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Szász Júlia
színművész,

A BIANCA SZALON
RUHAKÖLTEMÉNYÉBEN.

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

ROSSZ ÉS JÓ
SZERELMEKRŐL

szervusz

Kamasz lányomnak szoktam mondani, aki az első szerelem idején járhat titokban, hogy nagyon fontos, jó vagy rossz-e a szerelem. Másképpen: igaz-e vagy hamis.
Ő visszakérdezett, de csak lazán, mintha nem érdekelné a dolog, hogy hát azt meg honnan lehet tudni? A szerelmet élni kell,
tette még hozzá tapasztaltan, és nem tesztelgetni.
– Onnan – mondtam neki –, hogy mit hoz ki belőled. – Az igaz
szerelem épít, megsokszorozza az erődet, jobbá tesz. A hamis szerelem elhasznál, kiégsz tőle, felmorzsol és kevesebbnek hiszed magad.
Újra találkozhattok Horváth Tamással és szerelmével, Andreával ebben a számunkban, és ha folyamatosan kíséritek az Esküvő Trend Magazint, észre vehetitek a különbséget a két shooting között. Fél év alatt sok minden történt Velük, Tamással még jobban fut a szekér, Andreának, a managerének, aki a szerelme is, egyre több dolgot kell
koordinálnia a zenekar és a család körül, jóval kevesebb az idejük, de nem egymásra…
Érzelmeik mit sem változtak a nagyobb sikertől, sőt. Talán még meghatóbb és intenzívebb, ha a képsorainkat megnézitek.
Ez a csillogó szemű fiú ugyanis láthatóan odavan a feleségéért. A fotózás minden
pillanatában érte volt jelen. Most szerelmes képeket szerettünk volna, melyek kifejezik egymás iránti ragaszkodásukat, és ehhez igazából nem is igényeltek instrukciókat.
A postagalambok azonban – melyeket esküvőn szoktak bevetni annak jelképeként,
hogy mivel mindig hazatalálnak, akárhonnan is engedik szabadon őket, a férj és a feleség is megtalálja a hazavezető utat: egymáshoz –, nem repültek el azonnal. Leültek
az asztal közepére, a pár lába elé, nézték őket, mint a mesében, vagy a tévében.
Hogy ők még ilyen kedveset és szépet nem láttak.
Mi meg úgy néztük ezt a sztárpárt, mint a galambok őket.
Magazinunk hosszú történetében (15 évesek vagyunk) ritkán láttunk ilyen megható
szerelmet, mely két olyan emberrel történt meg, akik életüknek nem a tetőpontján találkoztak, hanem mélyen, lent. Tamás kifejezetten szegénységben élt, nem tudta, mitévő legyen, csak egyet tudott: Andrea kell neki. Andrea pedig egy kisfiút nevelt egyedül. És egymásba szerettek. Andrea lassan engedett, akár egy régi, poros lányregényben, és minél több próbát állt ki érte Tamás, annál katartikusabban szereti most.
Ez a szerelem a legjobbat hozta ki belőlük: Tamás kezdett hinni Andreának, hogy
ő több, mint egy senki… Aztán hinni kezdett magában is, országos hírű énekes lett,
azóta halad meredeken előre.
Andrea szeméből olvasni, hálás a sorsnak. Őt énekes-managerré tette ez a szerelem, ajándékul, hogy többet látott a férfiben, már akkor, amikor még senki nem.
– Ez az igaz szerelem – mondta a kislányom a fotózás után, mert kikönyörögte magának, hogy ott lehessen, szelfizhessen Tamással. Eléggé meghatódottan tette hozzá:
– …amikor két ember úgy szereti egymást, hogy többre viszi mindkettő. Jók együtt… A legjobbat hozzák ki egymásból.
Legyen a Tiétek is ilyen jó szerelem!

AFFIANCED

KARKÖTŐ
ÉS FÜLBEVALÓ
OH MY PEARL
TROMBITÁS
CUKRÁSZDA
STILETTO
CIPŐBOLT

Trendi!

A LADY MILLION EMPIRE:
a sikeres, erős, szenvedélyes nő
illata. FÜGGŐSÉGET OKOZÓ,
rozén ARANYLÓ pimaszság!

Maradjatok szerelmesek!

KOVÁCS BOGLÁRKA
főszerkesztő

MAGAZINUNK HÁZHOZ MEGY!
KLIKK A LINKRE:
HTTPS://ESHOP.POSTA.HU/STOREFRONT/HIRLAPOK/ELETMODCSALAD-OTTHON/ESKUV-TREND/PRODB038971.HTML

MÉG TÖBB
EXTRA:
www.eskuvo-trend.hu

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Megrendelhető az ország bármely postáján, ill. e-mail-ben
a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben az MP Zrt. 1900 Budapest címen.

HIRDETÉSFELVÉTEL: marketing@eskuvo-trend.hu
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nagy bazár

ágyunk

ANGYALKÁK, HORTENZIÁK,
BÁRÁNYFELHŐK

A kastély mennyezetének festőiségét emelik ki a bárányfelhő színeiben
pompázó hortenziák. Mintha odafestették volna a virágokat is!
A világoskék montázs-hatást
a torta szerelmes cupidói folytatják – festőien.

40 ESKÜVŐ TREND

Ruha: BONJOUR VINTAGE SZALON/JUSTIN ALEXANDER

Trendi!

nagy bazár

titokzatos
tárgya
Az összhAng, Ami bennetek vAn,
meghAtározzA A dekorációt. Lehet játékos, köLtői,
modern és eLegáns. ám Az üveg, A seLyem, A vízfesték,
A csipke, A gyöngy, sőt A pApír is hAngsúLyossá
váLhAt A dekorációbAn, és ettőL oLyAn
iránybA tArthAt A mesétek, AmiLyet sohA
nem LáttAk még… várAtLAn megoLdásokAt
mutAtunk, meLyek emLékezetes, gyönyörű
esküvőket hozhAtnAk eL.
váLAssz egy AnyAgot, és induLás…

ÜVEG, SELYEM, CSIPKE, GYÖNGY ÉS MÉG TÖBB SZERELEM
ESKÜVŐ TREND 41

nagy bazár

TRADICIONÁLIS VAMP, KELLEMMEL

CSIPKE: A HAGYOMÁNY
ÚJJÁSZÜLETÉSE
Szereted az újat, és kötődni is tudsz az emlékekhez…
A csipke a Te rejtélyes jeled. Nincs még egy anyag, ami ennyire régi
lenne, ennyire nagy múltú, mégis tökéletes a modern esküvői
trendben is. A csipke ma már nem eltakar, hanem kiemel, és sokkal
többet sejtet. Elindítja a férfiak fantáziáját gyönyörű sziluetted.

DEMETRIOS

SOuvENIR
SAlON
g. wESTERlEIgh

bARpAN
ékSZERháZ

ChRYSAlIS SZAlON
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CAThY CIpő
www.cipoeskuvore.hu
www.noieskuvoicipo.hu

nagy bazár

RON BEN
ISRAEL

INTIMISSIMI
DEMETRIOS

Tipp!

BARpAN ÉKSZERhÁZ

A ruha anyaga a meghívóra
kéredzkedett! A torta
virágai csipke-szerűen
illeszkednek.

cAThy cIpő
www.cipoeskuvore.hu
www.noieskuvoicipo.hu

ESKÜVŐ TREND 43

nagy bazár

OTTHONOSAN VITÁZIK MINDENNEL, AMI HAGYOMÁNYOS

FÉNYESEBB A SELYEMNÉL
TORTAKLIPSZ
art-mona
design

Veled jó otthon lenni.
Harmóniában
vagy magaddal
és azzal, akit szeretsz.
A vajas sütemények
selymessége,
a pasztell különlegesen
lágy világa, az anyagok
csillogása ad nem
mindennapi fényt
a partydnak.
A Vera Wang
ruhaköltemény
egyszerre simul
bele ebbe
a miliőbe, ugyanakkor nagyon ki is
lóg belőle. Decenssége fogva tart.
A vőlegényed nem
érzi így, amikor
férjként hozzád
hazatart…
cathY cipő
www.cIPOeSKuvORe.hu
www.nOIeSKuvOIcIPO.hu

vágó réka

Tipp!
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vera Wang/one&onLY sZaLon

Keresd a
montevirág
csokrait!

nagy bazár

souvenir
salon

Chrysalis esküvői szalonok

MEGHÍVÓ
linDa
BuTTerCuP
DesiGn

karl Ékszer
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nagy bazár

dekOrÁgi

KÖRÖMCIPELLŐJÉVEL FELRÚGJA A MEGSZOKÁST

AZ ÜVEGHEGYEN
INNEN

melani
kreatív

Imádod a művészetet,
a kiállításokat, a galériák világát…
A Tiffany üveg lámpáinak hatása határozza
meg ezt a különlegesen buja, színes dekort, mely
minden képzeletet felülmúl, ebben a világban
érzékenyen mozogsz, királynőjeként is.
A menyasszony ruhája a királykisasszonyok frivol
báját hordozza. Művészi, akár a napotok…

Feil

GYŰRŰPÁRNA
bridal
mirage

cathy cipő
www.ciPoeskuvoRe.hu
www.NoieskuvoiciPo.hu

zuhair murad

pacO
rabanne

intimissimi
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A gyűrűpárna (VIRÁGZÓ MAGNÓLIA)
bár romantikus, de azt a virágot idézi,
ami az ólomüveg
hangulatú
tortákon
felvillan.

nagy bazár

feIL

Tipp!
Van úgy, hogy az álomruha határozza meg
az egész dekorációt,
az esküvő hangulatát,
formavilágát is.
Jó kiindulópont lehet
a party stílusához
egy igazán szokatlan
kreáció!
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nagy bazár

A HÓDÍTÁS A TERMÉSZETE

PeGGY POrSCHen

AZ APRÓ VIRÁGOK NAGY
KIRÁLYNŐT VEZETNEK BE…
MEGHÍVó
WeDDinG
DeSiGn

Mindenre figyelsz. Tudod, hogy
a részletekben van a titok.
Az apró virágok azt üzenik,
hogy itt minden részlet fontos.
A tortákon egy gyerekkori
szerelem meséje,
képregény-szerűen.
A zöld árnyalatai
bekéredzkednek
az esküvői ruhák
világába is,
egyszerre keltve
meglepetést
és természetességet.
Akárcsak Te…

Tipp!
Az apró virágok
a hajban,
a tortán és
a ruhádon
is bájkeltők.

melani
kreatív
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ZUHair mUraD

SZÉPEN FESTŐ PORCELÁNBABA

nagy bazár

FESD KI
AZ ÉLETED!
Te vagy, ugye, aki egy
hétköznapi történetet
úgy mesélsz el, hogy
az azonnal meglepő fordulatokban lesz gazdag.
Ilyen az esküvőd is.
Színes, akár az egyéniséged. Festői
lesz a nagy napod
is, és Te káprázatosan
festesz!

aFFIaNCED

vágó réka

LINDa
BUTTErCUP
DESIgN

DaaLarNa
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nagy bazár

NEMES, DE NEM HIVALKODÓ

IGAZI, AKÁR A GYÖNGY
A tökéletességre vágysz, gyűlölöd
a kompromisszumokat. A gyöngy nemessége rólad árulkodik. Még ami hamiskás, az is nemessé válik a környezetedben. A központi asztali virágok
nyakláncai, a csokrod, a tortád díszítő
elemei harmonizálnak, sőt
a meghívód és az ültetőd is gyöngybe
öltözött. A ruhakölteményeden
és a cipődön is
STELLA & DoT
megcsillan a
gyöngyház fénye.

Tipp!
Egy életre
emlékeztet ez az ékszercsokor
a nagy napodra. Megmarad,
mint a szerelmetek.
Kézfogója aranybézsben játszik.
JáDE
ViRáG&DEKoR

KARL
ÉKSZER

ChAnEL

Jimmy Choo

RonALD
JoyCE/
EKLEKTiKA
SZALon
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A

„Ha
a szív szól,
tavasz

színeiben

Ruha: lazaro/alvina valenta
Citátum: kundera: a lét

elviselhetetlen könnyűsége

Styling:smith jolanta
Szöveg: hasznos ágoston

az észnek nem illik
akadékoskodnia”

Kundera

A pAsztell bAbAszíneknek nAgyon sok
árnyAlAtA vAn, A blush édes könnyedsége lengi be A pArtyt, hA e színcsAlád
romAntikájárA építesz. A szív diktáljA
A leheletfinom színeket, de Az ész
visszAfogjA mégis kicsit,
és modernizál.

Trendi!
A székek kerekded
támláit a szögletes
elemekre építő fal
teszi absztrakttá.
Az ellentétek
imádják és
(be)vonzzák
egymást.
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színcsalád

1. felvonás

ENTI
ENTERIŐRBEN

BAROKK
KIRÁLYNŐ

Tipp!
Egy ilyen romantikusra
komponált asztal előtt öröm
várni a partyra lassan
érkező vendégeket.
Köszöntőitalokat,
és üdvözlő sütifalatkákat
helyeztess rá!

