉS ALKALMAT.

A VILÁGSZTÁROK

ÜDÜLŐPARADICSOMÁBAN

Szardínia észak-keleti részén, Cos-
ta Smeraldán található az a külön-
leges atmoszférájú hotel, mely a 
shooting helyszíne lett. A világ-
sztárok kedvenc üdülő-paradicso-
mában járunk. Natúr és romantiku-
san költői hely ez, a sziklák között. 

– Pontosan kik is vagyunk? – kérdez 
vissza Tóth Krisztina, aki csapatával 
Szardínia legszebb részén szervez 
esküvőket, magyar pároknak is. 
– Profikból álló kis csapat, akik 
hisznek az álmokban, a szerelem-
ben és a boldog befejezésben. itt 
ez a szörnyű, 2020-as év, ami ala-
posan próbára tette az esküvői 
szektort, ezért úgy döntöttünk, ar-
ra használjuk ki, hogy ismét egye-
sítjük erőnket és ötleteinket. 

Az ötlet, a terv az volt, hogy ezúttal 
nem hagyományos esküvőt mutat 
be a Tengerparti Esküvő Szardínián 
csapata. „Erős”, intenzív, de a va-
rázslatos természeti környezet és 
épület kínálta eleganciára alapozó, 
romantikus party-hangulatot kre-
álnak.  
Kifejezetten a magyar pároknak 
szól ez a képanyag, ezért is keres-
te fel Krisztina – aki immár 20 éve 
Szardínián él és 6 éve szervez ide 
esküvőket a világ minden tájáról, 
Magyarországról is – Nagy ágota 
menyasszonyi öltözéktervezőt, 
hogy az ő ruháira alapozza a kon-
cepciót. ágota azonnal rábólintott, 
és tervezett három ruhakölte-
ményt – Krisztina elképzeléseihez 
igazodva: Egy ekrűt, egy lángvörö-
set, és egy feketét...

A HATárzár MiATT, HA 
KALANDOSAN iS, DE 
MEgÉrKEzETT SzArDÍNiárA A 
HárOM gYÖNYÖrŰ rUHA.

RUHÁK ÉS JELKÉPEK
A fehér kreáció a menyasszony reg-
gelét mutatja be. A piros a kará-
csony, illetve a szerelem színe, 
ezért választották. 
A fekete ruhakölteménnyel az idei 
évtől szerettek volna stílusosan el-
köszönni.

Kimondatlan szándéka  
az volt a shooting közreműködőinek  
a gyönyörű képekkel, hogy egy ilyen  

nehéz év után küldjenek  
egy kis melegséget a magyar 

menyasszonyoknak.
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ESKÜVŐ TREND

NÉZD meG A KiSFiLmeT iS A KARÁCSONYi eSKÜVŐrŐL, 
KLIKK a LInKre:
https://vimeo.com/487627462



HA SZARDÍNIAI ESKÜVŐT SZERETNÉL,  
KERESD TÓTH KRISZTINA ESKÜVŐSZERVEZŐT ITT:

www.facebook.com/tengerpartieskuvoszardinian  http://weddinginsardinia.net 

info@weddinginsardinia.net  Tel: +39 349 791 0547
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A SAJÁT SZÜLÉSED MILYEN KÉPKÉNT 
VAN MEG BENNED? NYILVÁN EZ EGY 
VIRTUÁLIS KÉP. VÉRES, RÓZSASZÍN, 
FEKETE-FEHÉR, SZÍNES? 

– Nyilván mindenki úgy gondolja, és 
igaza is van, hogy az ő szülése nem volt 
átlagos, így vagyok ezzel én is – mond-
ja Judit. – Az enyém ráadásul nem volt 
problémamentes sem. Mindezek elle-
nére rögtön a szülés után azt gondol-
tam, bármikor szívesen újra átélném. 
Viszonylag rövid, gyors lefolyású volt. 
Természetes úton egy óriási, 4 kiló 10 

dekás bébit hoztam a világra, aki ma-
ga is nagyon sokat segített ebben. A 
szülés után azonban életveszélyes hely-
zetbe kerültünk, én is és a kisfiam is. 
Ezt nagyon szívesen elcseréltem volna 
még négy-öt óra vajúdásra, annak min-
den fájdalmával együtt.

MILYEN A JÓ SZÜLÉS?
– ...amikor az anyák csak hagyják, 
hogy megtörténjen a dolog. Szükség 
van szakszerű orvosi, szülésznői segít-
ségre, ha bármi adódna, de én hiszek 
abban, hogy minden nő tud szülni.

„Az volt a legcsodálatosabb 
élményem szülés közben, hogy 
végig tudtam befelé figyelni, a 
saját érzéseimre, a görcsökre, a 

fájdalmakra is, azok 
hullámzására, és nem a külvilág 
foglalkoztatott. Fogalmam sem 
volt róla, hogy mennyi idő telt el. 

Azt sem mindig érzékeltem,  
ki van körülöttem. 

Arra viszont nagyon is 
emlékszem, hogy közben 

folyamatosan kommunikálok  
a babával, már a szüléskor 

beszélgetek vele.”

