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ÖLTÖNY:
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„DE...”

(A FÁJDALOM AJÁNDÉKA)

Egy olyan napon, mely semmi jóval nem kecsegtetett, Franz Kafka átsétált a berlini parkon. Csakhogy találkozott egy kislánnyal, aki sírt, mert
elvesztette kedvenc babáját. Tovább mehetett volna az író közömbösen, de megsajnálta. Hiába keresték azonban napestig a babát.
Kafka így hát arra kérte a kislányt, másnap találkozzanak és keressék
tovább. Mivel nem lett meg, Kafka átnyújtott a lánynak egy levelet:
– A baba írta – mondta.
Ennyi állt benne:
„Kérlek, ne sírj. Elindultam, hogy világot lássak. A kalandjaimról majd mindig írok neked.”
Így kezdődött a különös barátság, mely bizonyos értelemben túlélte Kafkát.
Találkozásaik során az író mindig gondosan felolvasta a lánynak a baba leveleit, amik
tele voltak kalandokkal, beszélgetésekkel, a gyermek imádnivalónak találta.
Egy nap azonban Kafka „visszahozta” a babát (vett egy hasonlót), mondván, elég volt
a kalandokból, haza szeretne térni utazásaiból.
– Egyáltalán nem úgy néz ki, mint az én babám – szomorodott el a lány.
Kafka számított a reakciójára, hiszen még a hasonló sem lehet ugyanaz, akit ennyire
szeretünk, szerettünk, az nem pótolható. Így átadott a gyereknek egy újabb levelet, amelyben a baba azt írta: „Utazásaim megváltoztattak, de Te, ugye, azért még szeretsz?” A kislány erre megölelte az új babát, és boldogan vitte haza.
Egy évvel később Kafka meghalt. Emlékét, mint a babát, őrizte a lány, és nem dobta el akkor sem, amikor gyerekből nővé vált. Sok évvel később jutalmul egy levelet talált a babában.
Kafka kézírásával ez állt benne:
„Mindent, amit és akit ezen a világon szeretsz, elveszíthetsz, de végül a szeretet ezer más módon fogja visszaadni neked.”
Még a vírus árnyékában járunk, a szerelem fájdalommal, hiányérzettel és sok kompromisszummal párosul(t), de…
Minden nehezítő körülmény ellenére, voltak esküvők a legrosszabb időszakokban is.
Egyes hétvégén egymás után négy, ugyanazon a helyen, ahogy írtátok nekünk. Kell
jobb bizonyíték arra, hogy az esküvő nem felesleges formaság?
Jobban ragaszkodtak hozzá a párok, mint bármikor. Nem a külsőségeihez, hanem a
lényegéhez, amit a felmerülő akadályok még jobban engedtek látni. Nem volt/lehetett
ugyanaz, legfeljebb szinte hasonló, de megtalálhatjátok benne a szép üzenetet, mint a lány a babában:
„Mindent, amit és akit ezen a világon szeretsz, elveszíthetsz, de…”
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világtrend
„Az egyetlen mozzanat,
amely a múlttól való függés
helyébe léphet,
az a függőség a jövőtől.”

ÉS AZ ÉLET
MEGY TOVÁBB,
hadd rohanjunk vele...
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TREND

kulissza!
A RUHA TÚLMUTAT
ÖNMAGÁN

A világ szinte minden táján
felütötte fejét a vírus, éppen
ezért a fotózás modelljei
távoli tájakról, külön
böző kontinensekről
(is) érkeztek, hogy
hirdessék a mindenek
felett álló szépséget,
a közös élményt, a
találkozásokét, melyet
a menyasszonyi ruha
különös erővel
jelképez mostanában.

A KORÁBBAN ZAVARÓ, NYÜZSGŐ, NAGYVÁROSI ÉLET
FORGATAGA ELBŰVÖL. SZINTE ÉREZZÜK A GYÖNYÖRŰ
MENYASSZONYI RUHAKÖLTEMÉNYEK KÖRÜL NEW YORK
LÜKTETÉSÉT, ZAJA ÉNEKNEK HAT, AZ AUTÓK TÜLKÖLÉSE
NYUGTATÓ ZENE, A PÖRGŐ TÖMEG FORGATAGA,
LENDÜLETE SZINTE TÁNC. AZ ÉLET VÉGRE ROHANJON
TOVÁBB A KARANTÉN UTÁN. NINCS MEGÁLLÁS,
NE LEGYEN. SIESS AZ ÖRÖM FELÉ, REMÉNNYEL
ÉRD UTOL MAGAD ÉS A SZERELMET, DE
KÖRÜLTEKINTÉSSEL, HA ZEBRÁN IS...

Ruha:
REEM ACRA

Citátum:
JOHN DOS PASSOS:
NAGYVÁROS
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SZABADSÁG?
SZERETEM,

szerelmem!

ÚJRA
MOZGÁSBAN
A kreáció csak úgy
rohan veled, nem akadályoz, lendületben tart.
10 ESKÜVŐ TREND

Trendi!
A dekoltázs olyan
mutatós! Miközben
hatalmas uszály
tekeredik az ara
köré, mégis annyi
könnyedséggel
kezeli. Siet. Nehogy
leelőzze az idő, a
jövőbe néz.

világtrend
„...Virágokkal megrakott
kocsit vett észre
a nagyvárosban. Vidám,
skarlátvörös és rózsaszín
muskátlikkal, szegfűvel,
alyssummal, rózsákkal,
kék lobéliával.
A májusi föld gazdag
illata áradt belőle,
nedves virágcserepeké
és üvegházaké.”

ESKÜVŐ TREND 11

világtrend
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NYÍLJ KI!

A műtermet az utca forgatagában egy hatalmas, nyitott furgon utánozta.
Hadd legyünk kint, örüljünk egymásnak,
korlátozások nélkül! A szabadság mindig
kint tartózkodik, nem bújik szobába.

!
Tremnendyaisszonyi ruhágket.

világtrend
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SZERETETBŐL, EGYÜTT

„Mindig
azon járjon
az eszed,
hogyan
javíthatsz
a világon,
ne azon, hogy
rongáljad.”

Nemrég alibinek kellett a kutya, a kijárási tilalmat kijátszani.
Ma már, ugye, kizárólag szeretetből sétálunk?
ESKÜVŐ TREND 13

világtrend
ÖRÖKKÉ SZERELEM
A szatén ruha a nőies sziluettet
hangsúlyozza, évek óta trendi ez a
szabásvonal. A dekoltázs azonban
csillogó gyöngyöktől hullámzik,
ettől annyira szerethető,
egyedi ez a költemény.

„Csak az tud valakivel
jó párkapcsolatban lenni,
aki egyedül is képes
boldog lenni.”
14 ESKÜVŐ TREND

MARADJATOK SZERELMESEK
ÉS EGÉSZSÉGESEK!
Fotósorozatunk bizonyítja, hogy az élet, ami néha
unalmasnak tűnik, mégis mennyi szépséget rejt. Csak el kell
venni az évek óta nem becsült „megszokásainkból”, mindjárt
felértékelődik... Ilyen félreérthető néha a házasság is.
Ha olykor unalmasnak hat, értéktelenedne, vedd elő az
esküvői képeiteket, és jusson eszedbe, rossz lenne Nélküle.
Úgy hiányozna, mint karantén alatt az esti séta.
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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!

ELEGANCIA
LUXUS
KÉNYELEM
A BUDAI VÁRBAN

A MEGVALÓSULT ÁLMOKÉ RT!
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T: +36 1 889 6919
sales.budapest@hilton.com

névjegy

mi teendője ne legyen,
és emiatt csak 4 órában tudok dolgozik,
nyilván tizedannyi fizetésért, mint az övé,
akkor amit a férfi megkeres, annak a fele jogosan az enyém. Ez válásnál fel szokott merülni: „dehát az én feleségem otthon volt,
nem is dolgozott!”. Igen ám, viszont nyugodt
életet biztosított, és ennek ára van.

„Azok a párok nagyobb
valószínűséggel maradnak együtt,
akiknek van házassági szerződése”

100-ból 80

A „SZEGÉNY” MENYASSZONY
„SZERZŐDÉS FÉRFI ÉS NŐ KÖZÖTT, MELYBEN KÖLCSÖNÖSEN
MEGÁLLAPODNAK, HOGY A SZERZŐDÉS NAPJÁTÓL KEZDVE NEM
MONDJÁK EL EGYMÁSNAK, KIVEL VAN VISZONYUK. ”
KARINTHY SZERINT EZ A HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS LÉNYEGE.
DR. HORVÁTH ANIKÓ ÜGYVÉD KOMOLYRA FORDÍTJA A KÉRDÉST, ÉS
MIKÖZBEN ELMONDJA, MIÉRT FONTOS EZ A HIVATALOS IRAT, KIDERÜL:
A HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS TOVÁBB ERŐSÍTI A SZERELMESEKET.
– Tényleg igaz, hogy azok a párok nagyobb
valószínűséggel maradnak együtt, akiknek
van házassági szerződése?
– A hazai statisztikákat nézve, kettőből egy
házasságnak válás a vége. A nálam megkötött 100 házassági szerződésből 80-an biztosan házasok.