16 ESKÜVŐ TREND

színcsalád

Ugye, milyen romantikUs a látvány?

Csakhogy modern, bohém,
barokk elemekkel is
bonyolított, ettől ilyen
eredeti.
 Az arany elemek
mellett az asztalkendő
szürke-ezüst foltokat
lop a képbe, de
egy kis rózsa
mégis vitatkozik
vele.
 A burjánzó,
asztalról lefolyó
virágfüzér
bohó, fésületlen
zöldikéi a nagyon
is elrendezett
rózsák
precizitását
oldják.

 A ruha
és a cipő
barokk
királynővé
tesz.

 A trendi
macaronok is
tortácskává állnak
össze, de nem
vetélkednek
a menyasszony
virágcsendéletes
főtortájával.

18 ESKÜVŐ TREND

színcsalád

Tipp!
Akár egy kisvendéglőben
elérheted ezt a rózsaszínbe
csomagolt mesevilágot.
Sok rózsa kell
hozzá, központi
asztalidíszekből
több, de
lenyűgözően
átalakul a tér.

 Bent arisztokratikussá
válik az arany kiegészítőktől e dekorvilág,
de könnyedségét akkor sem veszíti el.
 Ha kinti partyt tartasz, a tavasz-nyár
felhőtlen lebegését éred el. 

ESKÜVŐ TREND 19

színcsalád

„Nem a
szükségszerűség,
hanem a véletlen
van teli varázzsal.
Ahhoz, hogy a
szerelem
felejthetetlen
legyen, úgy kell
röpködnie
körülötte az első
pillanattól a
véletleneknek,
mint a
madaraknak
Assisi Szent
Ferenc vállánál.”

2. felvonás

20 ESKÜVŐ TREND

INTI
PARTY
ÉRZELMES RÓZSIKÁKNAK

színcsalád

Trendi!

ABSZTRAKT FODROK Ruhád vigyen némi modernséget a képbe. Ez az Alvina Valenta
kreáció térhatású, geometrikusan szabott „fodraival” nem mindennapi légiességet sugall!

ESKÜVŐ TREND 21

APRÓSÁGOK
ÉRTÉKE

színcsalád

A tortád
(TORTAPALOTA) és
az aprósütemények
is édesen hozzák
a virágmotívumot.
A meghívók már
előre sugallták
a partyd mesebeli
hangulatát…

A rozéarany
gyűrűd (KARL ÉKSZER) egy
életre emlékeztet a rózsáidra.
A kislányok ruhája szépen
vasalt, elegáns szabású, nehéz
selyem (ELFINKIDS).

CSIPKÉS
NAPERNYŐ
CHRYSALIS
ESKÜVŐ

22 ESKÜVŐ TREND

A telefon még az esküvőről
sem maradhat el. Kapjon
szép új „ruhát”,
öltöztesd át a
dekorációdhoz
(BIJOU BRIGITTE)!

színcsalád
„Minden korok szerelmi
költészetében a nő arra
vágyik, hogy férfitest súlya
nehezedjék rá.
A legsúlyosabb teher tehát
egyben az élet legnagyobb
beteljesülésének a jelképe is.
Minél nehezebb a teher,
annál közelebb kerül életünk
a földhöz, annál
valóságosabb és igazabb.
Ezzel szemben a teher teljes
hiánya azt okozza, hogy az
ember könnyebbé válik a
levegőnél, immár csak félig
valóságos, s bár mozdulatai
szabadok, semmi
jelentőségük nincs.”

Tipp!
Válassz mutatós fülbevalót
(SWAROVSKI) egy ilyen
klasszikus vonalú
ruhakölteményhez,
nyaklánc azonban
nem szükséges.
Tudod, az elegancia
elve ellentmond
a mateknak:
a kevesebb
sokkal több.-)

Trendi!
FESZÜLTSÉGOLDÓ TREND

Íme, egy merész trükk a kissé merev,
királynőcis selyemruhán: lazán zsebre is teheted
benne a kezedet! A vállakat azonban édes,
leheletfinom, gyöngyös csipke teszi különlegessé.
ESKÜVŐ TREND 23

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!

ELEGANCIA
LUXUS
KÉNYELEM
A BUDAI VÁRBAN

2021-BEN A MEGVALÓSULT ÁLMOKÉRT!

H-1014 HESS ANDRÁS TÉR 1-3.
T: +36 1 889 6919
sales.budapest@hilton.com

elegancia

PART Y  RUHAPRÓBA  KIEGÉSZÍTŐ MUSTR A  DEKOR  EGYÉB HANGUL ATI ELEMEK

A viktoriánus kor
stílusát követik e titokzatos
ruhácskák, melyek úgy működnek,
akár a jelmez, elvarázsolják
a gyermeket és közönségét, akik
szeretik őt. Miközben a barokk
ruhás kicsik feldobják
jelenlétükkel az esküvődet,
a dekorációd élő részletei.
Ruha:

carmen creation

Fotó:

dorothy wallace

Koszorúslány torták:
sugar! design
cukrászda

Macaronos csokrocska:
plantomime
és sugar! design
cukrászda

É
DES
ELEVEN RÉSZLETEK

trendszetter

A gyerekek visszakísérnek kiskorod
világába, de eszedbe
juttatják a jövőt
is, hogy
szerelmedből
gyermek
fakad…

C
UKIK
VAGYUNK!

A Marie Antoinette című film
kosztümjei, a ruhák
romantikus színei újra divatba
léptek. Formavilágukkal
is hivalkodnak,
bájosan.

70 ESKÜVŐ TREND

trendszetter

A KISLÁNYOK NAGYLÁNYT JÁTSZANAK
A gyöngyök,
a túlméretezett rózsák,
a túl sok rózsaszín egyszerre édes,
jelmez-szerűen túlzó, ettől
mosolyra ingerel mindenkit.
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divatstory

76 ESKÜVŐ TREND

– Mesélek nektek – Mondta a lány
és királykisasszonnyá változott. – tele lesz szépséggel,
kedvességgel és féleleMMel, fenyegetéssel.
veszélyes lesz, Mint az eMberi és állati terMészet,
áM ettől olyan izgalMas, hogy senki seM várja
a Mese végét, ahogy az életét seM. Ugye, jók lesztek?
...Mert csak így fordUlhat a rossz jóra
és válik valóra a hetedhétországra
szóló boldogság.

M

Mese

divatstory

AZ ÓPERENCIÁN INNEN
A TROPICARIUMBAN

Fotó:

dévai zoltán

Produkciós munkatárs:

felhőnjárÓ

erdős zsolt

Ruha: anderella wedding boutique
Torta: szk design tortaműhely
Fejdísz: dakini
Ékszer: white & black ékszer
Virág: zahara

Smink: baktay krisztina, az artistry sminkmestere
Haj: váradi katalin, a joico mesterfodrásza
Helyszín: tropicarium, budapest
Menyasszony: villő
Gyerekek: dorka és atika
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Élt az Óperenciás tengeren túl
egy királylány. Rózsaszín volt az élete,
akár a ruhája, az ostyafodrú, pink tortája,
csupa öröm és báj. Ám egy nap, játék közben
körbefonta a medúza,
virággá változva
csábította a tenger
világába.

PUNCS SORBET

divatstory
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divatstory

VADVIRÁG

A szegény királylány utólag megijedt,
hogy egy varázscsokorért odaígérte magát
a tengeri veszedelemnek
és elfelejtette a földet.
Bezzeg vágyott volna vissza már.

ESKÜVŐ TREND 79

divatstory
– Olyan lesz a mese,
mint A kis hableány?
Vagy a Szépség
és a Víziszörnyeteg
elevenedik meg? – kérdezte
Dorka, a mesét hallgató kislány.
– Csitt, folytatom... – válaszolta
a mesélő.
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A tenger ura mindig pontosan érkezett.
A lány ilyenkor félelmet érzett, de a cápakirály
beérte azzal, hogy fel, s le rótta körülötte a köröket,
csodálva – és nem bántva – őt.

divatstory

RAKONCÁTLAN MINI TÜLL

Ám a királylány
megszegte ígéretét
és visszatért a földre.
(A kígyó szép szavakkal
körbefonta, marasztalta.)
Nem érezte azonban
többé itt otthon magát.
Az itt ottá változott
a szerelemtől,
ruhája a vágytól
pirossá vált.
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divatstory

JÉGKIRÁLYNŐ

Már mindent
értett a lány.
A tenger ura csak
azért fogta el, hogy
szabadon ereszthesse.
Nagylelkűsége tengermély
érzelmet keltett a lányban,
és szépnek látta a cápakirályt,
akitől mindenki félt.
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Azóta fehér ruhában mindennap kisétál
a mélység kapujába a lány, ott várja a tenger urát.

divatstory

Tortáját borotva kagylók
díszítik azóta, vízre vágyik,
ha földön is él.
Lelke úszik a szerelemben,
ruhája lebeg a levegőben,
lába mégis csak a földön jár.

H
SELYEMSZALAG

iszi,
hogy a nagy napon
elküldi érte újra követét
a cápakirály.
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HELYSZÍN: SILVANUS HOTEL, VISEGRÁD

– Egy SENKi vOltAm, éS Ő mEgláttA bENNEm A féNyt – mONDjA SZErElmérŐl,
PétErfi ANDrEáról HOrvátH tAmáS éNEKES-ElŐADóművéSZ, AKi SOK „NEm”
UtáN jUtOtt El AZ igENEK fölDjérE, mOSt KAPUK NyílNAK Ki ElŐttE, Ő PEDig
cSAK mEgy, mENDEgél AZ útjáN, miNt A jó fiú A NéPmESébEN.

Nem VÁLTOZTATHAT MEG
A PÉNZ. HA MÉGIS? AKKOR
NEM ÉRDEMLED MEG

– Sok minden történik Veled, berobbantál a kereskedelmi televíziózás egyik legnépszerűbb
showjába, sorsok múlhatnak rajtad a tehetségkutatóban. Észreveszed magadon a változást?
– Idén két teltházas Budapest Park
koncerten vagyunk túl, erre is méltán
lehetünk büszkék, vagyunk is. – mondja Horváth Tamás. – A második után
sem ünnepeltem azonban a zenekarral, a barátokkal. Hajnali négykor siettem haza, mert a kutyusunk bajban
volt. És hatig a kutyámat néztem, hogy
most megyünk orvoshoz vagy megoldódik anélkül a gyomorproblémája.
Azért mesélem ezt, mert fontos, hogy
a sikertől mennyire maradunk a földön… Én ugyanaz az ember maradok.
Ugyanúgy elbeszélgetek a szomszéddal, tartom a régi barátságaimat, és folyamatosan gyakorlom a hálát…
– Visszanézel, honnan jöttél?
– Mindig.
– Nemrég elmentél ahhoz az omladozó kisházhoz, ahol gyerekkorodban laktatok.
– És az a vicces vagy szomorú, hogy
ez a ház ugyanúgy nézett ki akkor is,
épp olyan szegényes volt, romos,
mint amilyen most.
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– Mit éreztél?
– Megláttam a régi kanapét, az ágyat,
amin aludtam édesanyámmal, ugyanúgy volt minden, ahogy hagytuk,
mert azóta sem lakja senki. Csak a természet nyomai látszanak ezen a házon, de más családé nem írta felül…
Jó volt így érintetlenül látni: 12 éves
gyerekként jártam utoljára itt. A
szomszédok ott laknak még, annyi a
különbség, hogy a gyermekeik felnőttek velünk. Mi mélyszegénységben éltünk, ők jobb sorban nálunk,
mégis mindig mindenben segítettek,
amijük volt, megosztották velünk. Ha
nem volt ételünk, átjött a barátom
édesanyja, és hozta nekünk a kukoricát, a krumplit, a mindent. Szegény
közösség volt, de összetartó, akinek
egy kicsit jobban ment, segített a nála szegényebben.
Jó érzés, hogy nagyon örültek nekem. Sok történetet meséltek, aminek szereplője voltam, de nekem
nem volt már meg. Meséltek az anyukámról a feleségemnek, hogyan éltünk, és hogy a körülményeink ellenére boldog gyerek voltam, nem a
pénzhez kötött a boldogságom.
– A pénz erős kísértés… Nem próbál átalakítani?
– Hogy mennyi pénzt tudok keresni,
azt a helyén kell kezelni. Hálát érzek,
hogy egy családot fent tudok tartani férjként, apaként, és nincs az a nélkülözés, mint ami gyerekkoromban.
Erre nagyon büszke vagyok. De arra,
hogy mennyi a pénzem, és mennyit
halmozunk fel, az nem jelent semmit.
Attól én még nyitok az emberek fe-

lé, a régiek felé, a gyökereim felé, akik
a múltamat jelentették, a jelenemhez
is tartoznak. Nem, nem változtathat
rajtunk a pénz. Ha megengednénk
magunknak ezt a luxust, akkor nem
is érdemelnénk meg.