HALÁSZ JUDIT 
SZÜLETÉSFOTÓI

Valaki Új

– A SZÜLETÉS MINDEN ESETBEN CSODA, EGY ÚJ ÉLET ÉRKEZIK 
A FÖLDRE. EZ AZ ESEMÉNY ÓRIÁSI ÉRZELMI VIHAROKAT  
KAVAR MINDENKIBEN, AZOKBAN IS, AKIK ÁTÉLIK, ÉS AZOKBAN 
IS, AKIK CSAK VÉGIG KÍSÉRIK. OLYAN ENERGIAÁRAMLÁSOK 
MOZOGNAK, AMIKET NEHÉZ KÉPBE SŰRÍTENI, MÉGIS LEHET-
SÉGES – ÜZENI HALÁSZ JUDIT FOTÓMŰVÉSZ, AKI EDDIG IS 
SOK CSALÁD ÖRÖMEINÉL VOLT JELEN, KÉSZÍT JEGYES-, 
ESKÜVŐI-, KISMAMA FOTÓKAT, ÚJSZÜLÖTT PORTRÉKAT,  
ÁM EZÚTTAL MAGÁT A SZÜLETÉST IS MEGÖRÖKÍTI.
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MI PLUSZT KÖZÖLHETNEK A SZÜLÉS 
FOLYAMATAKOR KÉSZÜLT KÉPEID 
AHHOZ KÉPEST, AMIT EGY ANYA 
ÉREZ? EGYÁLTALÁN, KINEK 
KÉSZÜLNEK, KI NÉZHETI MEG?  
– Ezek a képek a természetességről, az 
anyák ősi erejéről szólnak. Szólhatnak 
a családi összetartozásról is, de arról 
mindenképpen, hogy a nők képesek 
szülni, hogy nem kell az egészségesnél 
erőteljesebb mértékben félniük. A fé-
lelem ugyanis mindig gátol, és nem en-
gedi megélni az igazi élményt. A fotó 
szólhat az apához, az anyához is. Meg-
szólíthatja a leendő édesapákat, akik 
láthatják, milyen fontos a jelenlétük 
(természetesen akkor, ha az édesanya 
ezt igényli), mekkora támogatást tud 
nyújtani. Egy szép pillanat akár a gyer-
meknek is üzenhet, egy bizonyos kor 
után megmutathatóak a fényképek ne-
kik is, meggyőződésem, a kötődést is 
erősíthetik. Vagy el lehet mondani a fo-
tókkal egy kislánynak: „Látod, igen, ez 
egy fájdalmas dolog, egyszer majd te is 
átéled, de nézd, mennyire megéri! Nézd 
azokat a könnyeket Anya szemében! 
Ugye, milyen csodálatos, hogy mennyi-
re örült neked Apával együtt?”

NAGYON FINOM LÉNY VAGY, ABSZOLÚT 
OLYAN, AKIBŐL SUGÁRZIK A NYU GA-
LOM. SZERINTED PUSZTÁN AZ, HOGY 
OTT VAGY, DOKUMENTÁLSZ, ÉS 
RÖGZÍTED, ADHAT MÉG VALAMIFÉLE 
BIZTONSÁGOT A KÓRHÁZI KÖRÜL-
MÉNYEK KÖZÖTT A FÁJDALOMTÓL ÉS 
A SZÜLÉSTŐL, DE AKÁR AZ ORVOSI 
MŰHIBÁTÓL IS FÉLŐ ANYUKÁNAK?  

– El tudom képzelni, hogy az én jelen-
létem is segítségére lehet az édesanyá-
nak a szülés során. A 
születés fotózást min-
denképpen megelőzi 
egy beszélgetés, megis-
merkedünk, átbeszéljük 
a részleteket, mit szeret-
nének látni, láttatni a 
képeken, vagyis nem 
idegenként vagyok je-
len, és ha van különle-
ges kívánságuk, azt 
természetesen tiszte-
letben tartom. Megis-
merem az édesapát is. 

Engem személy szerint nagyon vonz ez 
az élethelyzet, kacérkodtam azzal is, 
hogy dúlaságra adom a fejem, így ez a 
közeg kicsit sem taszít. Azt gondolom, 
hogy jól helytállok az ilyen kiélezett 
élethelyzetekben is. Ha elmeséltem a 
saját történetemet, talán át tudom ad-
ni azt az üzenetet is, mi-
ért kell rögzíteni fotón ezt 
a csodát. De ha éppen ar-
ra van szükség, hogy le-
tegyem a gépet és fogjam 
az anyuka kezét, azt te-
szem.

MIT TUDSZ TENNI EGY 
CSÁSZÁRMETSZÉSES 
ANYUKÁVAL? ŐT 
MEDDIG KÍSÉRHETED…?  

– Amennyiben programo-
zott császármetszésről van 
szó, mindig az adott kór-
ház szabályai döntik el, mi 
rögzíthető, hol lehetek jelen. 
Optimális esetben, a megfe-
lelő védő intézkedések betar-
tásával, ott vagyok a babának 
az anyuka hasából való kiemelésének 
pillanatában is. Ez szinte mindig biz-
tosítható. Abban a pillanatban is, ami-
kor az édesanyának először mutatják 
meg a babát. Ez megismételhetetlen, 
erős pillanat, nagyon sok esetben fel-
kavaró. Természetesen az újszülöttről 
is tudok fotókat készíteni a kiemelést 
követően.