– Nem lehet véletlen, túl nagy a különbség.
– A szerződésnek is köze van ehhez, ebben
biztos vagyok, mert tisztáz egy helyzetet
már az elején, és így vagyoni kérdésekben
nem lesz miért veszekedni. Magyarországon, sajnos, mégis az a gyakorlat, hogy az
emberek akkor mennek ügyvédhez, ha már
baj van. Pedig nem azért kell ügyvédhez
menni, mert probléma van, hanem azért,
hogy ne legyen. Megelőzni könynyebb, költséghatékonyabb, mint
hosszú, egészséget is próbára
tevő perbe vágni. Ha nincs
házassági szerződés, váláskor a bizonyítás nehézkes,
és szinte garantált, hogy per
után senki, soha nem fog a másikkal többé barátian beszélni.

VITA NINCS, ÉS NE IS LEGYEN
– Amit a házasságba hozunk, az külön vagyon, vagyis házassági szerződés nélkül is azt
a felet illeti később, aki bevitte.
– Igen ám, de pl. öt év múlva is nehezen emlékszik vissza az ember dolgokra, nemhogy
10-20 év távlatából... Az öröklött és az ajándékba kapott értékek sem tartoznak a közös
vagyon kategóriájába, csak
hát, ha erről nincs szerződés,
és mondjuk vettünk abból
valami mást? Törvényileg ez
az új szerzemény is külön vagyonnak számítana, de nehézkes a bizonyítás. Ha viszont van erről házassági-vagyonjogi okirat, nincs vita.
194 ESKÜVŐ TREND

Vagy: mondjuk a házasság alatt veszek a saját nevemre egy nyaralót, autót, attól az nem az
enyém, mert azt vélelmezi a törvény, hogy a közös vagyonból vettem–, kivéve, ha van erről szerződés, mert
akkor függetleníthető. Ezért vagyok én szerződés-párti, mert le van írva fehéren-feketén minden, kié mi, nem kell per, meg lehet
egyezni.

– Az élet változik. Egy ilyen házassági szerződés mennyire marad érvényes, ha már nem
is azt tulajdonoljuk, amit a szerződés fogalmazásakor?
– A házassági szerződést frissíteni kell, nem
örökéletre szól. Jó esetben gyarapodunk, ennek okán a szerződést felül kell vizsgálni.

– Mit kell rögzíteni egy házassági szerződésben? Hogyan vágjunk bele?
– Minden helyzet más. El kell menni egy ügyvédhez, tanácsadásra, elmondani, össze akarunk házasodni, vagy már össze is házasodtunk – több éves házasság alatt sem késő
szerződni –, és akkor a szakember elmondja, mi az, amiről szerinte kell szerződés. Minden párnál mást kell rögzíteni, nincsenek
sablonok. Megkérdezzük a vagyoni viszonyaikat, ki-mivel foglalkozik,
mert mondjuk most jöttek ki az egyetemről,
a feleség könyvelő, a férfi szobrászművész,
pillanatnyilag egyformán keresnek keveset,
de egy főkönyvelő, meglehet, egy-két év
múlva jóval több fizetéshez jut... Aztán a nőnek vannak anyai-női szerepei is,
amit nehéz megértetni majd az
esetleges váláskor a férjjel... Ha a
férjemnek az a kívánsága, hogy
mindig talpig sminkben legyek,
a háztartással, gyerekekkel sem-

– Valahogy az a közvélekedés, hogy a bizalmatlanság jeleként fogja fel a társ, ha a másik házassági szerződést akar.
– Nem is a házasság előtt állók, hanem a szülők szokták kezdeményezni a megállapodásokat! Ez azért van, mert tapasztaltabbak,
előrelátók, míg a pár a szerelem hatása alatt
áll. Nem ritka az sem, hogy éppen az a fél
kezdeményezi a házassági szerződést, akinek nincs vagyona. Egy menyasszony viszszahallotta, a fiú rokonai nem szeretik anynyira, nem bíznak benne, mert a vőlegény vagyonosabb, és azt beszéli a család, az ara nem szerelemből, hanem a vagyonért megy férjhez... Így a lány kérésére
jöttek el hozzám, ezzel is bizonyítani kívánta, nem tényező a házassága létrejöttében a
pénz. Nyilván annak a fiúnak a szülei dolgoztak meg azért a telekért, amit a házasságba
hoz, és amin a fiatalok már közösen szeretnének építkezni. Ebből később nagy gubanc
lehetne, a föld az enyém, csak a felépítmény
a közös, mi-mennyit ér, sok sebből vérezne
az eset...

AKI EGYSZER ELVÁLT:
HOGY AKARJA!
– Azt is észrevettem, sokkal szívesebben kötnek házassági szerződést azok, akik másodszor házasodnak. Átéltek egy válási ceremóniát, annak minden veszteségével, az egész
család felsorakozott, ki-ki az övéi mögé, vitáztak, feszültségben éltek hosszú ideig... Ha
lett volna házassági szerződés, harc nélkül
ment volna minden.
De hogy mégis egy kellemes esettel zárjam... Akadt egy olyan párom is, akiknek
nagyon régen írtunk házassági szerződést,
úgy döntöttek, külön folytatják, szépen elengedik egymást, csakhogy közben mégis
komoly nézeteltéréseik támadtak a vagyon
miatt. Mindenki másképpen emlékezett,
ezért kerestek fel. Mondtam nekik, de hát
nektek kötöttünk házassági-vagyonjogi szerződést! Tényleg? Nem emlékeztek. Elővettük, megnéztük, a kérdések megoldódtak, kibékültek,
és most éppen ott tartanak, el
sem válnak a végén...

Keresd dr. HORVÁTH ANIKÓ ügyvédet itt:
1126 Bp., Szendrő u. 45. • Tel. 36 1 391-7606, 06 20 339-9299
www.ugyved.ingatlan.hu • www.ugyved.info.hu

trendszetter

2000 éves rejtély
a szerelem nevében

ELVESZETT

– VAN NÁLAM EGY
PAPIRUSZ, NÉZZE MEG
A PROFESSZOR, HÁTHA
VALAMI ÉRDEKES
DOLOG ÁLL RAJTA –
SÉTÁLT BE AZ ÉLTES ÚR
AZ OXFORDI EGYETEM
VEZETŐ PAPIROLÓ
GUSÁNAK TANÁRI
SZOBÁJÁBA.
DR. DIRK OBBINK KLASSZIKA
FILOLÓGUSNAK ELAKADT A
LÉLEGZETE, BELEREMEGETT
ABBA, HOGY AMIT A KEZÉBEN
TART, AZ ÚGY KÉTEZERÉVES,
EGYIPTOMI MÚMIA
BETEKERCSELÉSÉHEZ
HASZNÁLTÁK... AZ
EGYIPTOMI MÚMIÁKAT
UGYANIS GIPSZSZERŰ
MASSZÁVAL BEKENT
PAPIRUSZCSÍKOKKAL
TEKERTÉK BE, AMIRE ÍRNI
ÉS FESTENI IS SZOKTAK.
A VILÁGSZENZÁCIÓT AZ
OKOZTA, HOGY
KIDERÜLT, A
MÚMIAPÓLYA
AZ EGYIPTOMI
SZERELMI KÖLTÉSZET
NAGYJÁNAK,
SZAPPHÓNAK KÉT,
AZELŐTT
ISMERETLEN
KÖLTEMÉNYÉT
REJTI.

ÉS MEGTALÁLT
SZAVAK
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Párhuzam
E napjainkban rekonstruált verstöredékekből
választottunk
ZUHAIR MURAD ókori
hercegnők inspirálta
ruhakölteményeihez.
A kollekció-fotózás
helyszíne a múmiák
földje, Egyiptom volt.

A T E NGE RT ÚJ R A L ÁTJ U K M A J D

„Hogy ne
fuldokolna
a szívem
annyit...!”
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trendszetter
ÉDES
ISMÉTLÉS
A kreáció búzavirágszerű, hímzett fő
motívuma és a
fátyol szegélyének
mintázata harmóniát
kelt ismétlődésével,
igen, igen.
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trendszetter

„Másvalakit
szerethet,
i
mást akar most hívn
magához újra...”
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trendszetter
EGYSZERRE TÖBB
A népies virágmotívumok
az érzéki áttetszőséggel
találkoznak, ehhez társul
a bohém, több szintes,
mozaikos habcsók-motívum a szoknya részen.
Igazi formabravúr, ahogy
az eltérő stílusok között
összhangot kelt mégis!

trendi!
Jobbon láthatod
ugyanezt a kreációt
egy merész fátyollal,
melynek a hossza is
érdekes, hiszen eltér
a ruháétól, így még
egy szintet képez a
három „emeletes”
szoknya mellett.

„Térdem
ernyed,
jaj...,
de te nem
ragyogsz
rám...”
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trendszetter

Rejtély
Ki hozta el a professzorhoz a
múmiapólyát, kinek köszönhető a felfedezés?
Homály fedi. Az öregúr, aki
felkereste a professzort,
nevének elhallgatását kérte.
Ennek köze lehet a máig
tartó egyiptomi sírrablásokhoz, melyek során az
előkerült leletek borsos
áron kerülnek illegálisan a
műkincspiacra? Nem tudni.
Ám a két megtalált, és mostanában rekonstruált ókori
vers a régi korból üzen,
hogy a szerelem erejét, semmihez sem fogható értékét
hirdesse ma is.