Nem HAZUDOK SE NŐNEK,
SE ÖNMAGAMNAK

– Elmesélted múltkori találkozásunkkor, hogy
Andreát akkor hódítottad meg, nem könnyen,
amikor még „senki voltál”, és ő, hosszú és kitartó udvarlásod hatására úgy tudott téged szeretni a kifizetetlen sárga csekkjeiddel együtt, szegényen. Két nehéz életút találkozott, ő ott volt
a kisfiával, akit egyedül nevelt, Te pedig keresgélted önmagad… Olyanok vagytok most is,
akár a galambjaink. Sosem veszekedtek?
– Nem, de attól még van nézeteltérés. Olyankor leülünk, és beszélünk
róla. Mindenki érvel a maga igazáért.
Én nem ordibálok, Andika nem hisztizik. Mi ezeket a dolgokat megfejlődtük. Az első pár évünk viharos volt.
Mindkettőnk hozott az előző párkapcsolatából komplexusokat, és olyan
értelmesnek kellett lennünk, hogy
ezeket levetkőzzük, tiszta lappal nyissunk a másik felé. Ez főleg rám vonatkozott… Andika már készen volt szinte. Neki tulajdonképpen nem is kellett változnia értem. Egy senki voltam
a megismerkedésünk előtt, de ő
meglátta bennem a fényt.
– Miben változtál érte?
– Hát abban, hogy nem hazudok önmagamnak.
– Neki hazudtál már?
– Ha magadnak nem hazudsz, neki
sem fogsz. Én nem hazudok már nőnek, nem hazudok
férfinak, nem hazudok senkinek.

TAMÁS STÍLUSA:
STARKER FÉRFI DIVATÜZLET
SZIVÁRVÁNY CIPŐBOLT

Nem TUDHATJUK, KINEK
TÖRJÜK ÖSSZE AZ ÁLMAIT

– A saját karriered eszedbe jut, amikor az ismeretlen énekeseket hallgatod, akiknek produkcióját véleményezned kell a showban?
– Folyton.
– Van, aki hasonlít egykori, siker előtti önmagadra?
– Vannak utak,
melyek nagyon hasonlóak
az
e nyé m hez.

Ilyenkor mindig azon szurkolok,
hogy ezek az emberek ragadják meg
az alkalmat, és éljenek vele.
– Mi a hasonlóság alapja?
– A szegénység, a nehéz sors. Sokan
vagyunk olyanok, akik próbálnak kitörni, nagyon komoly anyagi problémákkal küszködő
versenyzőkkel is
találkozunk. És
ilyenkor sosem tudhatjuk, hogy
egy
félmondattal
kinek törjük
össze az álmait. Ha negatív véleményem is van
valakiről, inkább
csendben maradok.
Nekem nem az a
feladatom, hogy
szétszedjem, hanem hogy meghallgassam, értékeljem őket,
és megköszönjem, hogy eljöttek.
– És az őszinteség?
– Tudom, őszintének
kell lenni, de az az
ember, aki ott áll a
maga világával,
amögött van
egy sors, egy
út…, amit bejárt
eddig, nem tudhatjuk, milyen neh é z

g
I

útja volt, mit taposott ki közben magának és mennyire facsarta ki az élet.
– Nem csak az objektív tehetség számít ebben
a szubjektív műfajban!?
– Szerintem fontos a lélek is… Próbálok olvasni az emberek tekintetében. Azt hiszem, ehhez jó tehetségem van, megérzem a jókat… Én úgy
is tudok őszinte lenni, hogy nem bántom meg a másikat.
– Neked azelőtt sokan mondtak nemet?
– Nagyon-nagyon sok nem-mel találkoztam egész életem során. Rengeteggel! És rendre-módra akkor is
felálltam és tovább mentem. Fáj a
„nem”. A „nem” az mindig fájni fog.
De azt gondolom, hogy számomra a
„nem” az mindig építő volt.
– Andrea is nemet mondott neked sokáig.
– Bevehetetlen vár volt, nem és nem.
És most itt van, menyasszonyi ruhában, velem…
– Már az igenek földjén jársz…
– Bennem kétely nincsen. Andit viszont nem csak megszerezni
volt nehéz. Megtartani is az.
Stabil mellettem, de ezért
kőkeményen
nap
mint nap továbbra is meg kell
dolgoznom.
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– Mi, férfiak, valljuk be, szeretünk elkényelmesedni, ez nagy igazság. Közben a nők igénylik a figyelmet. A folyamatos figyelmet.

Én is hajlamos vagyok a lustaságra.
Ilyenkor azt mondom magamnak, ácsi,
egy kedves gesztus, kellemes szó, nem
csak a születésnapokon és Valentinnapon kell, hanem főleg a hétköznapokon.

Elbűvölő szabásvonalú,
gyöngyös kreáció
(SOPHIA LORETTA SZALON),
táncolni kell benne.
A kis torta édesen
(DESSZERT PINCE)
hívja fel magára
a figyelmet
a színével.
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– A Valentin Rád jellemző nap?
– A feleségemnek mindent megadok,
amit csak tudok.
Mindent megteszek azért, hogy az év
összes szerelmes napján kívül legyen
ez egy még szerelmesebb nap. Régimódi, romantikus csávó vagyok…
Kedvelem a kettesben töltött pillanatokat. Szerettünk moziba járni, de annak az intimitása már elveszett. Inkább
bekuckózunk a nappaliba, veszek nagyon sok nasit, és azt gondolom, ez
az én feleségemnek elég. Ő nem szereti a drága ajándékokat, az ékszereket, azt szereti, ha a figyelmemet neki szentelem, az időmből adok neki.

A DESSZERT PINCE
vintage tortái
természetességet keltenek,
első kóstolásra
menthetetlenül
beleszeretsz.

MENYASSZONYI RUHA: SOPHIA LORETTA SZALON
FÜLBEVALÓ, NYAKÉK: OH MY PEARL/TÚRI GLÓRIA
KARIKAGYŰRŰ: FEIL
KOSZORÚSLÁNYRUHA: NEW AGE STYLE
DEKORÁCIÓ, VIRÁG: CEFFA VIRÁG
ASZTALI SZOBROK: BUTLERS
VINTAGE TORTA: DESSZERT PINCE
GRILLÁZS TORTA: RIMÓCZI ART/RIMÓCZI LÁSZLÓ
SMINK: SZALAI NIKOLETTA
HAJ: BERENDI GYÖRGYI
GALAMBOK:
WWW. FEHERGALAMBESKUVORE.HU
TEL: 06 303770644
AUTÓ: FIAT 500X
NŐI CIPŐ: SALAMANDER
FOTÓ: DÉVAI ZOLTÁN
ERDŐS ZSOLT
POLONKAI GIZELLA
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„Andrea nem kíván drága ajándékokat,
azt szereti, ha a figyelmemet neki szentelem,
az időmből adok neki.”

A SOPHIA LORETTA SZALON
minden ruhakölteménye egyedi,
elbűvölően királylányos. A SILVANUS HOTEL
lélegzetelállító panorámájához méltó. Itt: csipke uszályos álomdarab.
Jobbon gyöngyökkel és egyedi motívumokkal ívelt, sziluettet kiemelő kreáció.

Szép kilátás egy
boldog életre:
a SILVANUS HOTEL
dunai magaslatai.

címlapsztori

A CEFFA VIRÁG
olaszos, medence-party
hangulatot teremtett.
Az arany szobrok,
a rózsaszín, a bézs virágok
pazar, mégis játékos
romantikát keltettek.
Az OH MY OEARL valami
kék kollekciója a tengert
idézi, és legalább annyi
boldogságot.
ESKÜVŐ TREND 65

Meglepetés!

címlapsztori

Ez a ruha az egyik
kedvencünk
(SOPHIA LORETTA
SZALON). Hasonlóval
sem találkoztunk.
A bájos masni, a leheletfinom
csipke az ujjon kiemeli
Andrea törékenységét.

Az uszályon nyíló
virágok elképesztő
meglepetést keltenek.
A zöld gyöngyökből
épülő gyöngysor
a kreáció levélmintáira rímel
(OH MY PEARL).

Ruhához a tortát!
(DESSZERT PINCE)
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Trendi!

Túl vagy a fehér menyasszonyi
ruhák lányosan romantikus álmain?
Merészebbet keresel?
A fekete karcsúsít és szexis
(SOPHIA LORETTA SZALON),
bevetheted később is
látványos partykra.

címlapsztori

Trend

tipp!

Viseld fehér gyöngysorral
(OH MY PEARL)!

Cuki!
A kis postagalamb már repülne, haza. Csakhogy társát
ámulatba ejtette a gyönyörű emberpár látványa,
ő még maradna… (FEHERGALAMBESKUVORE.HU)
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Andrea és Tamás épp Marosi Viktor ceremóniamesterrel, aki elmondja, foglalkozásából
kifolyólag az esküvőn még kezet sem csókolhat
a menyasszonynak. És ez nagy kár,
amikor ilyen gyönyörű a menyasszony…

A FEIL gyémántgyűrűje
káprázatos az orchidea
bibéjén. A grillázstorta cukorgyűrűin a szerelmesek neve,
és Tamás fekete gitárjának
hiteles mása.
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Igen!

– A feleséged a managered, de nem kellene neki is valamiféle saját karrier, önmegvalósítás?
– Én azt látom, hogy akkor boldog,
amikor a család együtt van. A megélt pillanatok számítanak…

Egyre nagyobb a stáb, egyre több a
feladata, ő logisztikázza az egész zenekart. Jól szervez, fantasztikusan ért
az emberekhez, egy kicsit mindenkinek az anyukája.
– A család, és az anya utáni sóvárgás minden
beszélgetésünkben szerepel, korán elvesztetted édesanyádat. A hiánya a szerelmeddel is
összefügg valamiképpen?

címlapsztori
– Gyerekként édesanyámmal sokat
harcoltam, vívódtam, mert korán
éreztem, nekem ki kell törnöm innen,
ezért lázadoztam… Az biztos, nagyon szeretem Andikában, hogy iszonyatosan jó anya. Szeretem, ahogy
szereti a kisfiunkat. Felnézek rá azért,
ahogyan Dávidkával bánik.

A sILvAnus hoteL
medence partyja glamouros
és szédítően látványos.
– Még nincs közös gyereketek, és Te sajátodként szereted a nevelt fiadat. Az előbb éppen telefonon hívott Dávidka, az édesanyjának holnap születésnapja lesz, és a beszélgetésetekből az körvonalazódott,
segítségedet kéri, mikor és hogyan köszöntse fel…
– Látod, én apának érzem magam minden szempontból.
– Saját gyermekre nem gondoltál?
– Hogyan vágyhatnék sajátra, mikor már van egy fiam!
Kaptam egy hétéves kisfiút Andikával ajándékba és az-

óta minden egyes életmozzanatáról tudok. Nem apapótlék akarok lenni az életében, hanem az, akivel bármit
megoszthat és megbeszélhet.
Ha eljön az a pillanat az életünkben, hogy lesz egy közös
gyermekünk, természetesen én leszek a világ legboldogabb férfija, ahogyan most is az vagyok.
Az interjút tovább olvAshAtod A megújult
weboldAlunkon: www.eskuvo-trend.hu

„Senkinek sem
törhetem össze
az álmait.”

tamás (fent) éppen
a grillázs vőlegénytortát
készül összetörni,
a néphagyomány szerint
minél több részre sikerül,
annál boldogabb lesz a házasság.
A menyasszonytorta (rIMÓCZI Art)
az élő galambokhoz komponált,
romantikus desszertmese. A vintage
tortácskák (dessZert PInCe) így is
figyelmet keltenek finom bájukkal.
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CEFFA VIRÁG: ÁLMAID EGYEDI DEKORÁCIÓJA VALÓSÁGGÁ VÁLIK.
Bemutatótermében kiválaszthatod és megtekintheted a stílusodnak megfelelő dekor kiegészítőket:
+36 20 922 5217 • info@ceffavirag.hu• Ceffavirag
A CEFFA VIRÁG
szerelmes dobozkáival meglepheted
koszorúslányaidat,
a vintage ládában
a virágok között
kozmetikai termékek bújnak el.
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Érzékiség és elegancia: együtt,
egy ruhával kifejezve.
A SOPHIA LORETTA SZALON
kreációját több oldalról is mutatjuk.
Az OH MY PEARL gyöngyöket is
rejtő larimar-kollekciója a tiszta
tenger-energia, a delfin-szeretet,
a napfény, a belső boldogság,
az őszinteség rezgéseit
és a szeretet új
energiáit sugározza.