MI A KÉPEK ÜZENETE? HOGYAN 
FOGALMAZNÁD MEG?
– A születésfotók készítésével azt sze-
retném elérni, hogy a magyar társa-
dalomban a születés ne legyen többé 
tabu, lehessen róla beszélni, őszintén, 

az átélt érzésekről, a negatívakról is... 
Szeretnék segíteni azoknak az édes-
anyáknak is, akik átélték már a szülést, 
mert nagyon sokszor egészen másként 
élik meg, ha nézőként is látják ezt a 
csodálatos eseményt, kívülről szemlél-
ve önmagukat. 

Meg fogják érteni egy-egy kép láttán, 
amit soha nem hittek volna, hogy: mi-
lyen gyönyörűek szülés közben. Olyan 
őserő mutatkozik meg ugyanis rajtuk, 
hogy nem lehet mást mondani: Hősök. 
Kibírnak bármit, az elképzelhetetlen fáj-
dalmat is, mert erősek, az ősi anyai erő 
szabadul fel bennük. Ha ezt meg tudom 
mutatni egy fényképen, az az anyaság-
ra készülő kismamákat is segíti, ebben 
egészen biztos vagyok. Hogy higgyenek 
magukban, mert bennük is ott szuny-
nyad ez az őserő. Ha ezt elhiszik, maga-
biztosabban, nyugodtabban, belső bé-
kével készülnek a nagy eseményre, és 
kevésbé fognak félni a szüléstől. Igyek-
szem megörökíteni az édesapa, de sok 
esetben a jelen lévő orvosi szakszemély-
zet érzelmi állapotát is, hiszen az orvo-
sok, a nővérek és a szülésznők sem tud-
ják magukat függetleníteni egy-egy cso-
dálatos pillanattól, ahogyan a kamerá-
mon keresztül én sem.

KERESD JUDITOT ITT:
gingerphoto.hu
facebook.com/gingerphoto.hu
instagram.com/gingerphoto.hu

+36-30-8192446

„Meg tudom mutatni az anyukáknak  
a születésfotóikkal azt, amit sohasem 

hittek volna önmagukról”
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http://www.digelstorebudapest.hu


Új életre kelti a teret, 
   ahogy a szerelem az életet!

Törjük meg a megszokott teret, adjunk egyediséget közös  
otthonunknak! Íme a hangulatos és funkcionális megoldás,  
sokféle stílusban és változatban. 
Miközben a térelválasztó elválasztja a teret, szenvedélyesen  
egyesíti az érzékeket. Jobb lesz otthon, mint bárhol, bármikor.

A modern minimalizmusú, a 
keleties ornamentikájú és 

a romantikus mintázatú térel
választók szekcio nálják a teret, 
viszont nem keltenek bezártság

érze tet, a hasznos alap te rületet 
nem csökkentik, a tágasság ér
zetét keltik. Új, különleges tér
élményt, eleganciát és színt 
visznek közös otthonunkba.

ÚGY VÁLASZT EL, 
HOGY KÖZBEN ÖRÖKRE 
ÖSSZEKÖT
A fából, fémből, műanyagból is ké
szülő térelválasztó felhasználhatósá
ga határtalan: hangulatosabbá teszi 
a hálószobát, a mennyezeten kelthet 
feltűnést, egyedi LED világítással 
felszerelve, a külső homlokzatot dí
szítheti, de korlát is készült már a 
TÉRELVÁLASZTÓ termékeiből, 
sőt teraszárnyékoló is.

EXKLUZÍV FORMAVILÁG, 
MINŐSÉGI KIVITELEZÉS

Cégük alapdarabjait megtaláljátok 
weboldalukon, illetve megnézhetitek 
bemutatótermükben: 

1111 Budapest, Kaptárkő u. 4.

Ha egyedi méretben szeretnétek, vagy 
ízléseteknek másféle formavilág felel
ne meg, elképzeléseiteket öröm mel 
segítenek megvalósítani a terve zéstől 
a gyártáson át, egészen a végtermék 
leszállításáig. 

Tel.: +36/70-367-4367
info@terelvalaszto.eu

www.terelvalaszto.eu
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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.

MEGHÍVÓ

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
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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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Bagaméri 
Cukrászda

Elérhetőségek:
+36 34 381 168

info@bagamericukraszda.hu
Tata, Új út / Komáromi út sarkán

 Bagaméri Kávézó Cukrászda

Romantikus torták, sütemények, 

emlékezetes ízekkel,

esküvőre, különleges ünnepi 

alkalmakra!

*A promóció 2021. 05. 31-ig tart!  
A részletekről érdeklődjön az Újvilág Ékszer Óra üzleteiben!

SHOPM A RK , BU DA PEST ¦  A LLEE ,  BU DA PEST 
V ÉRTES CENTER ,  TATA BÁ N YA  

OUTLE T – F Ő TÉR ,  TATA BÁ N YA ¦  Á RK Á D, GYŐR 
I NTERSPA R , GYŐR ¦  K A ZI NCZ Y UTC A , GYŐR

Rendkívül széles választékkal,  

azonnali kedvezménnyel,  

hogy Ön is megtalálja az igazit! 