„A szélvész
gyorsan
elül
s utána
csendes a
tenger”

„Ezt te akartad:
hogy hiába, kínnal
epedjek érte.”
ESKÜVŐ TREND 29

trendszetter
„Nem segítesz, mikor
szerelemben égek,
célomat elérni”

ÉKSZERRUHA,
FÉMHATÁSSAL
Az ezüstös hímzést
életre kelti a napfény,
és tükör-fémes csillogást kelt. Rendkívül
látványos, mágikus:
ékszerként hat
ZUHAIR MURAD
minden ruhája,
de fátyla is.

„Szerelem - robbanó, pezsgő,
Mint a vihar a tölgyet,
Tagjaim rázza - reszketek."
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HELYSZÍN: MYSTERY HOTEL BUDAPEST
MENYASSZONYI RUHA:
ROMANTIKA SZALON
ÖLTÖNY ÉS KIEGÉSZÍTŐI:
DIGEL STORE BUDAPEST
DEKORÁCIÓ, VIRÁGOK, DÍSZLET:
BURGER ÉVA VIRÁGKÖTŐ MESTER
ÉKSZER: OHMYPEARL
PRODUKCIÓS VEZETŐ:
SZENTPÉTERINÉ CSŐKE BEÁTA
HAJ: TOLDYNÉ BERENDI KITTI
CUKORVIRÁGOK, NEM CSAK TORTÁN:
KANYÁRI ESZTER/SUGARCRAFT
ALAPTORTA: ÉDESSÉGLABOR
CIPŐ: HEELS
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M E N YA S SZON Y U N K :

BOR BÉ LY A L E X A N DR A SZ Í N M Ű V É SZ NŐ
BARÁTSÁGOKRÓL ÉS A SZERELEMRŐL

TIZENNYOLCÉVES KORÁBAN MÁR MEGKÉRTÉK A KEZÉT, AKKOR A SZERELEM HELYETT
A SZÍNHÁZAT VÁLASZTOTTA. BORBÉLY ALEXANDRA, A TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL
C. FILM NEMZETKÖZI SIKEREKET ELÉRT FŐSZEREPLŐJE A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZBAN
TALÁLKOZOTT NAGY ERVINNEL, AKI AKKOR MÉG SZINTÉN A TÁRSULAT TAGJA VOLT.
ÁLLÍTÓLAG AZ EGÉSZ AKKOR KEZDŐDÖTT, AMIKOR AZ ÜNNEPELT SZÍNÉSZ
MEGKÉRDEZTE A FIATAL, MÉG KEZDŐ SZÍNÉSZNŐT, HOGY MI A VÉLEMÉNYE A
DARABRÓL, AMIBEN ÉPPEN JÁTSZOTT. ÁM ALEXANDRA, AHELYETT, HOGY MEGDICSÉRTE
VOLNA, ALAPOS KRITIKÁBA KEZDETT, MIRE NAGY ERVIN FAKÉPNÉL HAGYTA.
AZÓTA ELVÁLASZTHATATLANOK.

A

Fotó: DÉVAI ZOLTÁN
ÉS ERDŐS ZSOLT
Szöveg: KOVÁCS BOGLÁRKA

„ mikor két ember
meglátja egymást,
és támad valami
elsöprő köztük…
E Z TÖ R T É N T.”
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A CÍMLAP TÖRTÉNET MÉDIATÁMOGATÓJA A MYSTERY HOTEL BUDAPEST

címlap

an, akinek a parfümjét érzed meg először, aztán a
szemfényvesztő manírt, és
amögött keresgéled a személyiséget,
amit a színfalai mögött rejteget.
BORBÉLY ALEXANDRÁNÁL a színélmény az első, és ez azonnal átütő.
Méz-színű... Akárhogy világítjuk vagy
nem, valami arany tónussal vonja be
arcát, testét, egész jelenlétét. A fény
nem is a highlighterből következik, hanem egy olyan női szépségből, aminek
biztosan köze van a szerelemhez is.
Akár egy modell (177 cm magas),
hosszú lábakkal. Bizonygatja, most
nem vékony, mégis törékenynek hat az
érzékenységtől is, amit a tekintete közvetít.
Egy-egy kérdés képes kiváltani belőle azonnal mély érzéseket. A szeme
olyankor megcsillan, hogy már azt hiszed, könnyekig hatódott. Aztán nem
az lesz, amire számítasz.
Nem hiába, Európa egyik legjobb színésznője a miénk.
Ha vőlegényével, Nagy Ervin színművésszel párban nyilatkozik, feleslegessé válhat az újságíró. Amikor ketten
vannak, az ugyanis szerelem, nem kell
bele harmadik.
Párosukban Alexandra higgadt, de
érzékeny, mindenkitől szeretetre vágyik, kérdez, amikor fáj neki a világ,
ilyenkor sokszor kezdi a mondatot
„miért?”-tel. Mellette Ervin az élet dolgaiban tapasztalt férfi figura, és ha
sokan heves természetéről ismerik is
inkább, kedvesét mindig képes megnyugtatni. Ha a világ a feje tetején pörög, őt még akkor is.
Meglepetés-vendégekkel készültünk,
Borbély Alexandra két férfi kollégája
érkezik. A véletlenek játéka el is szabadul majd, mi sem sejtettük, hogyan, és
(m)ennyire valóságos irányba.
Akkor majd nézünk, mint a moziban
és (el)engedjük, hadd bontakozzon ki.
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„IGEN, DE A FILM
A SZERELEM!”
– Megnéztem újra, amikor kinyitják
a Berlinálén a borítékot: „A legjobb
színésznőnek járó díjat kapja...”
Nagy Ervin arcát is mutatja az operatőr, aki nem csak a film egyik szereplőjeként kísért el, hanem a kedvesedként. Katartikus pillanatok, érzelmek... Az ellenkezője vagy ott annak,
amit a tűpontos, koncentrált játékoddal ebben az alkotásban nyújtasz...
– Februárban, emlékszem, megkapta a Testről és lélekről a legjobb
filmnek járó Arany Medvét, és ezután azt hittem, jönnek majd izgalmas megkeresések, újak, felpörög
az élet, a munka. De nem történt
velem semmi. Nagy űr támadt, furcsa csönd. Elkeseredtem. Decemberben aztán kinyitották azt a borítékot... Nem tudom, mikor fogom
majd felfogni, ami ott történt velem, máig nem sikerült igazán feldolgozni. Mámorító.

– Felvillant az átadáson egy másik
kép is: Juliette Binoche annyi kedvességgel mosolyodik el a nevedre. Találkoztál vele?
– Gyorsan jöttek érte, elvitték interjúzni, nem volt ott a partyn sem.
Később, a felvételen láttam az arcát... Olyan volt, amilyen a filmjeiben szokott lenni.

– A filmből nehéz kilépnie egy színésznek?
– A kamera beléd lát. Az ember a
személyiségét legfeljebb háttérbe
szorítani tudja, teljesen letagadni
nem. A színész kicsit mindig azt is
használja, amilyen legbelül ő.

– Vagyis Veled szinkronba hozható a
Testről és lélekről „szögletes” Máriája?
Igen. Gyerekként jótanuló, szabálykövető voltam, mindentől, ami a
határokat feszegette, óvakodtam.
Túlzottan meg akartam felelni apukám nagyon magas elvárásainak.

„Én kezdettől
fogva nagyon
biztos vagyok
ebben a
kapcsolatban,
már csak
azért is, mert
ismerem magam
és tudom:
soha nem
mentem,
megyek bele
olyasmibe,
amitől félni
kell, ami
bizonytalan.”

címlap

„Az esküvőnk
az újraterve
zésekről szól,
2019. novembere
óta vagyok
menyasszony…”
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LÁTVÁNY
A MYSTERY HOTEL
BUDAPEST meglepetést
keltő enteriőrjei már a
bejáratból kiinduló
lépcsősorral azt az érzetet keltik, hogy végre
színházban vagyunk, és
ez még csak a kezdet...
BURGER ÉVA virágkötő
mester olyan dekorációval készült, mely úgy
hódol a színésznőnek,
hogy fokozza a
teátralitást.
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„Sok minden benne
van 2021-ben!
Ha a járvány
felől közelítjük
meg, sajnos, rengeteg fájdalom,
aggodalom, veszteség és lemondás
jellemzi, ha
viszont idén
végre megtarthatjuk az esküvőnket is, akkor
mindezek mellé a
boldogságot is
»kénytelen leszek«
feljegyezni. Nem
vagyok igazán
spirituális ember,
de a páratlan évek
jobban tetszenek…”
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„A kamera
beléd lát. A
színész kicsit
mindig azt is
használja,
amilyen
legbelül ő.”

MONA LISA MOSOLYA
Az OHMYPEARL gyöngyös
ékszerei, BURGER ÉVA
élővirágokkal díszített lila
boája és csokor-retikülje,
a ROMANTIKA SZALON
csillogó kövekkel, gyöngyökkel hímzett ruhakölteménye kedvesen emelkedik ki a MYSTERY
HOTEL BUDAPEST
részletgazdag teréből,
ahol semmi sem véletlen. A párnáról például
Mona Lisa figyel...
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„Nekem sokat
jelentett, hogy
nem egy siker
telen színésznő
vagyok a híres
Nagy Ervin
mellett, hanem
úgy érezhettem,
végre letettem
valamit, amiért ő
is felnézhet rám.”
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PAZAR
A ROMANTIKA SZALON
fenséges ruhakölteménye
varázslatot kelt a MYSTERY
HOTEL BUDAPEST
festőiséget modern belsőépítészeti megoldásokkal
ötvöző, éttermi miliőjében.

trendi!
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A kanárisárga fotelektől,
fényektől meghitt hangulatot
árasztó, monumentális étterem közepén óriási márványsakktábla jelzi, hogy az élet
egy nagy játszma.

címlap

„Köztünk
mindig van
valami
feszültség,
pozitív vagy
negatív
irányban,
de van.
A békeidő
ritka."
ESKÜVŐ TREND 41
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FELTŰNŐEN KEDVES
Illatos jácintok és feltűnő, színes virágok
együtt. Mint a nőben rejlő titok: az őszinteség és a színésznőség. …mert legalább
egy férfi előtt minden nő játszik egy kicsit.
Akihez a legőszintébb, főleg annak...
BURGER ÉVA virágai
ezt a kettősséget rejtik.