Tamás a FEIL
karikagyűrűjét
viseli.

„Én nem ordibálok, Andika nem hisztizik.
Mi ezeket a dolgokat megfejlődtük.
Az első pár évünk azonban viharos volt.”
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Színes, merész és ellenállhatatlan…
INTENZÍV JÁTÉK A MESE HATÁRÁN,
AZ ILLÚZIÓKELTÉS MŰVÉSZE
K A L M Á R

M Ó N I K A ,

AZ

IPARMŰVÉSZE. STÍLUST AD, EREDETIVÉ TESZ.
A SZÉPSÉG UGYANIS MEGUNHATÓ, HA SOK
ARCA VAN, AKKOR VISZONT ELLENÁLLHATATLAN.
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trendjelző

Trendi
porcelánvirágokkal!

Egyedi
tervezésű
ékszerkollekciók,
fejdíszek,
esküvői
kiegészítők a
romantikus
érzékenység és
a vintage
glamour
jegyében

IDŐPONT EGYEZTETÉS:

KALMÁR MÓNIKA
(+36) 30 966-6914
WWW.ART-MONA.HU
ART-MONA DESIGN
ART_MONA_DESIGN
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harmónia

SZERVIZ ÖTLETEK  VIRÁGOK  DEKORÁCIÓK  KOLLEKCIÓK

20+1 jel
ami arra utal,
megtaláltad az igazit!

Valóban

Őa

Kincsed?

Lapozz
és megtudod!

Trend mozi!
Szerelmeseknek kötelező ez a film. Izgalmas,
lendületes, gyönyörű ruhákat, dekorációt is láthatsz
benne, na és egy szépen kibontakozó, ellentmondásos
szerelmet! Vidd el a vőlegényedet is, ő a kalandos,
lóversenyes részeket fogja élvezni, miközben
Te a kosztümöket, kalapokat, részleteket is.

Fotók: Herendi Gábor: Kincsem című

filmjéből/szabó adrienn Képei

Szerelmespár:

blasKovicH ernő – naGy ervin
Klara von oettinGen – petriK andrea

teszt

Neked született!

A Kincsem című film egy színházi jelenetében KlArA KisAsszony
A páholyból figyeli látcsövén blAsKovich grófot, AKi éppen flörtöl
egy másiK férfi menyAsszonyávAl, mAjd csúnyán lebuKiK. A férfi és
A nő A Kezdet Kezdetétől rezonál A másiKrA. A Közös szenvedélyüK,
A ló csAK még Közelebb vonzzA őKet, Az AKAdályoK – A szAbAdsághArcbAn ellentétes oldAlon állt A Két csAlád – inspirAtívAn hAtnAK rájuK, és miKözben Kincsem megszelídül, úgy szelídülneK meg
őK is egymásnAK. ám ez csAK film. mi vAn A vAlóságbAn? veleteK…
teszteld még egyszer, hogy A Kedvesed vAlóbAn nem csAK egy A soK
Közül, hAnem A nAgy ő, A töKéletes férjneK vAló, neKed született!

1.

Állandóan veled
dicsekszik

Előléptettek a munkahelyeden,
kettesed van a lottón vagy „csak”
sikerült újabb futó rekordot állítanod? Biztos, hogy bárhova is
mentek és bárkivel is találkoztok,
ha szeret, el fog veled hencegni.

2.

Képes áldozatot
hozni érted

És persze te is érte. Ha kell, még
egy másik városba is elköltözne,
ha mondjuk téged áthelyeznek.
De ha továbbképzés érdekében
az iskolapadba kell visszaülnöd,
akkor is támogat, még arra is
kész, hogy veled együtt készüljön a vizsgáidra.

3.

Ugyanúgy
gondolkoztok

Mindketten családcentrikusak
vagytok, vagy mindkettőtöknek
első a karrier? Fontos számotokra a mozgás és az egészséges
táplálkozás, imádjátok az állatokat (lovakat) vagy jobban szerettek esténként összebújni, jót vacsorázni? Nagyon fontos, hogy
hasonlóan gondolkozzatok!
Nem igaz, hogy az ellentétek
vonzzák egymást.
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4.

Még évek múlva is
udvarias

Kinyitja az ajtót, előreenged, kihúzza a széked, felsegíti a kabátodat – még most is egy lovag.
Nem csak az első pár hónapban
volt ez így, udvarias gesztusai
évek múlva is megmaradtak.

5.

Nem akar
megváltoztatni téged

Ismeri a szokásaidat, van, amit
nem is feltétlenül szeret. Téged
viszont annál inkább, ezért inkább megszokja azokat, mert
úgy szeret téged, ahogy vagy.
Semmiképp sem szeretne megváltoztatni.

6.

Nem a ruha miatt
akarsz hozzámenni

Nem azért akarsz összeházasodni
vele, hogy végre álomszép fehér
ruhád legyen az esküvőn és egy
igazán nagyot bulizhassatok.
Hanem azért, mert az igen kimondásától úgy érzed, még jobban
egymáséi vagytok és ez tényleg
örökre szól…

7.

Nem bírjátok ki
külön sokáig

Évek múltán se tudtok külön lenni, ha mégis muszáj, akkor nagyon megszenveditek. Egymás
nélkül kifejezetten utáltok aludni.

8.

Még a távkapcsolatot
is túléltétek

9.

A „Szeretlek”
és a „Hiányzol”

Ha mégis rákényszerültetek hoszszabb vagy akár csak rövidebb
ideig is a távkapcsolatra, akkor
már valószínűleg mindent kibírtok. A hosszú, közös életet is :-)

Nem csak megszokásból mondjátok ezeket még az együttjárás
évei múltán is egymásnak,
hanem mert még mindig így
érzitek.

10.

Imádsz vele élni

Mindig is saját szobád
volt és utáltad, ha volt szobatársad. Vele más… Egyszerűen
imádsz együtt élni, imádsz
minden pillanatot és a munkahelyedről minden este rohansz
haza, mintha ez lenne az egyetlen olyan estétek, amit közösen
tölthettek.

teszt

11.

Bármi is történjen,
őt hívod először

Jóban vagy anyukáddal és
a testvéreddel is, mindent megosztasz a legjobb barátnőddel,
de akit felhívsz elsőként, bármi
is történjen, Ő az.

12.

Hosszú távra
terveztek

13.

Ki mered mutatni
előtte az érzéseidet

14.

Félszavakból is
értitek egymást

Nem csak arról beszéltek, hogy
mit csináltok a hétvégén.
A következő évi nyaralást tervezitek már télen, azt, mikor kellene
nagyobb lakásba költöznötök,
közös autót venni, összeházasodni…!? A rövid táv nem is olyan
lényeges.

Bátran nevethetsz, dühönghetsz
és sírhatsz előtte. Még egy romantikus film megható részén is
(ahogy pl. Blaskovich Ernő kicsapongó grófot folyamatosan töri
be apja gyilkosának lánya, a lovakhoz és a férfiakhoz is értő
Klara a Kincsem című filmben)…
Igen, előtte mindent szabad.
Úgyis tudod, hogy nem fog
kinevetni. Sőt. Imádja benned,
milyen érzékeny vagy.

Be tudjátok fejezni egymás mondatait, tudjátok, hogy mire mit
reagálna a másik, szinte beszélgetnetek sem kell, megvan,
miről hogyan vélekedik ő. Mégis
sokat csevegtek…

15.

Minden
családtagjának
bemutatott

Már ismered a szüleit és minden
családi összejövetelre elhív, hogy
minél több rokonát megismerd.

– Neked nem egy lóra van szükséged,
hanem egy lányra, aki igazán szeret.
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16.

Állandóan dicsér

Akkor is szépnek lát
és ki is fejezi ezt, amikor tudod,
hogy nem vagy az. Ébredés
után, fürdés után smink nélkül,
edzéstől izzadva – mindig azt
mondja, te vagy a legszebb
és legszexisebb nő a világon.

17.

Elfogadja
a barátaidat is

És nem is csak elfogadja,
de szereti is őket, foglalkozik
velük, ha valamelyikőjükkel rég
beszéltél, megkérdezi, mi van
vele, felajánlja, hívd át őt.

18.

Tökéletes kémia

Nem csak az első hónapokban volt így, hanem azóta is
tart. Több év után is olyan jó
a szex, hogy még ennyi idő
után is minden együttlét benne
van a top 10-ben és amint van
rá alkalmatok, összebújtok.
Ha több időtök van, kétszer is.

– Nem betörte,
megszelídítette.
Igaz?
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19.

Mindent együtt
csináltok

Legyen szó shoppingolásról,
főzésről, egy csajos film megnézéséről vagy takarításról,
mindent együtt és még élvezitek is. Ugyanez van a pasis
dolgokkal, bármikor kapható
vagy egy kis barkácsolásra,
vagy vele nézed a focit.

20.

Nem tudsz rá
rosszat mondani

Amikor a barátnőid vagy a kollégáid a pasijaikat szidják, te egyszerűen nem jutsz szóhoz! Nem
azért, mert nem hagynak, hanem mert nem tudsz mit mondani, a te pasiddal ugyanis nincs
semmi gond az ég világon.

+1.

Nem bánja, ha rajta
vezeted le a stresszt

Nyilván, nem azok a kedvenc
napjai, amikor egy fárasztó
munka után hazamész és
mindenért beszólsz neki,
ő ilyenkor tudja, hogy a dühöd
nem neki szól. És amikor
lenyugodva bocsánatot kérsz
tőle, csak annyit mond: felesleges, nem számít, tudja, miért
voltál ilyen – és megsimogatja
a heves kis fejedet.
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ESKÜVŐI STÍLUSMŰVÉSZEK
A BIANCA SZALON
Minőség és elegancia
Ruháik a legnevesebb tervezők műhelyéből kerülnek ki, foglalhatsz itt világmárkák közül, például Cosmobella,
Demetrios, Orea Sposa, Eddy K., Aire
Barcelona és Rosa Clará ruhakölteményt.

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

rol, hogy annak ár-érték aránya megfelelő 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/

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

A V.ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Megkomponálják virágcsokrod, dekorációd, köszönőajándékaid, felejthetetlenné teszik az esküvői szertartást,
segítenek megfelelő fotós, videós, zenekar választásában, kitűnő szórakoztató műsorral lepik meg vendégeidet.
A lakodalmat a mostani kornak megfelelően fényfestéssel teszik emlékezetessé. 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

„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!

KANYÁRI ESZTER CUKORVIRÁGOS KERTJE

A
WOW

műhely

DESIGN ÉS
CUKORVIRÁGOK:
KANYÁRI ESZTER
FOTÓK:
CSÓKÁSI EDIT,
GALGÓCZI NÉMETH
KRISTÓF

faktor

KÜLFÖLDI WEBOLDALAKON
LÁTOTT ELŐSZÖR VALÓSÁGHŰ
CUKORVIRÁGOKAT, ÉS AZONNAL
MAGGIE AUSTIN MESÉS VIRÁGOS
TORTAKERTJÉNEK HATÁSA ALÁ
KERÜLT. KANYÁRI ESZTER ÉPPEN
A SAJÁT ESKÜVŐJÉT SZERVEZTE,
AMIKOR MEGTALÁLTA AZT A
TERÜLETET, AMIVEL FOGLALKOZNI
AKART. MÁR BOLDOG HÁZASSÁG
BAN ÉLT, MEGSZÜLETETT A
KISLÁNYA IS, BABÁZÁS KÖZBEN
LETT IDŐ VÉGRE ARRA, HOGY
MEGTANULJA A CUKORVIRÁGOK
KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAIT.
MA, A SUGARCRAFT FORMA
MŰVÉSZEKÉNT, TORTA ÉS
ASZTALDEKORATŐRKÉNT MÁSOK
ESKÜVŐIRE BÁJOS CUKORVIRÁ
GOKAT KÉSZÍT, MELYEK
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYKÉNT IS
FUNKCIONÁLHATNAK, A TÖRÉ
KENY LUXUS ÉRZETÉT KELTVE.
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M

űhelyében Erik Sumo és Crystal Method dalai
szólnak felváltva. Mandulaillat, édes aromák
fűszerezik a levegőt. Finom kezének a langyos, amorf cukormassza boldogan engedelmeskedik, formálódik levélkékké,
szirmokká. Majd megszilárdul a szépség, a törékeny anyagban rögzülnek a cukorvirág aprólékosan kidolgozott elemei,
harmonikusan. Később festés következik a mezők vadvirágainak élénk és pasztell színvilágában. Az élővirág illúzióját keltő, különös szépséget árasztó cukorcsokor születik.