www.beattractive.hu


MEGÚJULT CSODÁS  TÓPARTI HELYSZÍNÜNK

AHOL MINDEN CSAK

RÓLATOK SZÓLSESSION

H O T E L

J

Cím: H-2300 Ráckeve, Termál sétány 1.       Telefon: +36/70-316-3809       

E-mail: event@sessionhotel.hu      Web: www.sessionhotel.hu



w

RUHA: BIANCA SZALON
HELYSZÍN: KRISTÁLY HOTEL, 

RÁCKEVE
DEKORÁCIÓ, DÍSZLET: V.ART 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
ÉKSZER, HAJFÉSŰ: MARTA 

MEISELS JEWELRY
CIPŐ: STILETTO CIPŐBOLT
TORTA: NOS CUKRÁSZDA,  

INFO@NOSCAKES.HU
SZŐRMÉK: JYSK

JÉGMADÁR: M.TÓTH ZSOLT  
JÉGSZOBRÁSZ

JÉGKIRÁLYNŐS GÓT FEJDÍSZ: 
SENGA/VADNAI ÁGNES  

IPARMŰVÉSZ
STATISZTÁK: ÁGI ÉS GRÉTA

HAJ: BERENDI GYÖRGYI  
MESTERFODRÁSZ

SMINK: SZANDRA WILLI MAKEUP
KUTYÁK: KŐHIDI CSILLA

KUTYAKOZMETIKA:  
ZÖLD KUTYA GROOMING

A V.ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS-
nek azt az instrukciót adtuk, hogy 
kétféle-dekorációt készítsen. Egy 
hideg, fagyos, arisztokratikus, 
Jégkirálynőnkhöz illeszkedőt, 
de emellett nagyon forró, meghitt, 
szenvedélyes kompozíciót is, 
ezzel fejeznénk ki a szerelem 
merész távlatait,  
kétértelműségét. 
Íme, hogyan oldottak 
meg egyszerre 
két feladatot…

Tűz és jég

16 ESKÜVŐ TREND
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TÖRŐCSIK MARI LEGENDÁS KÖRHINTA-SZEREPÉT 
JÁTSZOTTA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN, MOST AZ RTL KLUB 
BÁTRAK FÖLDJE CÍMŰ NAPI ROMANTIKUS SOROZATÁNAK 
FŐSZEREPLŐJE SZÁSZ JÚLIA ÉS ÓRIÁSPLAKÁTOKRÓL NÉZ 
VISSZA ÖNMAGÁRA.
ARRA KÉRTÜK, JÁTSSZA EL A HŰVÖS JÉGKIRÁLYNŐT, 
AZTÁN OLVASSZA IS FEL A SZERELMES SZÍVEKET… 
A RÁCKEVEI KRISTÁLY HOTELBEN TALÁLKOZTUNK, AHOL A  
BIANCA SZALON RUHAKÖLTEMÉNYEI ÉS A FOLYAMATOSAN 
FORRÓSODÓ DEKORMESÉNK HATÁSÁRA EGÉSZEN 
MÁSKÉPPEN KEZDETT GONDOLKODNI A LÉLEGZETELÁLLÍTÓ 
ESKÜVŐI KOLLEKCIÓRÓL, MINT FOTÓZÁSUNK ELŐTT 
BÁRMIKOR, ÉS AZ IS KIDERÜLT, HOGY JÉGKIRÁLYNŐNK 
SZÍVE IS SZERELMES. 

FOTÓ: HALÁSZ JUDIT/GINGERFOTÓ

„AA JÉGKIRÁLYNŐ:  A HŰVÖS LÁTSZATTÓL A SZÍVET MELENGETŐ FORRÓSÁGIG

legfantasztikusabb 
rezgés a szerelem”

SZÁSZ JÚLIA

forró tél
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– Kellemes, ha plakátokon talál-
kozol a városban magaddal?
– Inkább olyan furcsa. Mintha 
nem is én lennék… Valahogy 
még mindig nem hiszem el – 
mondja Szász Júlia, és tágabb-
ra nyílik óriási szeme, mely 
annyira kifejező és őszinte, 
hogy azonnal hiszünk neki.

MOST VÉGEZ A KAPOSVÁRI EGYETEM 
SZÍNÉSZ SZAKÁN, CSERHALMI 
GYÖRGY OSZTÁLYÁBAN. A TANÁR ÚR 
VÉLEMÉNYÉT KIKÉRTE, ELVÁLLAL-
JA-E A ROMANTIKUS NAPI SOROZAT 
FŐSZEREPÉT A KERESKEDELMI CSA-
TORNÁN, ÉS TALÁN AKKOR HITTE 
CSAK EL, HOGY ÖRÜLHET, AMIKOR 
OSZTÁLYFŐNÖKE GRATULÁLT NEKI, 
MEGERŐSÍTETTE, EZ JÓ, FANTASZTI-
KUS LEHETŐSÉG.

trendi!
A csillogó kövekkel 
díszített bunda
(NEW AGE STYLE)  
és M. TÓTH ZSOLT
jégmadara a fagyos tó 
partján csillog. 

18 ESKÜVŐ TREND
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ÉRZÉKENY ARCA VAN, MELYET A 
SZEME INTENZÍVEN IRÁNYÍT, ANY-
NYIRA SZUGGESZTÍV, HOGY ELÉG 
NÉZNI, HOGYAN SUHAN ÁT RAJTA 
EGY GONDOLAT ÉS AZ MÁRIS MŰ-
VÉSZET. KÖLTÉSZET. MINIVERS. 
HAIKU.
OKOSAN ÉS ÉRZÉKENYEN FIGYEL A 
VILÁGRA, NAGY ESÉLLYEL VAN SI-
KERRE ÉS ISMERTSÉGRE ÍTÉLVE. 

A MARTA MEISELS 
JEWELRY ékszere  
keleties és királynős.