AZ OHMYPEARL gyöngy retiküljébe
belefér egy telefon, de a mobilnál
mondjuk egy rúzs fontosabb lehet
a nagy napon…
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„...nem is tudom,
Ervinnel
tudnánk-e együtt
dolgozni… Azt
beszéltük, hogy
egyszer, majd,
valami nagyon jó
filmben… De az
előző szerelmem is
színész volt, és a
párjaimmal nekem
valahogy nem
működik olyan jól
a játék..."

címlap
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„Ó, én óvodás
korom óta
szerelmes
vagyok."
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– Miért lettél mégis színész, ha
édesapád ügyvédnek képzelt el?
– Mert anyukámból is van bennem, aki bátor, vidám, életrevaló nő, a színészet az a részem,
ami ő. A szavalóversenyek, a korai sikerek...

– Melyikükre hasonlítasz jobban?
– Öt évente mást gondolok, melyikük vagyok inkább... (Nevet.)

– Ez amúgy fontos?
– Valójában nem. Mindkettejüket felfedezem magamban.

– Valami hasonló határvonal-kérdés: szlovákiai magyar vagy, vagy
inkább anyaországi?
Hogy látod, számít ez még? Európában biztosan nem, de a két kis
országon belül, lehet...
– Ide adózom, itt élek, itt végeztem
el a Színházművészeti Egyetemet.
Gyerekkoromtól ide készültem,
amikor a magyar televíziók bemondóitól megtanultam tájszólás
nélküli magyarul beszélni, már onnantól kezdve... Egyszer ugyanis átjöttünk Győrbe anyukámmal szép
ruhát venni, és kinevettek bennünket a testvéremmel a palóc tájszólásom miatt. Ám ha itt élek is, odaérnek a gyökereim, a szüleim
Nagycétényben laknak. Tehát nem
lehetek magyar állampolgár, mert
akkor elveszteném az ottani törvények szerint a szlovákot.

– A Junior Prima-díjat azért nem
kaptad meg, mert nem vetted fel a
magyar állampolgárságot.
– Azóta megváltoztatták a szabályzatot, és úgy örülök ennek!
A múltkor azt mondta valaki,
hogy a hatásomra történt. Mert
mertem beszélni erről...

– „Kárpótlásul” egy év múlva nem
csak Jászai Mari-díjas lettél, hanem Európa legjobb színésznője is.
Most mi van Veled, egyelőre szakmailag kérdezem?
– Volt a mámor, az elején, aztán
kezdtem elbizonytalanodni, lesz-e

még olyan szerep, és mi lehet az,
amivel bebizonyíthatom, sikerül
szinten tartanom magam. Mert mi
van, ha ennyi volt és ennél nagyobbat én már nem tudok dobni az életben?!

– A Katona József Színháznak, az
ország egyik legelitebb társulatának színésznője vagy...
– Igen, fontos része az életemnek, de a film a szerelem! Az én
lelki alkatomnak az jön be inkább. Amikor adott egy jelenet,
amit ma kell felvenni, és holnap
már nem lesz rá lehetőség. Ez a
helyzet inspirál. A színházban viszont, ha aznap nem olyan jó,
majd egy másik estén kijavítod.
Nyilván ennek is megvan a maga varázsa és előnye is.

„FEL KELL NÉZZEK
EGY FÉRFIRA!”
– Nagy Ervinnek van ízlése –
mondja fotós kollégánk a fényeket igazítva, beszélgetésünket
megszakítva készülnek a képek.
Látom, elcsodálkozik, amikor a
kamerájába néz.
– Köszönöm a nevében is – nevet rá Alexandra.

ta, így egyszerre voltatok a csúcson. Mondjuk, ez a szerelemben
sem mellékes. Ezt a tíz év korkülönbséget amúgy annyiszor emlegeted... A Téged annyira meghatározó édesapád miatt fontos ez?
Apa-szerű figura az eseted?
– Fel kell nézzek egy férfira! Igen,
ebben nyilván a szigorú apaképemnek is része van. Másfelől –
és most lányos lesz a hangja –,
szerintem sok férfi később érik…
Ilyen esetekben pedig könnyen
ki tud egyenlítődni akár a 10 év
korkülünbség is.

– Ervin – miután látott téged
Enyedi Ildikó filmjében –, azt
mondta, ez az alakításod „egy életre beleégett a retinájába”. És a leendő közös gyereketeknek azzal az
üzenettel mutatja majd meg egyszer, hogy „édesanyád egy zseni”!
Te mit szóltál a Kincsemhez?
– Jaj, anyukámnak nagyon tetszett! Na jó,
nekem is.

– A hirtelen nemzetközi elismerés
erősítette a magánéleti szálatokat?
– Egyértelműen. Nekem sokat jelentett, hogy nem egy sikertelen
színésznő vagyok a híres Nagy Ervin mellett, hanem úgy érezhettem, végre letettem valamit, amiért ő is felnézhet rám. Nagyon jó
volt érezni, hogy Ervin mennyire
át tudta adni magát a sikeremnek!
Talán nehezebb lett volna, ha nem
tíz évvel idősebb, és nem ennyire
elismert művész. Bár Ervin nagylelkű, úgyhogy, szerintem,
már korábban is tudott volna együtt örülni velem.

– Tökéletes volt az időzítés... Akkor lett közönségsiker a Kincsem, amiben
a főszerepet játszotESKÜVŐ TREND 45

címlap
„Van egy velem egy
idős barátnőm,
aki abszolút azt
vallja, hogy erre a
világra nem érdemes
szülni. Közel áll
hozzám, így magam
is elmerengek néha
ezen a fájdalmas
gondolaton. ...de
Ervin erre azt
szokta mondani,
hogy a világ
úgyis megy
tovább, nem
állhat meg.
És még az is
megtörténhet,
hogy majd
éppen a mi
gyerekeink,
a mi generációnk gyerekei találnak
ki valami
olyasmit,
ami megmentheti ezt
a bolygót."
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„Fel kell
nézzek egy
férfira! "
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TERMÉSZETES FÉNYBEN
A tekintet megpihen, ahogy a
letisztult körfolyosón végigsuhan a színésznő. Ez a ruhája
(ROMANTIKA SZALON) úgy
árasztja a költőiséget, mint
a falakat takaró, akvamarinkék
hímzésű drapéria.
Az ablakok bátran beengedik
a természetes fényt.

ESKÜVŐ TREND 47

címlap

„Nem tudom,
a férfiak
mitől félnek
ennyire..."
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– Szerelmesebben jöttél ki a moziból?
– Szerintem nem csak én, az öszszes nő, aki nézte. Azt a férfit láttam benne, akibe beleszerettem...

– Nem volt olyan érzésed, hogy
neked kellene játszani a filmbeli
szerelmét?
– Akkoriban számomra minden
annyira a Testről és lélekről szólt,
úgyhogy nem. Inkább a lóimádó
barátnőim, Trokán Nóra, Pálmai
Anna jutottak eszembe, hogy
biztosan jól állt volna nekik ez a
szerep. Amúgy, nem is tudom,
Ervinnel tudnánk-e együtt dolgozni... Azt beszéltük, hogy egyszer, majd, valami nagyon jó filmben... De az előző szerelmem is
színész volt, és a párjaimmal nekem valahogy nem működik
olyan jól a játék...

– Miért?
– A megfelelési kényszertől egyikünk sem tud teljesen önmaga
lenni. Azt hiszem, hogy ez a helyzet – legalábbis engem –, nem
enged ellazulni... De idővel talán
ebbe is bele lehet jönni.

– A Drakulics elvtársban együtt
játszottatok.
– De nem egymással... A Boldog
új évet c. szlovák filmet a Tátrában
forgattuk nemrég, abban házastársak vagyunk, Ervin metroszexuális férfi, én meg a hisztis
nő... Annyit mondhatok, hogy a
filmben ennek a felállásnak nem
lesz jó vége. (Nevetünk.)

CSAK AKKOR TESZI
MEG, HA VÉGRE IGAZI
ESKÜVŐJE LEHET
– Különös szimbiózisban vagytok.
Te vagy a kivétel, aki ezzel a kemény
emberrel azt csinálsz, amit akarsz?
– Köztünk mindig van valami
feszültség, pozitív vagy negatív irányban, de van.
A békeidő ritka.

– Ezek a menyasszonyi ruhák mindig felvetik a kérdést, mit hoz a jövő? Most magánéletileg értem...

– Mondjuk jobb is, mert ha egy
jönne, az fájt volna Ervinnek.

– Az esküvőnk az újratervezésekről szól, 2019. novembere óta vagyok menyasszony. Nem szeretnénk maszkos esküvőt... Úgyhogy,
most augusztusra tervezzük.