Cukorban séták,
kirándulások
élménye
– Szinte bármilyen növény elkészíthető cukormasszából, kérés
szerinti színben, méretben –
mondja Eszter, a SUGARCRAFT
formaművésze.
Honnan szerzel inspirációt?
Nagyon szeretem a vadvirágokat, az egyszerű kerti növényeket,
inspirációt gyűjtök egy-egy kirándulás vagy sétám során az aktuális évszak virágaiból. Sokszor készítek fotókat ilyenkor, amelyek
alapján megszületik az én cukorvirág verzióm. Tudatosan próbálom a kevésbé népszerű, de mutatós, érdekes virágokat,
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erdei növényeket is bemutatni az
annyiszor választott rózsák mellett. Szerintem igenis helyük van
a vadvirágoknak az ünnepi tortán,
és személyesebbek lehetnek az
adott terület rendezvényein az ott
termő, rá jellemző virágzó növények. Az ikebanából és a modern
virágkötők munkáiból is inspirálódom – a sogetsu ikebana letisztult, de nyitott irányzata különösen hat rám.

A visszafogott, világos pasztellszínek állnak közel hozzá. Letisztult stílus és modernebb hatású virágos öszszeállítások jellemzik – de kísérletező típus.
Kértek már tőle madarakat is,
melyek szinte megszólaltak (énekeltek), annyira élethűnek látszottak.

Mintha élnének,
és sosem hervadnak
– Szeretem arculati elemeimben, színeimben is megjeleníteni
a lágy, púderes rózsaszínt, azonban modern tipográfia és egyéb
szürke, kék árnyalatok használata
mellett, ezektől ugyanis nem válik túl romantikussá az összkép,
hanem természetesként hat. Kipróbálok azért más hangulatú
kompozíciókat is. Nem zárom ki a
népies stílust sem, például kísérletezem a magyar népi motívumok stilizált virágainak megjelenítésével, három dimenziósan, cukormasszából.
Választhattál volna bőrt, selymet is...
Megszerettem ennek az anyagnak az illatát, textúráját, azt a folyamatot, ahogyan a lágy, puha,
formázható masszából törékeny
„porcelán” virág válik és megszilárdul végső, többé már nem változtatható formájában. A fondanthoz képest selymesebb, vékonyabbra nyújtható az én alapanyagom és gyorsabban megköt – ami
segíti a légies, vékony szirmok
megformázását, de, persze, nagyobb odafigyelést is igényel.
Finomak is a szép virágaid?
Nem csak ehetők, de nagyon
finomak, igen, ez is fontos szempont a látvány és az illat hatás mellett.

műhely
Milyen pluszt ad ez a stílus az
esküvői dekorációhoz vagy éppen a tortához?
Egy élethűen megformázott cukorvirág, tortára helyezve, mindenképpen WOW faktor! Mivel ehető az
alapanyag és a színezés, virágaim
harmonikus, exkluzív kiegészítői egy
desszertnek, tortának. A látvány mellett még sok előnyük van. Nem kell
aggódni az élővirág használatával járó lehulló pollenek, a letört szárazvirág darabka miatt, eltehető emlékbe, például búrában, díszdobozban,
képkeretben is lehet később tárolni.
Sokáig tartós dísze maradhat a lakásunknak. Akár újra felhasználható
egy-egy rendezvény dekorálásánál,
mondjuk elővehetjük keresztelőkor,
házassági évfordulón megint.
Rendezvényhelyszínek számára
is rugalmasabb megoldás egy-egy
lemondás, időpont változás miatt
(a mostani bizonytalan helyzet jól
mutatta), hiszen nem hervadnak el
a virágaim.
Mondtad, ez egy kényes anyag.
Hogyan hódol be mégis?
Nem mindig enged, van, hogy lázad, de épp az ad izgalmat egy új
virág megformázásánál, hogy nem
születik könnyen. Előre elemzem,
lemérem, lerajzolom a szükséges
elemeket, amelyekből összeáll
majd a virág. Az összeállítás sorrendjét is megtervezem. A
végeredményt befolyásolja: a szoba hőmérséklete,
az én aktuális türelmem, a
műveleti-összeállítási sorrendek, az alapanyag minősége, és még sorolhatnám.
Ráadásul egy-egy népszerű
virágot sokféleképpen el lehet
készíteni, ahány alkotó, annyi
módszer és stílus. Megpróbáltam a saját ízlésemre szabni a
technikákat és olyan virágokat
létrehozni, amelyek élőként hatnak.
A karantén időszak alatt indultam el a kis kézműves márkám
bevezetésével és sok előre

egyeztetett rendezvényemet lemondták, így maradt egy kis időm
a kísérletezésre és tervezésre.

Mostanában kollekciókban gondolkodik. Adott évszakhoz vagy projekthez készít virágokat, tematikusan,
azokat megmutatja az érdeklődőknek,
bizonyítva, túl van már a rózsákon,
nem csak klasszikus virág típusokat
tud készíteni.

A rózsák rejtélye
Mit jelent a klasszikus virág-típus, melyen, ahogy mondod, szeretsz túllépni? A rózsák világát?
A rózsák... Nagyon sokszor kérik
tőlem. Általában konkrétan az esküvői csokor színvilágához igazodva. Noha tudatosan nem osztottam
meg rózsás fotót eleinte a közösségi oldalaimon, mégis rózsa volt az
első megrendelésem, és azóta is ez
a leggyakoribb kérés – nevet.
– Egyre több azonban a bátor
menyasszony, ők egyedi elképzeléssel érkeznek. Például woodland
dekor stílust is kértek, páfrányt, bogyókat cukorvirágból, mely izgalmas kihívást jelentő feladat.
Anyukádat mivel lepted meg?
Ő volt az első, akinek cukorvirágot készítettem – orchideaágat, ami azóta is
díszíti a lakást egy

vázában. Ez édesanyám kedvenc virága, így lett soha el nem hervadó,
folyton virágzó darabja is.
Milyen szerinted a tökéletes esküvő, a részletei, a dekoráció tekintetében?
A személyes, a pár stílusát és kedvenceit tükröző dekoráció jelenti
számomra a tökéletes esküvői
rendezvénydekort, aminek részleteiben a meghívottak, a család viszontlátja a házasulókat, azok egyéniségét. Gyönyörű és harmonikus
környezetet lehet összeállítani
sztenderd csomagokból –, de jelenjen meg, legalább utalás szinten,
személyes, a párt jellemző részlet is!
A másik pedig, amitől emlékezetes
egy dekoráció: a meglepetés ereje,
amit már említettem. Én a meglepetést teszem hozzá pluszként a
rendezvény dekorációjához, akár a
jól ismert kedvenc virágelemmel is,
mert ha a tányéron lévő cukorvirág
a köszönőajándék, vagy ehető az
ültetőkártya, az váratlan! Azt is szeretem, amikor nem szezonális virágot kérnek, mondjuk karácsonykor
búzavirágcsokrot készítettem...
A cukorvirágaid nem csak az ünnepi dekorációt teszik ma már látványossá és meglepetéssé..., lakberendezési tárgyként is készíted.
Egyedi és személyre szabott dekorációs ajándék lehet. Kisméretű,
egyetlen virág vagy virágfej is rendelhető, de terjedelmes csokor, sőt
virágdoboz is. Ha nem túl napos
helyen tároljuk, sokáig dísze otthonunknak, évekig
megőrzi a színét.
Mivel törékenyek, érdemes olyan helyen
tartani, ahol nem
mozgatjuk gyakran.
A porosodás ellen
üveg vagy akril búra, zárt képkeret
ajánlott. Előre berendezett termek
dekorációjaként
szintén ideális és
nagyon látványos.
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trend tipp!
Ha akkor keresed
Esztert, amikor már
megvan a helyszíned,
sőt a cukrászod is,
harmonikusabban,
minden részletet
összehangolva alkothat.
Nagy segítség számára,
ha tortafotót küldesz,
vagy színpalettát az
esküvőd árnyalatairól.

Hogyan
rendelj
cukorvirágot?
 Ha maximum
10-et rendelnétek,
vagy készleten
lévő termékek
közül választotok,
akkor 2-7 napon
belül megoldható
az átadás a budapesti műhelyben.
(Cím: KISCELLI
IRODAHÁZ,
1034 Budapest,
Bécsi út 126.)
 Nagyobb
mennyiség esetén, vagy nyáron,
az esküvői főszezonban érdemes
2-3 héttel előre
egyeztetni az
elképzeléseket.

„A
»VALAMI MÁS«
érzést szeretném
kiváltani.”

„Esküvőkön, rendezvényeken
látványosak a cukorvirágok
asztaldíszként, üveg búrában,
vázában, tányérba, szalvétára
helyezve, desszert vagy kártya
mellett, de függődíszként is
varázslatosak. Aztán emlékbe
eltehetők, nem hervadnak.”

műhely

trend kedvenc!
ÖRÖMANYÁKNAK!
Szép díszdoboz, amelyben
a cukorvirágok mellett
személyes, anya-lánya,
anya-fia emléktárgy is
helyet kaphat.

„A cukorvirág
felhasználási területeit
bővítem azzal, hogy
már lakásdekorációt
is készítek.”

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,
ÁRLISTA, EGYEZTETÉS:
www.sugarcraft.hu
+36 70 436-66-12
info@sugarcraft.hu
SUGARCRAFT
by ESZTER KANYÁRI
sugarcraftbykanyarieszter

ESKÜVŐ TREND 145

S uttogó

divatmese

C SI PK ERÓZ SIK A É BR E DÉ SE

Ruha:

galia lahav

Szöveg:

hasznos ágoston

AffiAnced
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Egy
élEtrE
szóló

NyÁr
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Hívja a természet(e). LátszóLag a kanapén
piHen a teste, de a képzeLete eLvágtat
onnan veLe. Új varázsLat HataLmában van.
Hiába kívánnak neki eHHez szép áLmokat,
a vaLóság annyira vonzó, Hogy
nem szabad átaLudnia.

divatmese

Ő–SZINTÉN, ŐSZINT–ÉN
Buja erdő mélyén jár.
Hófehér paripával találkozik.
A ló erős, mégis, amikor
elsuttogja neki titkát,
kezessé válik
és megérti őt.
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divatmese

TIÉD LESZ(EK)

Boldog, de annyira törékeny.
Az érzelmei kiszolgáltatottá
teszik, gondolja még
és félti, amije van.
A jelenből olvasná ki,
milyen lesz a jövője.

Tipp!
A vérpiros szín
a csokorban és
a rúzson – a fehér
és a természet zöldjeinek
környezetében,
gyönyörű hatást kelt.
Forró, szenvedélyes,
akár a szerelem.
A bokrétából lelógó,
kalandos
rózsafejecske
játékos.
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divatmese

GYERE VELE(M)!

Vele minden akadályt
megugrasz majd, meglátod…
– üzeni a mesebeli fehér
paripa a lánynak.
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Trendi!

divatmese

A fátyolt is szépen tartja, de anélkül is
királynőcis ez az arany tiara.

Tipp!
Keresd az ART–MONA DESIGN csillogó kiegészítőit!
A hajdíszt és a fülbevalódat megtervezi Kalmár Mónika iparművész,
egymáshoz és a ruhád stílusához is!!
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AZ ÚJ ÉS A RÉGI UTÁNOZHATATLAN FÚZIÓJÁT REJTI A PALOTAÉPÜLET, MELY NEM CSUPÁN A CEREMÓNIÁNAK
SZOLGÁLHAT IMPOZÁNS OTTHONÁUL, HANEM AZ AZT
KÖVETŐ FOTÓZÁSNAK ÉS FOGADÁSNAK IS IDEÁLIS HELYSZÍNE LEHET. ÉLJE ÁT ÉLETE LEGMEGHATÓBB ÉS LEGSZEBB
PILLANATAIT BUDAPEST EGYIK LEGEXKLUZÍVABB SZÁLLODÁJÁBAN, A MYSTERY HOTEL BUDAPESTBEN.

HELYSZÍNEINK:
CONFERENCE LOUNGE:
ÁLLÓFOGADÁS 50 FŐIG,
PYTHAGORAS/ORPHEUS:
ÜLTETETT FOGADÁS 20 FŐIG,
HELIKON:
ÁLLÓFOGADÁS 100 FŐIG,
ÜLTETETT FOGADÁS 80 FŐIG.

WWW.MYSTERYHOTELBUDAPEST.COM

Érdeklődni

az alábbi elÉrhetősÉgen tudnak : sales @ mysteryhotelbudapest.com

testre és lélekre
► A BARÁTNŐ MIÉRT MONDJA AZ ELLENKEZŐJÉT
ANNAK, AMIT A RUHÁRÓL GONDOL?
► HOGYAN TÖRTÉNHET, HOGY KÉT MENYASSZONY
ELKEZDI ÖNZETLENÜL SEGÍTENI EGYMÁST?
► MIÉRT LESZ EGY SZERETŐ ANYÁBÓL DIKTÁTOR,
AKI MAGÁNAK VARRATNÁ A MENYASSZONYI RUHÁT?
► MILYEN A LEGSZEBB RUHA A VILÁGON?