ESKÜVŐ TREND 19
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A V.ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 
éjkék terítője kiemeli az ezüst részleteket 
és még csillogóbbá teszi az esküvőt.

glutén-, laktóz-, 
cukormentes, vegán 
kézműves torták, 
sütemények: 

NOS CUKRÁSZDA
info@noscakes.hu

+36 20 574 4747

A NOS CUKRÁSZDA 
türkiz nyalókasütijei és 

apróságai, az intenzív, finom 
igazgyöngyös királynőcis torta, 

melynek tetején jégkorona 
olvadozik, kiemelkedik a 

térből, a dekoráció engedi 
érvényesülni.

trendi!

JEGESEN RAGYOG, CSILLOG ÉS OLVAD
Kristályos csillogás, a tél gyémántos, hűvös érintése. 
Luxus, szokatlan és páratlan ez a téli esküvő.

forró tél
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„Naivan azt hiszem, 

ki lehet tartani 

valaki mellett 

egy életen át.”

forró tél
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„Ha annyi kellemes dolog történik Veled, 

akkor nem csak előre kell nézni, hanem vissza. 
Hálát kell adni, és meg kell köszönni.”  

forró tél
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A TŰZ JEGYESE
A kék koszorúslány kollekció páratlan, 

sejtelmes (BIANCA SZALON). 
Az éjkék asztalterítőre finoman rímel. A 

főasztal dekorációja már nem a hideg 
csillogásé. Merész, a tűz elemeivel fejezi ki 

a forró érzelmeket. 

FIGYELEM, AHOGY A KÉT STATISZTALÁNYT A 

SZÍNÉSZNŐ ENGEDI ÉRVÉNYESÜLNI.

KIFEJEZETTEN AZ INSTRUKCIÓMRA, KÜLÖN 

KÉRÉSRE ÁLL CSAK ELÉJÜK, AMÚGY MELLÉ-

JÜK HÚZÓDNA, HOGY A KÉT MODELL NE KE-

RÜLJÖN TAKARÁSBA, OLYKOR KI IS LÉP A 

KÉPBŐL, ÁTENGEDI GRÉTINEK ÉS ÁGINAK A 

„SZÍNPADOT”.  

forró tél
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ÚTBAN IDEFELÉ JÚLIA AZT MONDTA MÉG, HA 
EGYSZER MENYASSZONY LESZ, BIZTOSAN VALA-
MI MINIMALISTA KREÁCIÓT VÁLASZT. 
– Hozzám szerény ruhák illenek. 
– Miért gondolod így? – ezt most nem hiszem 
el, tekintete ellenére. Első találkozástól tud-
tam, hiába jött smink nélkül, a hosszú kabát-
ja ellenére is láttam, egy kis nőcis nevetéstől 
és kevéske rúzstól bármikor vamppá változhat. 
De nem akar. 
– A mi családunkban valahogy az egysze-
rűbb a szokás. Visszafogottabb vagyok. 
Se édesanyámnak, se a nővéremnek nem 
volt esküvői ruhája… Polgári szertartás 
volt, szerény szervezésben. De most, 
hogy felpróbáltam ezeket, erről más a vé-
leményem. Jó esetben egyszer van az 
ember életében ilyen esemény, és hát 
olyan gyönyörűek… Élmény, nagyon, na-
gyon.
MOSOLYOGVA PRÓBÁLGAT, ÉS A RUHAKÖLTEMÉ-
NYEK, AZ EGYRE INTENZÍVEBBÉ VÁLÓ DEKORÁ-
CIÓ ÚJ KAPUT NYITNAK BENNE…  
– Szerelemben vagy?
–  Igen, de nem túl régóta – árulja el, ta-
lán ennek a hatalmas ruhának a hatásá-
ra. – Korai, friss még a kapcsolat – nem 
akar kitárulkozni, viszont a ruhák… Azok 
teszik kissé mégis ilyen téren szókimon-
dóbbá, ahogy nézi magát a tükörben?
–  Mi a véleményed a mai szerelemről a Bátrak 
földje c. sorozathoz képest?
–  Az 1800-as években nem választhat-
ták meg a fiatalok, kihez menjenek, a 
pénz, a hatalom döntött, nem lehetett 
beleszólásuk, hogy ők mit akarnak, az 
nem érvényesült… Én sem vagyok a 
kényszerházasságok híve, persze, de en-
nek a mai hatalmas szabadságnak sok 
hátránya van. Átfordult, értékét vesztet-
te a házasság, a párkapcsolat. Az embe-
rek nem akarnak elköteleződni, mert mi 
van, ha találnak egy jobbat a következő 
héten?!
– Hiszel az életre szóló kapcsolatban?
– Naivan azt hiszem, ki lehet tartani va-
laki mellett egy életen át. Van, hogy 