– Onnan, hogy nem kérdezte,
ki szerepel majd mellettem a
magazinban... Ervin hasonmás
jön?

– Milyen ez az év?
– Sok minden benne van 2021ben! Ha a járvány felől közelítjük
meg, akkor, sajnos, rengeteg fájdalom, aggodalom, veszteség és
lemondás jellemzi, ha viszont
idén végre megtarthatjuk az esküvőnket is, akkor mindezek
mellé a boldogságot is „kénytelen leszek” feljegyezni. Nem vagyok igazán spirituális ember, de
a páratlan évek jobban tetszenek, egyszer felírtam a naplómba is, hogy „életem legjobb nyara ’97-ben volt, mert összejöttem
az akkori szerelmemmel!”

– Volt sok?
– Ó, én óvodás korom óta szerelmes vagyok.

– Ervinnek lesznek még problémái...
– Csak ha megtudja... (Nevet.)

– Évek óta szerelmesek belé a nők,
talán a férfiak is. Hogy tartjátok
formában magatokat a karantén
alatt?
– Egyszerre edzünk a lakásban. Én
egy őrült hollywoodi nőre aerobikozom, ő pedig ilyenkor mellettem szobabiciklizik. Lehet, hogy
van most épp 1-2 kiló plusz rajtunk, de nehogy azt hidd, hogy
Ervin hiúságból nem vette fel a
fotózáson az esküvői öltönyt,
nem... Azt mondja, hogy ezt csak
akkor teszi meg, amikor végre
megtarthatjuk az esküvőnket.

– Lesz helyette két férfivendéged...
– Nem egy? Ismerem őket?
Hogyhogy kettő?

– Mert ha egy jönne, szinte vőlegénynek tűnne. Ti pedig annyira
egymáshoz tartoztok már.

– Honnan tudod?

– Létezhet hozzá hasonló?
(Nevet.)

„DE ERVIN ERRE
AZT MONDTA...”
– Most hol van Ervin?
– A kislányával.

– Jó apa?
– Hát, én még nem láttam nála jobbat. Ő tényleg foglalkozik
a gyerekkel, minőségi időt töltenek együtt. Elviszi úszni,
megtanítja lovagolni, ez a kislány már szinte az összes sportágat kipróbálta. Múltkor Lolának este 8-kor sakkozni támadt
kedve. Nem volt nyitva semmi,
sakkunk meg nincs. Ervin erre
kivágott kartonpapírból egy
táblát, megfestette és kávékapszulákkal lejátszották. Én meg
festek, arra tanítom.

– Megrázó volt, hogy azt nyilatkoztad nemrég, nem biztos, hogy kell
erre a világra gyermeket vállalni.
– Ez, sajnos, megfordul az ember fejében mostanában…Sokakat, így engem is, szorongással tölt el a járvány és a pusztító
klímaváltozás. Van egy velem
egyidős barátnőm, aki abszolút
azt vallja, hogy erre a világra
nem érdemes szülni. Közel áll
hozzám, így magam is elmerengek néha ezen a fájdalmas gondolaton. ...de Ervin erre azt szokta mondani, hogy a világ úgyis
megy tovább, nem állhat meg.
És még az is megtörténhet,
hogy majd éppen a mi gyerekeink, a mi generációnk gyerekei
találnak ki valami olyasmit, ami
megmentheti ezt a bolygót.
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„Jé, hát Te,
Kristóf,
megint Te?"

– Már szóba került a nevelt lányod... Milyen a viszonyotok?
– Ervin kislányával szeretjük
egymást, Szandinak hív. Lolát
talán azért is kaptam az életem
ben, hogy beletanuljak a szülő
ségbe. Mintha már kicsit előre
gyakorolhatnám az anyaságot.
Ez nagy adomány. Nekem
amúgy nincsenek ezzel kapcso
latos frusztrációim, anyukám
pozitív példa, hármunkat nevelt
fel otthon, szeretetben.

„VALAMI ELSÖPRŐ,
AMINEK NEM TUDTUNK
ELLENÁLLNI”
– Az Othellóról, ami a Katonában vár Rád, ha eljön a színházi
nyitás, eszembe jut a féltékenység.
– A kapcsolatunk elején meg
volt mindkettőnkben.

– Szerinted ki érezte jobban?
– Általában mindketten ugyan
úgy reagálunk egymásra, ugyan
azt hozzuk be a kapcsolatba,
úgyhogy, egyformán és egyidő
ben éreztük...

– Már megbízol benne?
– Igen, mindig is megbíztam.

– Tesztelted?
– Milyen teszt? (Reflexből a vírusra gondol hirtelen, de gyorsan
kapcsol.) Nem, sosem kutakod
tam.

– Téged megváltoztatott, hogy ő
szeret?

endi!
trCSILLÁRCSOKOR
Igazi dívás kiegészítő: a csillárban
élővirágok tündökölnek, csillogó
„kristályuszály” csatlakozik hozzá,
hogy kövesse a menyasszony minden
mozdulatát. A ROMANTIKA SZALON
nemes anyagból készült minimalista
ruhája fenségességet kelt.
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– Rengeteg mindenre megtaní
tott. Lett egy olyan társam, aki
nek már van gyereke, valami új
ba kerültem, ami szép, ugyan
akkor sokszor bonyolult. Ez a
helyzet türelemre, nyugalomra
nevelt.

– Miből alakult ki a szerelmetek?
– Amikor két ember meglátja
egymást, és támad valami el
söprő köztük, aminek nem tud
nak ellenállni... Ez történt.

címlap
– Nem ismétlődhet
ez meg, hogy néhány
év múlva újra jön
valaki, akivel szintén
ezt érzed, érzi?
– Nem jön. Érzem.
Én kezdettől fogva
nagyon biztos vagyok ebben a kapcsolatban, már csak
azért is, mert ismerem magam és tudom: soha nem
mentem, megyek
bele olyasmibe,
amitől félni kell,
ami bizonytalan.

– Sosem csaltak meg?
– Úgy tudom, hogy
nem. Soha nem
volt ilyen tapasztalatom. Ezért nem is
hordozok magamban ilyen jellegű sérelmet. Azt hiszem,
szerencsés vagyok.

Jé, hát Te, Kristóf, megint Te?
Hogy kerülsz ide?

A Mystery Hotel bejárata
előtti hatalmas lépcsősor tetején áll a színésznő, kinyílik
vele szemben az aranymintás,
monumentális üvegajtó. Előtte repülőszőnyeg imitáció,
mely fentről indul, egy tükörnél megkettőződik, és felfut a
mennyezetig, végtelen térhatást keltve. Tervezői bravúr.
De elég a késleltetésből: tehát
Alexandrával szemben, a repülőszőnyeg közepén, mint
valami színdarabban, Ódor
Kristóf színművész. Az A nevem Mary Page Marlowe c.
darabban férj-feleséget játszottak, az előadás premierjét még
éppen megengedte a vírus, így
arra gondoltunk, rákérdezünk, milyen egy színpadi házasság, ezért hívtuk meg.
Kristóf sármosan felnevet.

– Hogyan kért meg?
Számítottál rá?

– Te leszel az egyik meglepetés vendégem? Azt nem
tudhatjátok, hogy – néz
– Képzeld, nem...
ELSŐ VENDÉG: A KÖZÖS BARÁT Kristófról a stábra a színészAmúgy volt már
egy lánykérésem,
ÓDOR KRISTÓF, színművész, sőt festő nő. – Honnan tudjátok?
Hát, őszintén szólva, mi is
még 18 éves koúgy állunk ott, mintha meséromban, Kubában,
be ejtettek volna: nem tudcsak akkor végül a színészetet, – Ez a férfiak hibája?
Budapestet választottam a há- – Igen, mert ha a nők is megkér- juk, mit tudunk.
zasság helyett. Pedig nagy sze- hetnék a férfiak kezét, akkor sze- – Kristóf lesz az esküvőnkön a vőrelmem volt...
rintem sokkal gyorsabban meg- fély! – Alexandra.
Ervinnel Szicíliában történt, történne minden. Ez engem min- – Jó végre újra látni Téged, de jól
csodálatos helyen, és tényleg dig bosszantott egy kicsit, még- nézel ki – Kristóf Alexandrának.
váratlanul ért.
is, ki bírja ezt kivárni?! – Amikor Ervin megkérte a kezem
Szicíliában, Kristóf felhívott közSok barátnőm szá(Nevet.)
ben…, persze, nem vettem fel…
molgatja, hogy már
– Ervint kellett no- Rögtön utána visszahívtam, és ő halmilyen
régen
szogatni?
lotta először a nagy hírt! Jó, de meegyütt van a sze– Annál én azért séld majd el személyesen, mondta
relmével, a párbüszkébb va- szárazon. Nem is értettem, miért vija mégsem kéri
gyok, minthogy selkedik így, mikor ilyen boldog vameg a kezét.
ilyesmit kérjek... gyok! Erre meglátom, tőlünk alig pár
Nem tudom, a
Eleve nem szere- méterre a notoi templommal szemférfiak mitől féltek kérni...
ben, ahogy a telefonjával integet…
nek ennyire...
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BARÁTJUKBÓL A VŐFÉLYÜK IS LETT

ÓDOR KRISTÓF,
A CENTRÁL SZÍNHÁZ MŰVÉSZE.