Egy szalon
titokzatos
élete
A SZÉPSÉG BIRODALMA.
A CSILLOGÓ FELSZÍN ALATT AZONBAN
AZ EMBERI ÉRZELMEK SZÉLES SKÁLÁJA MUTATKOZIK
MEG A TERVEZŐ ELŐTT. SZENTPÉTERINÉ CSŐKE BEÁTA,
A BE ATTRACTIVE COUTURE IPARMŰVÉSZE NEM
CSAK A TEST VONALAIT KÖVETI,
HANEM A LÉLEKKEL IS KAPCSOLATBA LÉP KÖZBEN.
ELJÖN HOZZÁ VENDÉGSÉGBE A BOLDOGSÁG ÉS A
SZERELEM KÍSÉRETÉBEN AZ IRIGYSÉG,
A BARÁTNŐI FÉLTÉKENYSÉG, AZ
ANYAI RIVALIZÁLÁS IS, DE A VÍRUS KELLEMES
HOZADÉKA, HOGY A SZERETETEN, A JÓINDULATON,
A KÖLCSÖNÖS BIZALMON ALAPULÓ,
MÉLY EMBERI KAPCSOLATOK OLYAN ERŐS SZÁLAKKAL
KÖTIK ÖSSZE VÉGÜL AZ EMBEREKET – MIRE ELKÉSZÜL
A RUHA –, MINT SELYEMFONAL A TÜLLHÖZ
A BONYOLULT CSIPKÉT.

A BE ATTRACTIVE COUTURE RUHAKÖLTEMÉNYEIRŐL
112 ESKÜVŐ TREND
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testre és lélekre

szter a tükör előtt áll, sminkben,
a haja esküvői ceremóniára
készen. Pedig ez még csak az
utolsó ruhapróba. Most elviheti az álomkreációt. A tervező, Csőke Beáta fotón is
megörökíti, hogy elkészültek a menyaszszonyi ruhával. Ez ebben a szalonban
hagyománnyá vált. A lány arca szerelmi
történetről mesél, nyugodt, és magabiztos, barátságosan szemléli tükörképét.
Alakja szobor-szerűen tökéletes. Azért
varratott, mert túl vékony a dereka a
dekoltázsához képest, így a kölcsönzött ruha előnytelen lett volna,
kövérítené. A Be Attractive Couture
kreációjában káprázatos nádszál és
varázslatosan nőies.
A hírekben éppen azt hallani,
hogy éjjel 11-ig maradhatnak csak
nyitva a szórakozóhelyek, és ez valószínűleg az esküvői vigasságot is
érinti. Vagy nem. A bizonytalanság
a napi rutin része lett. A tétovázás,
a határozatlanság, a gyors vagy lassú reagálás idegességet szülhet.
A menyasszonyok esküvő előtt
amúgy is idegesek szoktak lenni...
Eszter nem az. Hiszen látja magát sminkben, gyönyörű frizurával, napokkal előre, a legszebb
ruhában, amiről álmodott.
Így aztán elíziumi nyugalom
veszi körül a szépség otthonos
birodalmában, még akkor is, amikor
az esküvői maszkját próbálja, mely ugyan
a menyecske ruhájának pasztellkék anyagából készült és sejtelmesen csillog, akár
valami nélkülözhetetlen ékszer kiegészítő, mégis, önmagában ez a kis részlet:
figyelmeztetés. Hogy Eszter sem kivétel.
A realitással, a kompromisszumokkal
szembesülnie kell ennek a boldog nőnek
is. Csakhogy a tükörképét látva, a valósággal való szembenézés ajándéknak tűnik. Legszívesebben megölelné Beát...

ÉS TERVEZŐJÉRŐL

testre és lélekre
Ha menetrend szerint alakult volna a helyzet, akkor már hónapok óta
feleség lenne. Januártól tervezik ezt
a ruhát egy júniusi esküvőhöz, az
anyagot beszerezték, 8 méter gyönyörű csipke fonódik a ruhához, ráadásul
olyan ügyesen, hogy a köruszály lecsatolható, így nem tapossák majd
össze a tánc alatt a kreáció királynői
részletét...
Már ha lesz tánc. Ha az még lehetséges szeptember végén...

A MENYASSZONYI
SZOLIDARITÁSRÓL

„Ez a hirtelen beszűkült világ
hihetetlen gyorsasággal
kezdett tágulni, megszépülni”
A tervező elmeséli, hogy a vírus
alatt, márciustól, mindennek ellenére folyamatos munka folyt és azóta is
halad nála a haute couture szalonban.
Megállás nélkül, igazodva a helyzethez. Skypon, videón egyeztettek, mailen küldte a rajzokat az aráknak a tervekről. A kis létszámú, személyes próbák a virtuális térben szélesedtek ki,
így kapcsolódhattak be azok, akik
nem lehettek jelen. A mamák, korukra, krónikus betegségre való tekintettel otthonról, számítógépen figyelték
a folyamatot, fel is vették nekik telefonon, hogyan alakul a ruha.
Miközben a kölcsönző szalonoknál
az arák ide-oda tologatták bérléseik
időpontját, és volt, hogy a későbbi dátumra ugyanaz az öltözék nem is volt
már kölcsönözhető, itt, az egyedi darabokról ismert szalonban ezzel a
problémával nem kellett számolni.
– ... ha pedig adódott nem várt
helyzet, mintha minden akadály csakis azért támadt volna, hogy annak
megoldásával még közelebb kerüljenek egymáshoz az emberek – meséli
Csőke Beáta: – A menyasszonyok szolidárissá váltak ugyanis egymás iránt,
és segíteni akartak a másikon.
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Erre a jobb időkben, a vírus előtt nem
látott még egy esetet sem.
– Emlékszem, egy lány karanténba került, nem hagyhatta el a lakását,
így nem tudta a boleróját felpróbálni.
Sírva hívott, most mi lesz? Egy hasonló
alakú menyasszonyomnak említettem,
próbálna-e helyette, és ő azonnal
vállalta. Örült, hogy segíthetett, még
meg is hatódott, hogy felkértük. A
karantén miatt szobafogságban
lévő másik ara így aztán laptopon
nézte a saját próbáját.
Beszélgettek, nevetgéltek, tapasztalatot cseréltek közben, a
boleró ürügyén megnyugtatták
egymást, és akkor ez a hirtelen
beszűkült világ hihetetlen gyorsasággal kezdett tágulni, megszépülni – meséli a tervező.

ANYÁK, LÁNYAIK

és a barátnők

Vajon miért lesz egy szerető
anyából diktátor? És a barátnő
miért mondja az ellenkezőjét
annak, amit gondol?
Időnként előfordul, hogy
az anya bizalmatlanná válik,
és úgy van az esküvővel,
mintha a sajátját szervezné,
magabiztosan, önmaga tévedhetetlen ízlésétől vezérelve... Arra hivatkozva, hogy
ő fizeti a ruhát, olyat akar,
amilyet ő gondolt a lányának. Közben, titokban tele
van bizonytalansággal önmagával szemben, az idő
múlásával küszködik, az
öregedéstől fél, amit viszont a lányának kell érzékenyen kezelni, olykor
egy ösztönző bók is
sokat segít. (Anyukám,
Téged a nővéremnek néznek!)

testre és lélekre

BE ATTRACTIVE COUTURE
1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. IV/8
06 70 206-9292
bea.csoke@beattractive.hu
http://www.beattractive.hu
Be Attractive Couture
Előzetes bejelentkezés szükséges!

– A barátnők önzetlen segítségére számos jó példa akad, de ők
sem mindig jóindulatúak – meséli
Bea, vagyis tisztában kell lennie a
menyasszonynak, hogy szűrni kell a
véleményüket.
– Amikor az ara felpróbálja a ruhát, és a barátnő meglátja benne,
teljes díszben, megesik, hogy belesápad a kísérő. Nem tudja titkolni
irigységét, annyira a szépség hatása alá kerül. Volt, hogy fel is sziszszent, szinte fájt neki, amit látott...
Elkezdte hát fotózni a barátnőjét, a
rossz szögből, előnytelenül..., és
pontosan azt a részét kritizálta a ruhának, amitől a legszebb volt benne a menyasszony.
Ilyenkor mit lehet tenni?
– Megkérem a menyasszonyt,
hogy a következő próbára ne hozza
el a barátnőjét, mert csak elbizonytalanodik tőle. És általában, amikor
ezt mondom, már maga is átlátja a
helyzetet.

Amikor minden
mellékszereplő fontosabb
HETEN EGY ELLEN
Vannak olyan esetek is, amikor hét
barátnő érkezik. Ötüknek a piros pánt
tetszik a menyecskeruhán, kettőjüknek
a fekete. És miközben ezen vitatkoznak,
senkit sem érdekel, hogy közben szegény menyasszony ezüstöt szeretne...
Persze a menyasszonyok között is
akad olyan, aki megmondja a beszélgetés elején:
– Azért készíttetek a lányoknak ruhákat ajándékba, nehogy már a koszorúslányok szebbek legyenek, mint
én! – és ehhez olyan anyagot akar választani, mely majd alaposan sápasztja a barátnőit.
Vagyis az emberi kapcsolatok, a féltékenység, az irigység, az igaz barátság,
a szülői kötődés, a jóindulat, az, ahogyan élünk egymással, afféle esszenciaként csapódik le egy ruhapróbán.
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Szép,
de lehet szebb is,
ha…
A LEGSZEBB
RUHA TITK A
Bea szerint a menyasszonyi ruha
titka az, hogy aki felveszi, az lesz a
legszebb azon a nevezetes napon!
Más szabály nincs is. Lehet a ruhának bármilyen a színe, lehet arany,
ivory, de világoskék is. A fazonra is
rengeteg-féle út nyílik manapság a
rövidtől az áttetszőn át, a sellőn keresztül a csipkésig és a habcsókig.
Ha a kísérők, barátnők és a menyasszony között jóindulatú, bizalmi
kapcsolat alakult ki, vagy arra törekszenek, akkor még annál is szebb lesz
az ara és a ruhája...!
Vannak, akik éppen a ruhapróbán
térnek észhez, hogy nem jó úton haladnak egymással.
– Ajándék, ha egy ilyen fordulat a
szemem előtt bontakozik ki – mondja Bea és hozzáteszi, hogy a szülők,
a barátnők jobban és nagyobb szeretettel kötődnek mostanában, mint
bármikor eddig. Belátóbbak. Talán
mert rájöttek, mik az igazán fontos
értékek, és egy ilyen beszűkült
keretek között létrejövő, kompromisszumok hátán azért is
megszerveződő, nagyonnagyon vágyott és akart
esküvőn még jobban kell
őrizni, vigyázni és segíteni a menyasszony,
és rajta keresztül a
vőlegény boldogságát.

„Istenem, annyira imádom!
Gyönyörű, annyira köszönöm, Bea.
Köszönöm, hogy lefotóztad,
gyógyítja a lelkem ezekben a napokban.”
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Dalma

ESKÜVŐ ELŐTT

Ezeket a szépészeti kezeléseket ajánlja a szakember
OLYAN MEGOLDÁSOKAT MUTATUNK BE, MELYEK HOSSZAN TARTÓ,
LÁTVÁNYOS ÁTALAKULÁST HOZNAK A NAGY NAPRA

A

z ember életében van egy különleges nap, ami csak az övé, ami kizárólag róla szól, aminek emléke később
nemcsak erőt, de boldogságot is ad a
hosszú, közös úton. Ezért különösen fontos, hogy ezen a napon ne csak a lelkünk,
de a testünk is tündököljön, és, bár a munkaórák száma nem lesz kevesebb, a pihenéssel töltött idő nem lesz hosszabb,
néhány szépészeti megoldásnak köszönhetően úgy mondhatjuk ki az igent, ahogy
azt álmainkban már sokszor elképzeltük.
RÁNCOK, HEGEK, PÓRUSOK,
FÁRADT ARC
A VIVACE kezelés a műtét nélküli bőrfiatalítás egyik leghatékonyabb módszere,
ami nemcsak a menyasszony bőrét varázsolja 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 rétegébe, ezzel stimulálva a kollagén és elasztikus rostok megújulását – magyarázza
dr. Lukácsi Andrea – a Bársony Orvos-

Esztétika bőrgyógyásza –, aki felhívja a figyelmet arra, hogy két-három hónappal
az esküvő előtt érdemes elkezdeni a kezelést, ugyanis a bőr kollagén szerkezetének
átépüléséhez szükség van néhány hétre.
– A bőr állapotától függ, hogy kinek hány
kezelés ajánlott, ám egy érett, problémásabb bőr esetén két-három beavatkozásra 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 megfiatalításában is jó választás.
Évről-évre egyre többen fedezik fel maguknak a hialuronsav-feltöltés erejét,
az ugyanis finoman és természetesen formálja 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 belevágnunk, így az esküvő napjára biztos, hogy
tökéletes lesz a hatás.
– A hialuronsav hatóideje kilenc-tizenöt hónap, ám sok páciens arról számol be, hogy
másfél év után is látja a hatást, hiszen ahova a hatóanyag bekerül, ott átépül a bőr.
A hatóanyag segítségével nemcsak a ráncoknak inthetünk búcsút, de „új” ajkakat is
kaphatunk. – A hialuronsav eleve jelen van

a bőrben, a feltöltéssel csak ennek menynyiségét 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 kezelt izom működését, így például a páciens 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 mivel ez idő alatt nem volt lehetőség a mimikára, 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 egykét hét alatt kipotyog az összes szőrszál, pár
hétig nem is nő vissza egyáltalán. Ellentétben a borotvával, lézeres kezelés után nem
gyulladnak be a szőrtüszők, és nem jelentkeznek a fekete „pöttyök” a bőr alatt.
A szakember hangsúlyozza,
bármelyik szépészeti beavatkozás
mellett tesszük le a voksot, bőrgyógyásszal
konzultáljunk!