nincs értelme, és el kell engedni egy-
mást. De sikerülhet…
–  Mondtad, hogy szerelemben vagy… Lehet, 
hogy ő az igazi?
–  Van barátom, és ebben a szerelemben 
jól vagyok. Nem élünk együtt, de néha 
velem marad és én nála felejtődöm… A 
szerelem a legfantasztikusabb rezgés. 
Szeretem, ha még új a szerelem. Vannak 
mélységei is, persze, mint minden nagy 
érzelemnek. A fájdalmaival együtt sze-
retem a szerelmet. Attól a jó-féle fájda-
lomtól, amikor érzékeny vagy, a másik 
minden rezdülése hat rád és még érzé-
kenyebbé tesz.
–  Szóval, nemrég szerettetek egymásba. Bízol 
már benne?
–  Már ismerem. Azt hiszem…
–  És mit szól ahhoz a kedvesed, ahogy az is-
mertségtől folyamatosan változik az életed?
–  Hasonló élethelyzetben van ő is, vele 
is valami ilyesmi történik – jegyzi meg, 
de elharapja a mondatot, nehogy kita-
láljam…
–  Nézed esténként a tévében magad?
– Bele-belenézek. 
Kicsit nehéz maga-
mat visszanéznem. 
Különös látni, hogy 

valamit gondoltam, és ez kívülről hogyan 
látszik, és azonnal tudom, ha valamit nem 
jól csináltam. 
– Kritikus vagy magaddal?
– Nagyon.
– Azt mondják rólad, tehetséges vagy, és 
önbizalomhiányos is. Mondjuk, szerintem a 
kettő mindig együtt jár. A magabiztos embe-
rek viszont ritkán tehetségesek.
–  Szerintem ez nem feltétlenül van így, 
jó, ha az emberben van egészséges ma-
gabiztosság. Viszont az sem baj, ha köz-
ben nem elégedett magával, a teljesít-
ményével, mert arra törekszik, hogy fej-
lődjön. Én sokat változtam ezügyben az 
utóbbi időben, sokat jelent, hogy pozi-
tív visszajelzéseket kapok és szép felada-
tokat bíznak rám. De azt hiszem, én ilyen 
típus vagyok, mindig lesz bennem egy 
adag bizonytalanság és kétség, hogy jól 
csinálom-e, amit csinálok. 
–  Szerencsés vagy?
–  Jelen pillanatban annak érzem magam. 
Végzős vagyok, a szakdolgozatomat írom, 
és a Nemzetiben játszhatok, egy fantasz-
tikus lengyel rendező figyel rám, a szent-
pétervári Tovsztonogov Nagy Drámai 
Színház világszerte ismert művésze, Andr-
zej Bubien, aki nem csak rendez, közben 
tanít is engem. Annak idején két egye-
temre vettek fel, úgy volt, hogy művészet-
történész vagy múzeumpedagógus le-
szek. Az utolsó pillanatban gondoltam 
meg magam.
–  Miért?
–  Mindig érdekelt a színészet, vágytam 
is rá, de nem volt elég bátorságom hoz-
zá… A bölcsészkarhoz inkább. A szüle-
im ismertek és ők bátorítottak, hogy leg-
alább próbáljam meg. 
– És most örülsz?
– Nagyon örülök.
– Mióta örülsz?
– Rögtön, ahogy belecsöppentem a 
színházi világba. Azonnal tudtam, ez egy 
csodálatos szakma, minden nehézségé-
vel együtt.

forró tél
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A HIDEG FÉNY ÉS A MELEG JÁTÉKA
A BIANCA SZALON ruhakölteményei bájosan érzékiek,  
és első próbára érzelmeket váltanak ki  
a menyasszonyokból, így történt ez Júliával is.
A V.ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS gyönyörű  
esküvői függönyfalat épített fel, színes, meleg fényekkel,  
a részletekig kidolgozva, hogy pazar téli hangulatot 
teremtsenek, de abba szökjön be a tűz is, szerelmesen.

ESKÜVŐ TREND 25
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LÉLEKMELEGÍTŐ

A kis asztali koszorút és a csokrok 
kézfogóit prémből készítette 

Kriszta, Deni, Margó, a V.ART 
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 

dekoratőrei, ezzel is 
hangsúlyozva a tél 

szívmelengető meséjét.

forró tél
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A SZEM ÉKSZERE
A MARTA MEISELS JEWELRY  

a színésznő szeméhez 
választotta ezt a felhőkék 

fülbevalót. A nyakék a 
jégkirálynős hatást erősíti,  

akár csak BERENDI GYÖRGYI 
mesterfodrász kreatív frizurája.

forró tél
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TÉLEN IS A TÓPARTON
A KRISTÁLY HOTEL az utóbbi években 
fejlesztéseket végzett, különleges,  
pajta-hangulatú fa mennyezete elhiteti, 
hogy félig kint vagyunk a tóparton,  
a kertben, a természetben.  
A tér azonban a hideg napokon  
üvegezett falat kap, így az esküvő  
vendégei a jó melegből nézhetik  
az elbűvölő, téli tájat…

LÉLEK-

MELEGÍTŐ
esküvő-
ünnep
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„A fájdalmaival együtt  

szeretem a szerelmet. 

Attól a jó-féle fájdalomtól,  

amikor érzékeny vagy, 

a másik minden rezdülése hat rád 

és még érzékenyebbé tesz.”

T R E N D
kedvenc

Virágkompozíció, 
ezüstös fakéreggel

ESKÜVŐ TREND 29
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Itt és jobboldalon is  
láthatod a csokrok prémes 

kézfogóját, ez az ötletes 
megoldás nem csak  

a kezet, de a szíveket is 
energiával tölti fel…  

(V.ART RENDEZVÉNY-
SZERVEZÉS)

A KÖNNYEK GYÖNGGYÉ VÁLNAK
A menyasszony ékszere  
(MARTA MEISELS JEWELRY) 
hangsúlyos. A kristály  
fülbevalók arisztokratikusak.  
A gyöngyökkel bátran  
együtt is felveheted.  
A karkötő és a nyaklánc 
igazgyöngyei könnymentes 
házasságról üzennek a néphit 
szerint, ha visszalapozol,  
a főtorta is gyöngyös,  
itt semmi sem véletlen,  
hanem minden kidolgozott.

trendi!
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PRÉMESSÉGEK
A bunda (NEW AGE STYLE) 

gyönyörű és praktikus viselet, 
üzeni Naszka, a hűség jelképe.