„ERVINNEL
SZIRAKÚZÁBAN FORDULT
KOMOLYRA A DOLOG.”
A SZÉLSŐSÉGES KARAKTEREK
ÉS MŰFAJOK EMBERE. JÁTSZOTT
ALFÖLDI RÓBERT RENDEZÉSÉBEN
IBSENT KAMARADARABBAN, DE
ÉNEKELT HÁROMEZER EMBERNEK A
MARGITSZIGETI SZABADTÉRI
SZÍNPADON A BONNIE ÉS CLYDE C.
MUSICALBEN. MŰVÉSZIEN BÁNIK A
TROMBITÁVAL, SZERENCSÉRE NEM
HOZTA MAGÁVAL. VISZONT A
FOTÓZÁS ALATT OLYKOR
BELEHALLGAT OPERAÉNEKES
ÖCCSÉNEK ÁRIÁIBA. A VÍRUS IDEJÉN
SZÍNDARABOK (DELILA, SOK HŰHÓ
SEMMIÉRT) ONLINE SZÍNHÁZI
FELVÉTELEIN DOLGOZIK,
SZABADIDEJÉBEN MODERN
FESTMÉNYEKET FEST.
AZ ECSETKEZELÉST MEG
IS BESZÉLIK KÉT BEÁLLÍTÁS
KÖZÖTT ALEXANDRÁVAL,
AKI MOSTANÁBAN, HOGY
TÖBB AZ IDŐ ÉS KEVESEBB
A PRÓBA, SZINTÉN EBBEN LELI
ÖRÖMÉT. KRISTÓFNAK MÁR
MEGRENDELÉSEI IS VANNAK.
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– A munkádról kérdeztelek volna, a
Centrál Színház-beli online bemutatókról, hogy mennyi szélsőséges szerepet osztanak Rád. Autistáktól
aberrált sorozatgyilkosig, beteg,
depresszív, őrült férj figurákig, és
hogyan is volt a színpadi házasságod
Borbély Alexandrával... Dehát felülírja a művészetet, a színházat mostanában úgyis az élet.
(Ez amúgy tragikus, csak ha Kristófra nézel, akkor válik komédiává.
Nem hiába jegyzi meg két nevetés
között komolyan, hogy a színház is
létfontosságú, nem csak a hentesüzlet, mert ki is élné túl a karantént
mondjuk sorozatok, filmek nélkül?)
– Hogyan csöppentél bele Nagy
Ervinék eljegyzésébe?
– Vicces. Szandrát régóta ismerem,
felettem járt az egyetemen, barátok voltunk. Ervint is, bár őt nem
annyira... (Nevet.) És 2019. volt az
az évem, amikor sokat utaztam,
abban az esztendőben 66 000
km-t mutatott a Google számlálóm, szóval szinte kétszer kerültem
meg a Földet.
– Melyik gazdag nő szponzorált?
– Jelenleg amúgy szingli vagyok.
(Nevet.) Az utazásra, az élményekre nem szabad sajnálni a pénzt, fotózom is közben, itthon pedig lefestem..., ne gondolj, persze, hetekre, két-három napra is elmegyek, ha annyi akad.
– Fájdítod a szívünket a vírus alatt,
amikor releváció, ha elkirándulunk a
boltba?

– Marokkóban, Balin, Cipruson is van ugyanis egy gyűrű. Szeretné
jártam a lezárások előtti évben! megkérni Szandra kezét. Na, monMintha előre tudtam volna, mind- dom, ez király, és ajánlottam neki a
járt nem lehet. Ősszel követke- tengerpartot...
Aztán leváltunk egymásról. Mászett Szicília... Ott áltam hát
Catania főterén, fotóztam a nap nézem, Ervin hív, hogy mégsem
templomot, és meghallottam a vette elő a gyűrűt. Ősz volt már,
hátam mögött a magyar beszé- nem olyan szép a hely, mint képzeldet. Jaj, már megint, magyarok, te. Másodszorra jutott eszembe
nem tudok szabadulni tőlük (vé- Noto, ahol amúgy még én sem járkonyítja el a hangját), megfordul- tam azelőtt, csak terveztem, hogy
tam, és szemben állt velem majd most... El is indultam a városSzandra... Hát, mondom, Te mit ka felé, hívtam őket, hátha ott is tacsinálsz itt? Ő is megdöbbent, er- lálkozhatunk, de nem vették fel.
re mekkora esély van, hogy Szicí– Mi van, eltűntek?
lia főterén találkozzunk! Vele volt
Aztán sétálgatok, már Notóban,
Ervin is, akivel hamar közös hul- egyszer csak csöng a mobilom, fellámhosszon rezegtünk. Ki is talál- veszem, és közben meglátom, könytunk egy szelfi-sorozatot, mintnyes szemmel szalad le a templom
ha én Szandrával
Szandra, és bár
N mie
D r lépcsőin
jöttem volna Szicíli- T R Epre
már lát engem, sírva kiába, Ervin pedig
abálja a telefonba is,
A CENTRÁL SZÍNHÁZ Monty
ostromolná, szemeg nekem is:
Python humorát idéző, de csöppet
retné megszeKépzeld, Ervin
sem utánzó VÉRSZIPOLY c. online
megkérte a kezerezni magáelődását szívből ajánljuk, ÓDOR
met!
nak. A közösKRISTÓF is szerepel benne, a vele
ségi oldalakon
– Erre Te?
való beszélgetésünk ennek
futott, vissza– Nagyon meghangulatos bevezetője. mert
lepődtem (nevet):
nézhető. Leírbármit is mond, ahogy beszél,
basszus, ezt nem
tam találkozásnevetni szükséges.
hiszem el! - mondról-találkozásra,
tam neki. Hát, így lethogy itt vagyunk a
tem én az első, akinek
kedvesemmel, erre
ez a csávó, valami ismeretlen elsírta, menyasszony lett, miközolasz színész, bepróbálkozik...
ben végig kísértem az egészet az
(Eljátssza a sztorit, nem csak ma- elejétől. Beültünk egy bárba, pezsgát, Szandrát és Ervint is, nem kell kér- gőztünk, beszélgettünk, ez volt az
dés, kizökkentené a sztoriból.)
utolsó napom Szicíliában, innen a
Felmentünk az Etnához, ott is reptérre mentem. Így kezdődött
folytattuk a hülyéskedést, majd Ervinnel a barátságunk..., az elSzirakúzában komolyra fordult a jegyzésével. Ezért lettem az esküdolog. Ott kezdte Ervin, négyszem- vői vőfélyük végül, és ezért vaközt, hogy egy romantikus helyet gyok itt most is, egyáltalán nem a
keres, valami csodálatosat... Nála véletleneknek köszönhetően.
Remélem, Ervin irigykedik azért,
hogy itt vagyok...
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„A Kincsemben azt
a férfit láttam
Ervinben, akibe
beleszerettem..."
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„Kristóf akkor hívott fel
éppen, amikor Ervin
megkérte a kezem!”

címlap
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DOLCE VITA
A MYSTERY HOTEL BUDAPEST extravagáns Versace tapétája budoár hangulatot
teremt. A SUGARCRAFT formaművészének,
Kanyári Eszternek az ehető virágai ehhez
édes érzést nyújtanak. Ezek a valósághű
virágok ugyanis cukorból készültek, a levélkéktől a szirmokig. Jobboldalon: Alexandra
cukorvirágot tart a kezében…
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„Szandrát régóta
ismerem, de Ervinnel Szicíliában
barátkoztunk össze. Hogy erre
mekkora esély van? Ráadásul
akkor, amikor épp a lánykérésen
gondolkodott? Ahhoz keresett
csodálatos helyet…”
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JÁTÉK
ÉS VALÓSÁG

találkozik

„Megjött Máté,
hogy elvigye a
show-t.”
JELKÉPEK ÉS VIRÁGOK
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Az antik hatású szoborfejek az elővirágoktól
életre keltek, és a közönséget jelképezik a
XIX. századi palotaépülethez hangolva. A romantikus és az egzotikus virágok részletekig
kigondolt elrendezése adja a nem mindennapi összhatást. Alexandra kezében (itt is) egy
olyan csokrot tart, mely meglepetést kelt: antik rézcsillár vázára tervezte virágkötőnk.