PART Y  RUHAPRÓBA  KIEGÉSZÍTŐ MUSTR A  DEKOR  EGYÉB HANGUL ATI ELEMEK

elegancia

„Az élet 10%-A
Az, Ami veled
történik,
és 90%-A Az,
AhogyAn
reAgálsz A
történésekre.”
ChuCk R. Swindoll
lelkéSz
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egy vidámparkban
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trendszetter

Ruhák: Tara Keely
Citátum: TörTénelmi egyházaK papjaiTól

Ünnepi az alkalom, a lélek tiszta most, akár a szentély. sokszor mégis csak
egy vidámpark, hamis illúziókkal. hajmeresztő hullámvasúttal: szédÜletesen
gyönyörűnek látszó magaslatokkal, onnan kockázatos zuhanásokkal.
az óriáskerék fölrepít, hogy leejtsen, de lentről felfelé vezet az út, és
egymáshoz emelkedtek újra. nem is kell hozzá Ünnep. mert bár a vásári világ
továbbra is körbevesz, tudod, hogy a templom benned van, te vagy.

Trend

jelző

Tara Keely elbűvölő kollekciója a vurstli
vásári hangulatában is arisztokratikus,
sejtelmes, sőt varázslatos: a körhinta fehér
paripái életre kelnek, indulnának
a menyasszonnyal a herceghez.
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trendszetter

2020! Érzelmeskedő minimál
Klasszikus ruhaköltemény,
ez a minimalizmus a legújabb
trend, nincs díszítés, csipetnyi
csipke se’, csak az anyag
gyönyörű, szoborszerű esése. Elbűvölő
mégis, ugye?
Sőt! Romantikus!
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„A szeretet ellentéte
nem A gyűlölet,
hAnem A közöny.”
EliE WiEsEl rabbi

„Létezik egy
közkeLetű
téveszme
a szoros
kapcsoLatban
éLők között,
mégpedig, hogy
én jobban
ismerem
magamat, mint
te, ráadásuL
téged is jobban
LátLak, mint
te magadat,
hiszen én
kívüLrőL
viLágosan
érzékeLem
azt, amit te
sehogyan sem
akarsz beLátni.
csakhogy ezt
áLtaLában
mindketten így
gondoLják!”

trendszetter

Etno Romantika
A másik újdonság
a szinte etnomotívumra épülő
csipke, ami
a dekoltázst
meghatározza,
de a derékra is
átszökik.
Leheletfinom,
testszínű, szinte
észrevétlen
toldás teszi
kényelmessé és
„biztonságossá”
a dekoltázst.

Pál Feri atya
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SOH A NE NÉZZ V ISSZ A , CSA K R Á!

„Az ellentétek
vonzzák
egymást, mint
A mágnes? ez
A legnAgyobb
hAzugság.
Az ellentétek
úgy vonzzák
egymást, hogy
elmegyünk
PárizsbA egy
hétvégére, és
visszAfelé már
nem egymás
mellett ülünk
A rePülőgéPen.
Az ellentétek
mAximum három
nAPig vonzzák
egymást, Addig
érdekesek.
ellentétekre
nem lehet éPíteni
egy tArtós
kAPcsolAtot.
A tArtós
kAPcsolAtot
ArrA lehet
AlAPozni, mennyi
mindenben
megegyezünk…”
Bodor GyörGy
katolikus pléBános

TörékenységeT sugároz
Őzike vállúaknak,
elbűvölően kiemeli ez
a játékos spagettipánt
a gyönyörű hátat,
és a balettos
testtartást.
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HÓDÍTSÁTOK MEG A NÁSZNÉPET EGY ÓRIÁSI,
HÓFEHÉR, LUXUS UGR ÁLÓVÁRR AL!
Elhoztuk nektek a legújabb, külföldön már
hatalmas sikert aratott esküvői kiegészítőt.
• 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 köszönhetően az esküvői dekorációval összhangba hozható
• Kreatív fotózáshoz is tökéletes kellék

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

10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK
a szolgáltatásunk árából, amennyiben felmutatod
nekünk ezt a hirdetést vagy foglalásnál az alábbit
feltünteted: UGRÁLÓVÁR2021.

KERESS BIZALOMMAL!
Fodor Nikolett

+36-20-576-8266 • www.ugorjafellegekbe.hu
@ugorjafellegekbe
@ugorj_a_fellegekbe

személyRe szAbott
boHém–VintAge esküVőiRUHák

BÁLINT SÁRA
BRIDAL DRESS
IDEAS
A RUHA, MELY
AZ EGYÉNISÉGEDET
ÜNNEPLI ÉS
A STÍLUSODHOZ
www.facebook.com/
bAlintsARA.bRiDAlweAR
ILLESZKEDIK
www.bAlintsARA.com

info@balintsara.com
06 20 531 6941
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K ÁPR Á Z ATOS KIEGÉSZÍTŐK  ÉK SZEREK  K APC SOL ATI TAK TIK A  CUKI NŐCIS TRÜKKÖK

RUHA:
Balint Sara
Bridalwear
Fotó:
wondeer wedding
FéRFi styling:
tamáS SzáSz
smink:
Szlamizita
makeup artiSt
HAj:
katalin CSiSzer
DekoRáció:
ChetreS
ViRágok, csokoR:
Bloom flowerS and
deSign BudapeSt
gyűRűk:
dimeSSo
gRAFikA:
ripSzám eSzter
toRtA:
alexandra SzakáCS
moDellek:
gáBor kónya,
dorina BereCz

stílus

AVANT GARDEN

haute couture

Egyáltalán nem hercegnős
és cseppet sem királylányos.

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

személyre szabott
bohém–vintage esküvőiruhák
48 ESKÜVŐ TREND

www.facebook.com/
balintsara.bridalwear
www.balintsara.com
info@balintsara.com
06 20 531 6941

haute couture

BÁLINT SÁRA
idő nemesítette anyagai,
kortalan csipkéi a modern,
formabontó egyéniséget
kiemelik. Ez az édes
időbeli kontraszt: mely a
múlt kimunkált anyagai és
a jövőbe siető, korlátok
nélküli, tetovált nő

SZABAD

egyénisége között feszül,
odavonz. A kényelmes,
ugyanakkor az alak
szépségét hangsúlyozó,
romantikus elemeket is
rejtő kreáció
a pillanatot ünnepli a
rózsaszín hajú
menyasszonnyal.
A fiatalság önmagába
vetett, provokáló
magabiztosságát, mely
azt hirdeti, mindenki más.
Izgalmas különbözni.
LÉPJ KI A TÖMEGBŐL!
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haute couture

A TERMÉSZET OLTÁRA
A rozé óriásháromszög
a természet temploma.
A kaktuszok,
a vastag szőnyegek,
a hőséget sugárzó
környezet a szerelemről és
a forró vágyról üzen.
A formabontó pár kilép
a tömegből ígéretével,
de mégis bájt és romantikát
sugároz.
NEM HASONLÍTANAK
SENKIHEZ,
CSAK EGYMÁSHOZ.

személyre szabott
bohém–vintage
esküvőiruhák
www.facebook.com/
balintsara.bridalwear
www.balintsara.com
info@balintsara.com
06 20 531 6941
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Trendi!

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

egymás

hatása

OLÁH ZSIGMOND MŰVÉSZI SZEMLÉLETTEL MEGÁLMODOTT KREÁCIÓI

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

DekorÁgi
több, mint virág

Esküvő - és
rendezvény
dekoráció
kivitelezése

RUHA:
BE ATTRACTIVE
COUTURE

ndi!
treHOMOKÖNTŐ
SZETT,
szertartáshoz!

DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK SZÉLES VÁLASZTÉKA BÉRELHETŐ.

www.dekoragi.com • info@dekoragi.com

06 20 471 9323

DekorÁgi

dekoragi_

M Á R G ÁTL Á S NÉLKÜL SZER ETHETED

Behúzódott
a könyvtárBa, leemelte
azt a könyvet… Éppen
azt. amit nem szaBad.
mert Bűnös gondolatokat indít el szűzlányokBan. hogy miÉrt volt
a könyv mÉgis a polcon?
mert ami házasság
előtt tilos, az egy
ifjú felesÉgnek
kötelező
tananyag…

Titkos

KÖNYVEK
HÁZA
ESKÜVŐ TREND 135

trendszetter
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Tiltott gyümölcs
volt a XVIII. században, titokban olvasták az úrinők, és
letagadták, hogy
ismernék Pierre
Choderlos de Laclos:
Veszedelmes viszonyok című könyvét.
Az anyák szexuális
felvilágosítás helyett adták nemes
kisasszonylányuk
kezébe David
Herbert Richards
Lawrence: Lady
Chatterley szeretője
című regényét,
melyet 1928-as első
megjelenése után
betiltottak, pornográfia vádjával elkobozták, és az ügyész
ezt a kérdést tette
fel a perben: OLyAn
könyV ez, uRAIm,
AmIT szíVesen
LáTnánAk feLeségük kezében?
A kalózpéldányok
mégis kézről kézre
jártak, és az úri mamák suttogva adták
lányaiknak: ha ezt
elolvasod, mindent
tudni fogsz, mit kell
tenned a nászéjszakán és az utána
következőkön.
nemes férfiak és
úrinők cselszövései,
praktikái, udvarlási
stílusok és szövevényes testi kapcsolatok tárulnak elő
hívogatóan a
lapokon, mint két
formás női comb
között az érzékiség.
egy modern nő is
édeseket tanulhat
belőle és vannak
olyan tanácsok is,
melyeken mit sem
koptatott az idő.-)

Citátum:

David Herbert
Richards
Lawrence:
Lady
Chatterley
szeretője
és

Pierre
Choderlos
de Laclos:
Veszedelmes
viszonyok
Ruha:

Galia lahav

trendszetter

„- Semmi kétség, maga
inkább megküzdene egy nőért,
semhogy küzdeni engedné!
- Meg hát. Ha magáért küzd,
olyan a nő, mint a kutya
a tükör előtt, indulatba jön
saját képmásától.”
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trendszetter

„Úgy fog viselkedni,
mintha észre se venne;
és csakugyan, tulajdonképp
rám se néz, de ha én
véletlenül rápillantok,
akkor mindig találkozik
a tekintetünk.”
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trendszetter

„Ha még úgy sóvárog is egy nő,
hogy oda adhassa magát, ha még
oly sürgős is neki a dolog,
akkor is keres valamilyen
ürügyet. Márpedig nincs annál
kellemesebb ürügy, mint ha
megjátsszuk, hogy csak a durva
erőszaknak engedtünk.”