A menyasszony lába előtt a 
szőrmék (JYSK) szintén a 
dekoráció fontos kellékei. 
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„Az emberek manapság  

nem akarnak elköteleződni, 
mert mi van, 

ha találnak egy jobbat  

a következő héten?! 
Van, hogy nincs értelme…, 

igen, és olyankor el kell 
engedni egymást. 
De sikerülhet…”

trendi!
A STILETTO CIPŐBOLT  

elbűvölő kollekciója szépen nyújtja 
az alakot, a koszorúslányok is  

örülnek neki.
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– Mit szeretnél az életedben most, a szakmai és 
a magánéleti boldogság idején?
– Fejlődni szeretnék…
– Ennyi?
– Egyelőre azt érzem, hogy meg kell 
állnom egy pillanatra. Annyi minden 
történt velem, nem tudtam ezt még 
feldolgozni, és nem volt időm mind-
ezért hálát adni. Nekem most nem elő-
re kell nézni, hanem vissza és mindent 
meg kell köszönni…

ESKÜVŐ TREND 33
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A Jégkirálynő visszavonult,  
de mivel jól érezte magát velünk, 

estére romantikus havazással 
búcsúzott az Esküvő Trend 
Magazintól, és azt üzente,  

hogy a szerelem télen sokkal, 
de sokkal forróbb,  

mint bármikor.

Meglepetés!
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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



Baranyi Szilvia
szertartásvezető és színtanácsadó

 Összhang a legapróbb részletekig!  
A nagy nap – többek között – attól lesz tökéletes, hogy annak  
minden részlete összhangban van veletek. Ebben az összhang-
ban meghatározó szerepe van a menyasszonyi ruhának. Fontos, 
hogy a ruha színe harmonikus egységet alkosson a természetes 
adottságaiddal, a személyiségeddel. Örömömre szolgál, ha 
színtanácsadóként támogatást nyújthatok neked ennek az  
egységnek a megteremtéséhez. 

 Szertartásvezetőként  arra törekszem, hogy a ceremónia 
rólatok szóljon, a ti érzéseiteket tükrözze.  
Ettől lesz az esküvő közös életetek egyik legszebb napja, 
örök élmény minden jelenlévőnek. 

Kettőtök története: 

az élet írta – én elmesélem.
+ 36 70 421 9942   Szertartás és Stílus 

www.szertartasesstilus.hu

NANO MŰHELYE

NANOMUHELYE.HU
NANOSCAKEWORLD
NANOSCAKEWORLD

TEL.: +36 30 193 1070
E-MAIL.: 

INFO [@] NANOMUHELYE.HU
9600, SÁRVÁR 

BATTHYÁNY U. 43/A 

A torta látványban és ízben is élmény,  
az ünnepi alkalom kellemes kiegészítője.

Minőségi alapanyagokból dolgozunk. Személyre  
szabottan készülnek tortáink, desszert asztalaink,  

előzetes egyeztetés alapján. 
Szeretnénk megédesíteni legboldogabb pillanataitokat!



.

www.ekszerpalota.hu


www.facebook.com/aburgereva/


• Letisztult forma- és elegáns színvilág• Páratlan szórakozás gyermekek és felnőttek
számára egyaránt
• Hangulatos színfolt a nagy napon
• Örök emlék a násznép számára• Számos módon feldíszíthető, melynek köszönhe-tően az esküvői dekorációval összhangba hozható

• Kreatív fotózáshoz is tökéletes kellék

Elhoztuk nektek a legújabb, külföldön már hatalmas sikert aratott esküvői kiegészítőt.

KERESS BIZALOMMAL!
Fodor Nikolett+36-20-576-8266 • www.ugorjafellegekbe.hu

 @ugorjafellegekbe  @ugorj_a_fellegekbe

Ha valami különlegeset keresel a lakodalomra,  ami a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elbűvöl, azt  nálunk megtalálod, neked csak a fellegekben kell járnod.

HÓDÍTSÁTOK MEG A NÁSZNÉPET EGY ÓRIÁSI, HÓFEHÉR, LUXUS UGRÁLÓVÁRRAL!

a szolgáltatásunk árából, amennyiben felmutatod  

nekünk ezt a hirdetést vagy foglalásnál az alábbit  

feltünteted: UGRÁLÓVÁR2021.

10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK



RUHA: 
BÁLINT SÁRA 

FOTÓ: 
KOVÁCS TAMÁS 
PHOTOGRAPHY

HAJ: 
HUSZKA PETRA HAIR

SMINK: 
HUSZKA BARBARA 

MAKEUP ARTIST
MODELLEK: 

KOZMA KATA  
& MELINDA KISS

STYLIST ASSZISZTENS: 
MOLNÁRI EDIT 

CITÁTUM: 
MÁRAI SÁNDOR M E G S Z Ü L E T N I.

E L I N D U L N I. 

Ú T O N   L E N N I.