MÁSODIK VENDÉG:
AKI SZERENCSÉT HOZ

címlap

JÁRAI MÁTÉ
színművész, műsorvezető

gedjük
„Ha elen
t, akkor
a másika yütt
g
örökre e nk. "
u
t
maradha

ESKÜVŐ TREND 59

címlap

„Ha valami nyílt,
az legalább
annyira lehet
zárt is.”
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„Hölgyek,
még szingli
vagyok…”
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„Örülök, hogy
eljöttetek!”
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EGY HÁZAS EMBER, AKI HISZ A SZABADSÁGBAN

JÁRAI MÁTÉ SZÍNMŰVÉSZ, AZ RTL KLUB MŰSORVEZETŐJE,
A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZE

„BÁRMENNYIRE
IS KÜLÖNCÖK
VAGYUNK,
VÁGYUNK
OLYANRA IS,
AMIRE
MINDENKI”

AKÁR
EGY MODELL,
úgy viseli Máté
a DIGEL STORE
BUDAPEST
esküvői kollekcióját.
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HOGY KI IS A MENYASSZONY? ONNANTÓL, HOGY
JÁRAI MÁTÉ MEGÉRKEZETT, MELLÉKES. RÁ KELL FIGYELNI,
PÖRGÉSBEN VAN, ELKÉPESZTŐ, MIT RÖGTÖNÖZ. A SZERENCSE
EMBERE. ALEXANDRA JÓL ISMERI, MAJDNEM SZOMSZÉDOK. A
SZOMSZÉDSÁG MEG SZINTE ROKONSÁG. KETTEN, KRISTÓFFAL
INNENTŐL KEZDVE FÁRADHATATLANUL KOMÉDIÁZNAK
ALEXANDRÁVAL, A LÉT KÖNNYŰ, A GÖRCS OLDÓDIK BENT,
BÁRMI VAN IS KINT, ÉS A VILÁGBAN SEM TÖRTÉNHET SEMMI BAJ.
– Te vagy nekünk a nagyon kedves ellenpont, a szomorú színházi világban a
kivételes, aki szinte a vírus idején vált
médiasztárrá...
– …végre azt csinálhatom, amire mindig is vágytam. Közben látom a kollégáimat a győri színházban, ahol tag
vagyok, túl sokan nagyon rossz passzban vannak mostanában, az albérletüket is fel kellett adniuk megélhetési gondok miatt.
– Te pedig...
– A tavaly ősszel bemutatott RTL
Klub-os Nyerő Páros szórakoztató
műsor után szinte azonnal meglódult a tévés karrierem, felvettek a
Reggelihez, azt mondták, nem a
műsorvezetői tudásomat vették
meg, mert az nekem nincs, hanem
én kellek nekik oda, magánemberként is. Ez nekem öröm. Régóta
vágytam már ezt a lehetőséget,
hogy szélesebb körben megismerjenek. Ma az igazi ismertséget
ugyanis nem a színház, a színészet,
hanem a tévészereplés hozza el.
– Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze nevelt unokájaként ezt így kimondod?
– Amikor a színészek többségének
nincs megfelelő megjelenési lehetősége, megélhetési gondokkal
küzdenek, akkor nekem jó érzés,
hogy adódott egy ilyen lehetőség
és szerepelhetek.
– Az egész fotózáson viccelsz, komédiázol, de minden poénod mögött
egy-egy igazán komoly mondatot is
elsütsz...
– Családból hozott nálunk a humor. Engem a humor mentett
meg az életem nehéz helyzetei-

ben, mert magamon tudtam röhögni, és ez mindenen átsegített.
– Őszintén beszéltél a pánikbetegségről, ami egy színpadi premieren jött
elő, a gyerekkori traumákról, a szüleid
alkoholizmusáról...
– Elég sok gondot okoztak nekem
ezek a bajok ahhoz, hogy fel kelljen

dolgoznom. Egyfajta könnyítés, ha
beszélek róla. Amikor ismert ember
akartam lenni, olyan szándékom is
volt ezzel, hogy olyan tabu témákat
vállalok fel, amiket mások esetleg
nem. Én tisztelem, ha egy sztár a magánéletét intim szférának tartja, hallgat róla, de nagyon sok ember szorongását, félelmeit feloldhatnánk elmesélt történetekkel. Az őszinteségünk nem csak magunkon, másokon
is segít. Így én minden nehéz témát
bevállaltam és ezután is bármilyen
emberi nehézség jön, mindig szívesen fogom elmesélni.
– Alexandra esküvőre készül, miközben
Te nem titkolod, hogy 17 éves házasságod az első pillanattól kezdve nyitott.
– Én ezt nem szeretem nyitott házasságnak nevezni, hanem olyan
szerelemnek, ami nincs feltételhez kötve. Mikor nem a hűségünk
fog egymáshoz láncolni, hanem
az, hogy mindketten hiszünk a
szabadságban. Ha elengedjük a
másikat, akkor örökre együtt maradhatunk. Én azt mondtam az
elejétől Kírának, a feleségemnek,
hogy ami fájna, ha kimaradna,
azt nyugodtan lépd meg. Egy házasság ugyanis mindig kompromisszum. Nagyon sok mindenről
kell lemondani...
– Milyen esküvőtök volt?
– Túl egyszerű, farmerben voltunk csak. Kíra egyszer elárulta,
vágyik egy igazi nagy ruhára, jó
lenne, ha egyszer felvehetne
olyat, és abban léphetne ki a
templomból. Komoly tervem,
hogy ezt az álmát megvalósítom,
és nem fogom feladni... Bármenynyire is különcök vagyunk, vágyunk olyanra is, amire mindenki. És egy nagy esküvő, násznéppel minden lánynak jár. Neki is.
Az a nap majd ennek a fontos és
komoly szerelemnek, ami 22 éve
tart köztünk, a megpecsételése
lesz. Az emberek szemében ezzel erősítjük meg azt, hogy ha valami nyílt, az legalább annyira lehet zárt is.
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KI BÍRJA TOVÁBB KOMOLYAN?
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A MYSTERY HOTEL BUDAPEST
báltermében, igazi esküvői hangulatban,
amire annyian várnak már…

„Jaj, jobb meglepetésvendégeim nem is
érkezhettek volna…“
A VA L Ó S ÁG B A N I S , H A M A R O S A N . . .
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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

A KÜLÖNÖS
MESÉBE

ILLŐ ARA

Gótikus

A RÚT KISKACSA TÖRTÉNETE

BARBIE
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A LUXUST ÁRULJÁK
A TEHETŐS LOS ANGELES-I
ÜGYFELEKNEK AZ
OPPENHEIM CSOPORT ELIT
INGATLANÜGYNÖKEI.
MINDEN A KAPCSOLATOKON
MÚLIK, AMI GYAKRAN
DRÁMÁHOZ VEZET.
A NETFLIX TÖBB ÉVADOS
SIKERSOROZATÁNAK,
A HOLLYWOODI
INGATLANOSOKNAK
A RÖVID TARTALMA EZ.
A SZÉRIA FŐSZEREPLŐ
SZŐKESÉGE, CHRISTINE
QUINN NEMRÉGIBEN
FILMBE ILLŐ MÓDON
ESETT SZERELEMBE,
HEVESEN, SZENVEDÉLYESEN
ÉS SZUPERGYORSAN
MONDTA KI AZ IGENT
EGY DÚSGAZDAG
ÜZLETEMBERNEK, HOGY
A ZTÁN ELKÉPESZTŐEN
LÁTVÁNYOS ÉS JELKÉPES
TÉLI ESKÜVŐJE LEGYEN.

amerikai stíl

„A HATTYÚ A NAGY VÁLTOZÁSOK
IGÉRETE. A BENNED BUJKÁLÓ
LEHETŐSÉGEKÉ!
NE HAGYD, HOGY ELNYOMJANAK.
NEM VERÉBNEK SZÜLETTÉL,
NEM IS RÚT KISKACSA VAGY!
HASZNÁLD A SZÁRNYAIDAT!”

S

Soha nem feleltem meg
a társadalmi elvárásoknak,
egész életemben
különböztem – mondja
Christine Quinn színésznő.
– Sokáig rút kiskacsának
tartottak, gyermekkoromban
sokat sírtam emiatt.
Aztán felnőttem, és az egész
megváltozott. Hattyúnak
éreztem magam, annak is
kezdtek látni. Élveztem, hogy
merész vagyok, különbözöm,
már utánozni kezdtek, divatos
lettem azok szemében, akik
korábban bántottak.
Ezt fejezi ki a hagyományostól
nagyon eltérő, fekete
menyasszonyi ruhám, hogy
büszkén vállalom önmagam!
És azért szerepelt hattyú az
esküvőmön, két színben.
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TÉLIES, DERES, FEHÉR VIRÁGGAL DÍSZÍTETT FASOR VEZETETT AZ OLTÁRIG. A PÁR
GÓTIKUS VIRÁGKAPUN KERESZTÜL ÉRT ODA, MELYET FÉNYFÜZÉR VILÁGÍTOTT MEG.
KÖZBEN (MŰ)HÓ ESETT. A TÉLI ERDŐ KÉPÉNEK ILLÚZIÓJÁT KELTETTE A HELYSZÍN.
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Fekete menyasszonyi ruhából kettő volt: egy óriási, barokkos
a fogadalomhoz (92. oldalon), és egy esti, szexi változat, amit itt látsz.

amerikai stíl

N

EKEM (NEM) TETSZIK!

Történt, hogy a színésznő legkedvesebb barátnője egy társkereső oldalon szörfölve rátalált arra a férfira, aki az első
személyes találkozón alaposan
kiakasztotta...
– Csak úgy dőlt a barátnőmből a szó, szidta a számomra ismeretlen férfit, meg hogy más
a cyber térben beszélgetni, mint
személyesen, és így tovább.
Nem egyszerűen csalódott, ha-

Cs

nem annyira felidegesítette őt
a pasi, hogy engem valahogy kíváncsivá tett, ki lehet, elkértem
a telefonszámát. Így találkoztunk. Azonnal, első látásra egymásba szerettünk.
A gyors szerelem sodró volt,
szenvedélyes és titkos, a nyilvánosság és a barátnő csak az
esküvő híréből tudta meg, hogy
a színésznő érzelmei milyen
erősek és romantikusak.

ODA(ORSZÁG), TÉLEN

Olyan esküvőt álmodtak, melyet még nem látott a világ.
Christine megtartotta szőke
Barbie-s külsejét, ruhájának
csipkéje, szabásvonala és dekoltázsa sem cáfolt rá a királynőcis stílusra, ám a színe!
A pár téli, csodaország tematikájú ceremóniát szervezett, kristályokkal, óriási fehér
fákkal, melyek törzsére fehér
rózsák fonódtak, érzelmesen,
a deres táj illúzióját keltve.
Rengeteg hófehér virággal terítették be a kézfogó helyszínét.
Minden fehér volt, de a ruha!