„Én én
vagyok,
te te vagy,
és a kettő
közötti
szakadékban
ott van
minden
menny és
pokol.”
138 ESKÜVŐ TREND

„Miért ahhoz
ragaszkodunk,
aki menekül tőlünk,
s miért nem kell az,
aki utánunk fut?”

bemutatkozás

TÖBBRÉSZES MENYASSZONYI RUHÁK
IZGALMAS KOMBINÁCIÓK
FRAPPÁNS MEGOLDÁSOK
A LAUTNER DESIGN TERVEZŐJÉTŐL

Aki úgy dönt, hogy Lautner Design
ruhát varrat, a konzultációk során
exkluzív környezetben válogathat az
anyagok, csipkék, fazonok közül és
a különböző stílusú bemutatódarabok felpróbálására is lehetősége
van. Igen nagy az igény a saját, méretre készült menyasszonyi ruhák
iránt, legyen szó hatalmas tüllszoknyáról, vagy egyszerű, polgári szertartásra készült ruháról.
„Tapasztalatom szerint a
menyasszonyoknak sokat jelent az,
hogy nem kell kompromisszumot kötni
ük, hiszen Tőlünk az elképzelésük szerint
megtervezett, minőségi anyagokból,
profin elkészített ruhát kapnak.
Ez a >>luxus<< a nagy napra készülő
arák teljesen jogos igénye és elvárása” –
meséli Oláh-Lautner Brigitta.
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OLÁH-LAUTNER BRIGITTA 2018 ŐSZÉTŐL VARÁZSOLJA
VALÓDI HERCEGNŐVÉ AZ ŐT FELKÉRŐ ARÁKAT. EZ IDŐ
ALATT RENGETEG MENYASSZONY SZERETTE VOLNA
LAUTNER DESIGN ESKÜVŐI RUHÁBAN KIMONDANI A
BOLDOGÍTÓ IGENT, ÍGY A KEZDÉSKOR BERENDEZETT
VARRÓSZOBÁT HAMAR KINŐVE, A KÖZELMÚLTBAN MEGNYITOTTA AZ LD STÚDIÓT, AHOL A MŰHELY MELLETT
EGY BEMUTATÓTEREM IS HELYET KAPOTT.

bemutatkozás

A Lautner Design specialitása az akár négy-öt részes, szabadon kombinálható ruhaköltemények
megalkotása. Ezeknek az
alapja vagy egy rugalmas
csipkebody, vagy egy fűző,
ehhez készül egy egysze
rűbb, kisebb szoknya, ami
kényelmes viselet egész es
te, és a táncban sem akadá
lyozza viselőjét. Gyakran
kerül erre a rétegre egy,
igény szerint levehető,
látványosabb, drámaibb,
uszályos szoknya, ami cso
dásan mutat a szertartások
és a fotózás alkalmával. Az
éjféli átöltözés is gyorsan és
könnyen megoldható a fe
hér szoknya pirosra cseré
lésével. Azért is népszerű
választás a menyasszonyok
körében a többrészes ruha,
mert az egyszerűbb csipke
bodyk a hétköznapokban
akár egy farmernadrággal
is kombinálhatók, tehát
örök darabok lehetnek.

ELÉRHETŐSÉGEK
CÍM: 1181 BUDAPEST,
ÜLLŐI ÚT 409.
E-MAIL: INFO@LAUTNERDESIGN.HU
+36 30 921 3204
WWW.FACEBOOK.COM/
LAUTNERDESIGN
WEBOLDAL:
LAUTNERDESIGN.HU/
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TRADICIONÁLIS ÉS MODERN STÍLUSJEGYEK,
JELEN ÉS JÖVŐ TALÁLKOZÁSI PONTJÁN

Bodó
Márta
ISTENNŐ LUXUS RESORT
fürdőruha és esküvői ruha
kollekció

ARANY

Az istennő
inspirációra utal,
a szépség
és a gazdagság
jelképe

SÁRGA

Az örök
világosság színe
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FOTÓ: TASSI MIKLÓS/
MIKLOSTASSI • SMINK: DEÁK ANDREEA
MODELL: BŐSZE DORKA/VM MODEL • HELYSZÍN: SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁRPÁD FÜRDŐ

A TERVEZŐT AZ ARCHETIPIKUS HINDU
ISTENNŐK SZUPEREREJE ÉS A HÍRES
BUDAPESTI TERMÁLFÜRDŐ KULTÚRA
IHLETTE. A KOLLEKCIÓ KÉT FŐ IRÁNYA
A FÜRDŐRUHÁVAL ÉS FÜRDŐ-MINIRUHÁVAL KOMBINÁLHATÓ ESKÜVŐI RUHA;
VALAMINT AZ ALKALMI–, PARTY– VAGY
AKÁR ELEGÁNSABB UTCAI VISELETKÉNT, ESKÜVŐ UTÁN IS HORDHATÓ MENYASSZONYI ÖLTÖZÉK.

Bodo

PIROS

Harcosok színe,
az erőé, az előkelőségé, a szenvedélyé
és a szerelemé.
Indiában az esküvői
ruháké is, azt tartják, ez az árnyalat
a legszerencsésebb
erre az alkalomra
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FEHÉR
A tisztaság,
az örökkévalóság,
az öröm
szimbóluma

+36-30-276-6180
Instagram: bodo.budapest/
BODO.BUDAPEST
https://www.bodo.shop/
Minden darab egyedi és kézműves!

SZÉKRE
FEL!
Bérelhető
chiavari székek
esküvőkre és
más különleges
alkalmakra.

www.karl-ekszer.hu
www.eljegyzesi-gyuruk.hu
info@karl-ekszer.hu
tel.: +36 20 522 8112
Budapest, V. ker.
Arany János utca 34.

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

Vállaljuk egyedi torták készítését
az egész országra való kiszállítással,
legyen szó szinte bármilyen elképzelésről!

Hagyományos
sütemények, friss
észe
gyümölcsökből, term
ya
an
p
ala
gi
tes és minősé
,
tek
er
ssz
de
ült
gokból kész
eg
m
lja
sto
kó
cukrászdánkban!

1133 Budapest, Dráva utca 18-20.
+36 70 905 7657 • +36 70 905 7682
info@trombitascukraszda.hu
www.trombitascukraszda.hu

névjegy

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 LEHETSÉGES – 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.

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 – mondja Judit. – Az enyém ráadásul nem volt
problémamentes sem. Mindezek ellenére rögtön a szülés után azt gondoltam, bármikor szívesen újra átélném.
Viszonylag rövid, gyors lefolyású volt.
Természetes úton egy óriási, 4 kiló 10
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dekás bébit hoztam a világra, aki maga is nagyon sokat segített ebben. A
szülés után azonban életveszélyes helyzetbe kerültünk, én is és a kisfiam is.
Ezt nagyon szívesen elcseréltem volna
még négy-öt óra vajúdásra, annak minden fájdalmával együtt.

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

HALÁSZ JUDIT
SZÜLETÉSFOTÓI

„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.”

névjegy
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 félelem ugyanis mindig gátol, és nem engedi megélni az igazi élményt. A fotó
szólhat az apához, az anyához is. Megszólíthatja 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 gyermeknek is üzenhet, egy bizonyos kor
után megmutathatóak a fényképek nekik is, meggyőződésem, a kötődést is
erősíthetik. Vagy el lehet mondani a fotókkal 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 mennyire örült neked Apával együtt?”

NAGYON FINOM LÉNY VAGY, ABSZOLÚT
OLYAN, AKIBŐL SUGÁRZIK A NYUGA
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 jelenlétem is segítségére lehet az édesanyának a szülés során. A
születés fotózást mindenképpen megelőzi
egy beszélgetés, megismerkedünk, átbeszéljük
a részleteket, mit szeretnének látni, láttatni a
képeken, vagyis nem
idegenként vagyok jelen, és ha van különleges kívánságuk, azt
természetesen tiszteletben tartom. Megismerem 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 adni azt az üzenetet is, miért kell rögzíteni fotón ezt
a csodát. De ha éppen arra van szükség, hogy letegyem a gépet és fogjam
az anyuka kezét, azt teszem.

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

MIT TUDSZ TENNI EGY
CSÁSZÁRMETSZÉSES
ANYUKÁVAL? ŐT
MEDDIG KÍSÉRHETED…?
– Amennyiben programozott császármetszésről van
szó, mindig az adott kórház szabályai döntik el, mi
rögzíthető, hol lehetek jelen.
Optimális esetben, a megfelelő védő intézkedések betartásával, ott vagyok a babának
az anyuka hasából való kiemelésének
pillanatában is. Ez szinte mindig biztosítható. Abban a pillanatban is, amikor az édesanyának először mutatják
meg a babát. Ez megismételhetetlen,
erős pillanat, nagyon sok esetben felkavaró. Természetesen az újszülöttről
is tudok fotókat készíteni a kiemelést
követően.

„Meg tudom mutatni az anyukáknak
a születésfotóikkal azt, amit sohasem
hittek volna önmagukról”

MI A KÉPEK ÜZENETE? HOGYAN
FOGALMAZNÁD MEG?
– A születésfotók készítésével azt szeretném elérni, hogy a magyar társadalomban a születés ne legyen többé
tabu, lehessen róla beszélni, őszintén,

Meg fogják érteni egy-egy kép láttán,
amit soha nem hittek volna, hogy: milyen gyönyörűek szülés közben. Olyan
őserő mutatkozik meg ugyanis rajtuk,
hogy nem lehet mást mondani: Hősök.
Kibírnak bármit, az elképzelhetetlen fájdalmat is, mert erősek, az ősi anyai erő
szabadul fel bennük. Ha ezt meg tudom
mutatni egy fényképen, az az anyaságra készülő kismamákat is segíti, ebben
egészen biztos vagyok. Hogy higgyenek
magukban, mert bennük is ott szunynyad ez az őserő. Ha ezt elhiszik, magabiztosabban, nyugodtabban, belső békével készülnek a nagy eseményre, és
kevésbé fognak félni a szüléstől. Igyekszem megörökíteni az édesapa, de sok
esetben a jelen lévő orvosi szakszemélyzet érzelmi állapotát is, hiszen az orvosok, a nővérek és a szülésznők sem tudják magukat függetleníteni egy-egy csodálatos pillanattól, ahogyan a kamerámon keresztül én sem.
KERESD JUDITOT ITT:
gingerphoto.hu
facebook.com/gingerphoto.hu
instagram.com/gingerphoto.hu
+36-30-8192446
ESKÜVŐ TREND 163

Trokán Anna
színésznővel
magazinunk fotózásán,
a Spirit Hotelben.
Ruha: Romantika Szalon
Fotó: Erdős Zsolt

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 összhangban 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.

az élet írta – én elmesélem.
Kettőtök története:

+ 36 70 421 9942
Szertartás és Stílus
www.szertartasesstilus.hu

Párizsi Mámor,
gyöngyből és
kristályból!
A Winter kollekció
mesevilágot
idéző darabja,
ám nem csak téli
esküvőn kelt
feltűnést

Drámaian
elegáns
hosszú
fülbevaló,
fekete
Swarovski
kövekkel,
ezüstös japán
üveggyönggyel

VIGYÁZZ RÁM,
MINTHA GYÖNGY
VOLNÉK

Az OhMyPearl által megálmodott
karkötő, amiben visszaköszön
a menyasszonyi ruha csipkéje.
Borzas
bogyó:
akvamarin
drágakővel
díszített, bájos
borzas
fülbevaló

Valami kék a karkötőben, mely megőrzi életed
legszebb napját, magában hordozza az emlékeket,
a gyöngyök pedig tovább kísérik életed minden egyes percét.
…hiszen a gyöngy elengedhetetlen darab egy Nő életében.
1051 Budapest, Nyári Pál utca 5.  +36 30 599 9 599
ohmypearl_by_gloria OhMyPearl

Egyedi és autentikus esküvőre vágysz?
Szívesen esküdnél és ünnepelnél a természetben,
a megszokott hétköznapoktól távol, egy amerikai
hangulatú, faboltozatos, óriási pajtában?

A CSABAI

RENDEZVÉNYPAJTÁBAN
MINDEN ADOTT HOZZÁ.

ASZTALFOGLALÁS:
csabairendezvenypajta/
Helyszín: Csabai Rendezvénypajta • Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.
Esküvői nyílt nap 2021-ben, egy alkalommal • Bővebb információk: rendezvenypajta.hu

Az

1600 m2-es Pajta akár 500 vendégnek is tágas és
egyedülálló helyszínt biztosít, de kisebb létszámú
ünneplésnek is varázslatos teret ad.
Ha Benneteket is vonz a napsütéstől szikrázó zöld
környezet, a régies, mégis modern helyszín, a
hatalmas belmagasságú, különleges térélményt nyújtó,
háromszög-faboltozatos tér, a réten legelő lovak
vagy lovas hintók mesébe illő látványa, akkor
gyertek és válasszátok esküvői helyszínként a
Csabai Rendezvénypajtát!
A pajta területén lehetőség van jegyes, családi,
illetve esküvői fotózásra is. A vendégeknek 120
férőhelyes ingyenes parkoló áll a rendelkezésükre.
Egy esküvő szervezése rengeteg időt, energiát és
utánajárást igényel. Ahhoz, hogy minden az
elképzelések szerint sikerüljön, egy kiváló csapat és sok-sok
tapasztalat szükséges. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk a
szervezéstől a kivitelezésig, a szolgáltatók összefogásával,
ügyelve a legapróbb részletekre is.
Esküvőszervezőnk és koordinátorunk vállalja, hogy az
esküvő napján minden feladatot, szolgáltatót koordinál, az esetlegesen felmerülő nehézségekre megoldást
biztosít, ezzel garantálva,
hogy felhőtlenül élvezhessétek a nagy nap nyújtotta
örömöket.
Keress minket bizalommal
egyedi ajánlatunkért, és
mindent megteszünk, hogy
egész életre szóló emlékkel
gazdagodj.
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