H A Z A T A L Á L N I.

BÁLINT SÁRA ÚJ 
KOLLEKCIÓJA A FOLYAMA-

TOSAN FEJLŐDŐ NŐ  
TÖRTÉNETE, AKI ENGEDI, 
HOGY MIKÖZBEN ÚTON 

VAN, ÁTALAKULJON  
A TALÁLKOZÁSOKTÓL,  

MELYEK VÉGTELENNEK  
TŰNŐ UTAZÁSAI  

SORÁN ÉRIK. 

SZEMÉLYRE SZABOTT  
BOHÉM–VINTAGE ESKÜVŐIRUHÁK
www.facebook.com/ 
BALINTSARA.BRIDALWEAR
WWW.BALINTSARA.COM
info@balintsara.com
06 20 531 6941

VOYAGE – BÁLINT SÁRA BRIDAL DRESS IDEAS

ÚTON
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A nemes csipkéken  

áttetszik a modern lélek  

heves, kitárulkozó,  

élményekre kíváncsi, 

máskor szűzies, 
magába forduló, 
zárkózott személyisége. 
Ez a kollekció titka.
És a nőé is, aki nem csak  
engedi magát formálód-
ni élete során, 
de különös testi-lelki 
szépségével maga is 
H A T a világra. 
Érzékeny személyisége 
megindít mindenkit.

NEM LEHET 
ELMESÉLNI...

Omló, egyedi rajzolatos  
csipke, könnyed  
váll-megoldás,  
derekat karcsúsító,  
magasderekú szabás. 
És egy bájos masni...
Még nem minden,  
hiszen az alj érzékisége  
ámulatba ejt...
Ezt a ruhát  
nem lehet elmesélni, 
N É Z N I  kell.

„Aki az igazságot 
keresi, csak 

önmagában kezdheti 
a keresést.”

ESKÜVŐ TREND 129

haute couture



TUDAT ALATT, 
TENGER FELETT

A csipke derékon túl szalad, 
formabontóan.
Megismételhetetlenséget 
kelt, akár a pillanat…,  
és emlékezetes.
Letisztult ruhaköltemény,  
az uszálytól mégis 
annyira  B O H É M.

„Nem szeretek érzésekről
 beszélni. Úgy tapasztaltam, 

 amit kimond az ember, 
 rögtön meg is változik kissé.”
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„A jóság, 
az olyan valami, 
mint egy 

nagy ásványvíz, 
minden ellen jó.”

A MÚZSA RUHÁJA
Mi a titka? – sokan kérdezik, 
és titokban felnéznek rá. 
V O N Z. 
M A G N E T I K U S.
Annyira megfejthetetlen, 
hogy le akarják egysze rű sí-
teni, így próbálják megérteni 
és utánozni, de nem sikerül. 

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

Ahány 
BÁLINT SÁRA

ruha, annyiféle rajzolat,  
minta, csipke-

motívum. 

trendi!

„A világ bennem is
 történik,

 nem csak a térben
 és az időben.”

                          Márai Sándor
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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



EGYSZERŰEN BÁJOS! 
KÖNNYEDÉN ELEGÁNS!

ÚJ!

BONJOUR SZALON
06 20 4747 448, bonjourszalon@gmail.com

Százhalombatta, Damjanich u. 29/a.

www.bonjourszalon.hu

www.menyasszonyiruha.co.hu



A VALÓDI MINŐSÉG

A képen látható Canali öltöny  
a világ egyik vezető elegáns

 férfidivat márkája,  

melyet Magyarországon 

a Vathy ‘s Corner forgalmaz!

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



Bejelentkezés: 
+36 (1) 781 4268
www.imperialszalon.hu
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trendspion

Virág Mónika esküvőszervező és öltözködési tanácsadót 
a helyszín is befolyásolja, amikor kitalál és megszervez egy 
esküvőt, emellett fontos számára a párok egyénisége is. Ha 
bizonytalan vagy, segít biztosra menni, és elkápráztatod 
vendégeidet egy elegáns partyn. 
Ha pontosan tudod, mit szeretnél, akkor is a meglepetés 
erejével hat, mert az elvárásaidon felül teljesít. Vele 
biztonságban vagy a nagy napodon, a problémák megoldható 
feladattá válnák, és olyan nap kerekedik, melyre egy életen 
át szeretettel és büszkeséggel emlékezhetsz. 

SZERETETTEL AJÁNLJUK!

SOHA NEM 
TERVEZI MEG 
UGYANÚGY 

AZ ESKÜVŐT, 
MINDIG TESZ 

HOZZÁ VALAMI 
EREDETIT. NEM 
TRENDKÖVETŐ, 

HANEM IGAZI 
TRENDDIKTÁTOR, 
VAGYIS FOLYA MA

TOSAN MEGÚJUL ÉS 
A SZEBBNÉL IS 

SZEBBET AKAR.

V I R Á G  M Ó N I K A  V I L Á G A

Ezúttal az arany, a kék és a fehér szín kont-
rasztjára épített fel Mónika egy partyt. A pá-
roknak azt is megmutatta, mi a különbség, 

ha vintage széket választ, és milyen, ha art deco stílu-
sút. Utóbbi előkelő, pazar, előbbit viszont kedves bája 
okán lehet annyira szeretni.

T R E N D

tipp!

http://www.donnamonica.hu/
http://www.donnaromantica.hu/