Ahogy készen
állt a dekoráció,
szélsebesen egy viktoriánus fogat vágtatott az épülethez, fekete
csődörök elé fogva, hirtelen
megálltak, aztán a lovak felágaskodtak az ég felé... Quinn
és Richard megérkezésekor
ugyanis művillámokról, égdörgésről is gondoskodtak a szervezők, hogy minden színpadias és
drámai legyen. Sikerült!
A menyasszony kiszállt, felejthetetlen gótikus Barbie-ként vonult az oltárhoz, ébenfeketében.

A fátyla is fekete volt, éjkék
árnyalattól is szikrázott. A teremben kialakított rögtönzött
tóban két fehér hattyú úszott
felé.
A helyszínt úgy dekorálták,
hogy a vendégek azt érezzék az
első pillanattól, mintha havas
erdőben lennének, műhó is
hullott rájuk, miközben a kandalló kellemesen duruzsolt.
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A

FEKETE (HATTYÚ) TITKA

A lakomán a fehér rózsák vörösre, a hattyúk színe pedig feketére váltott.
Arany trónuson foglalt
helyet a pár, miközben

AZ ARA AZ ESKÜVŐ MINDEN
RÉSZLETÉRŐL PONTOSAN
TUDOTT, DE MÉG ŐT IS
MEGLEPTE, MENNYI
CSODÁT REJTETT EZ A NAP.
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működ terjengett. Kísértetiesség, eleganciával: különös párosítás. Arany-fekete gyönyörűség volt a
torta, ehető, tűzpiros rózsákkal, tetején ijesztő,
gótikus angyalkával, mini szökőkúttal.
– A december a legszebb
hónap az esküvőre, mert
azt ígéri, hogy együtt kezdhetjük az új évet, ami az új
életünket jelképezi - nevetett boldogan a különös
mesébe illő menyasszony.

M

címlapon

„A LÁNYOM MEGTALÁLTA AZ
ÉLETFOGYTIG TARTÓ BOLDOGSÁGOT”
TROKÁN PÉTER SZÍNMŰVÉSZ

e gé r k e z é s

MINTHA MESÉLNE,
ÚGY BESZÉL. TISZTÁN,
AHOGY EGY
SZÍNÉSZNŐHÖZ ILLIK,
DE A GONDOLATAI,
AZOK IS KRISTÁLYTISZTÁK. KÖTŐDIK
A HÚGÁHOZ, A NÁLA
KÉT ÉVVEL FIATALABB
NÓRÁHOZ, SZÍNÉSZNŐI ÉS TESTVÉRI
IRIGYSÉG NÉLKÜL
EMLEGETI.
HANGJA FELIDÉZI
ÉDESANYJÁÉT, FINOM
GESZTUSAIBAN,
GONDOLATAIBAN AZ
ÉDESAPJA. AMIKOR
A MENYASSZONYI
RUHÁKAT NÉZI, SZEMÉBEN OTT A TÁRSA,
ÉS SZERELMÜK
ÉRTELME, A LASSAN
HÁROMÉVES
KARESZKA.
TROKÁN ANNÁT
FOTÓZZUK, DE A NAP
VÉGÉRE AZ AZ ÉRZÉSEM, JELEN VOLT AZ
EGÉSZ CSALÁDJA,
AKIKKEL A POLGÁRI
UTÁN NAGY ESKÜVŐRE KÉSZÜLNEK MÉG,
AKKOR, AMIKOR MÁR
FESZTELENÜL LEHET.
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SHOOTINGUNKON TROKÁN ANNA SZÍNÉSZNŐ,
AKIT SÁRVÁRON, A SPIRIT HOTEL THERMAL SPA*****
SOKARCÚ, MODERN ENTERIŐRJÉBEN FOTÓZTUNK.

Örül a csokornak, amivel dekoratőrünk
megajándékozza a fotózáson. Óriási, intenzív illatú liliomcsokor, sok sziromból fonva. Természetes, mégis rendkívül szokatlan, erősen magával ragad. Anna – , virágnyelven kifejezve, gondolom.
Megszárítod majd?
Nem, mert az általában nem jelent jót – mondja. – Nem hiszek az ilyesmikben, csak betartom. Száraz levendulám van, ám az más. Amióta saját kertünk lett, azóta ismergetem a
növényeket. Nem is kicsi, nem is nagy a mi kertünk. Éppen belátni, akkora.
Azelőtt azt sem tudtam, mi az tőlünk néhány
méterre, csak sejtettem, elhagyatott levendulás lehet. Amikor virágozni kezd az az öt
focipálya nagyságú mező, az gyönyörű! Mesélték, valamikor ápolt kert volt, de magára
hagyták, és elszórta magvait... Így nőtt, terebélyesedett hatalmassá. Ha esik az eső és
arra futok, még most, ősszel, tél felé is érezni.

Az első szerelem megoldotta
„Bosszút akartam állni.
Egy évig nem voltam
hajlandó odamenni,
ahová az anyukám”
A természet élményét édesanyád (Papadimitriu
Athina színésznő) tanyáján is érezhetted, de édesapád (Trokán Péter színművész) nevelt fel benneteket. Anyukád ugyanis elköltözött tőletek, amikor még kislányok voltatok. Ez még szorosabbá
tette a húgoddal a kapcsolatotokat?
Még szorosabb már nem tudott lenni, annyira kötődtünk, romlani meg nem romlott.
Nóri olyan nekem, mintha magammal beszélgetnék. A legjobb barátnőm. Persze, van
olyan barátnőm is, aki mintha a testvérem
lenne.
Szörnyű, ha egy család szétszakad, fáj, de fölösleges mérget, fájdalmat a szüleink nem pakoltak hozzá, úgy intézték.

Apásabbak lettetek?
Én bosszút akartam állni, és egy évig nem
voltam hajlandó odamenni, ahová az anyukám. Nóri viszont lágyabb volt, anyásabb és
megbocsátó. Hiányzott neki anyu. Aztán
megszerette édesanyánk tanyáján a lovakat,
én pedig, amikor egyszer ott jártam mégis,
azonnal beleszerettem egy oda lovagolni
járó fiúba, így mindketten ott találtuk magunkat anyánk körül. És fantasztikus volt ott
lenni! A tanya, ahol szőrén ültük meg a lovat,
a rengeteg élmény, a természet...
Nagyon hasonlítotok a húgoddal, össze is kevernek benneteket, ám ahogy beszélsz, az az édesanyádat hívja elő, az ő arcvonásait, hangját, amikor pedig Nórát, a testvéredet nézzük, édesapád
jut az eszünkbe. A személyiségetekre is igaz ez a
hasonlóság?
Igen, én inkább az anyukám vagyok, belsőre
is, úgy reagálok...
A színészi játékotok miben különbözik szerinted?
Nóri játéka annyira okos, pontos és igazi. Engem mintha elvinnének az érzelmeim, és ösztönből játszanék. Legalábbis így érzékelem...

Több, mint papír
„Apu, ebből válás lesz”
Édesapád az első házasságodat ellenezte…
Egy mondatára azóta is emlékszem. „Első házasságnak jó lesz...” – jegyezte meg az esküvőm napján.
Akkor bántott a dolog?
Ha így gondolta is, szó nélkül megszervezte
a gyönyörű, Balaton-felvidéki esküvőnket a
hétvégi házunk kertjében, mesés volt. Aztán
a szeme sem rebbent, amikor alig egy év múlva azt mondtam, „Apu, ebből válás lesz”.
Nagy lecke volt ez nekem.
Miért lett vége?
Technikailag nem működik, láttam be... Angol
volt az első férjem, kulturális különbségek
álltak közénk, én nem akartam elköltözni Magyarországról, ő nem tudott maradni a munkája miatt, és a mi esetünkben nem működött
végül a távkapcsolat.

w

HELYSZÍN: SPIRIT HOTEL
THERMAL SPA *****
MENYASSZONYI RUHA:
ROMANTIKA SZALON
ÉKSZER: ÉKSZERPALOTA
VIRÁG DEKORÁCIÓ,
ENTERIŐR TERV, DÍSZLET:
BURGER ÉVA
VIRÁGKÖTŐ MESTER
TORTA: NANO MŰHELYE
SMINK: SZALAI NIKOLETTA
SMINKMESTER
HAJ: BERENDI GYÖRGYI
MESTERFODRÁSZ
CIPŐ: SALAMANDER
DEKOR KIEGÉSZÍTŐK: BUTLERS
KISLÁNY RUHA: NÁSFA SZALON
A SZERTARTÁSVEZETŐ
KÉK ALKALMIJA: ALMINKA
KISLÁNYOK: JÁZMIN TERÉZIA
ÉS IZABELLA JÚLIA
LÓ: VADKERT MAJOR
KISKUTYA: RUDI, A MUDI

címlapon

A FENSÉGESSÉG ÉRZETÉVEL
A modern szálloda arisztokratikus
enteriőrjei, óriási kristálycsillárjai, kifinomult
díszletei pazar napot ígérnek.
A kis ikerlányok a színésznőt a húgával való,
közismerten jó kapcsolatára emlékeztetik.

„Nóri, a testvérem, olyan nekem,
mintha magammal beszélgetnék.”
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Hamar jött a második házasság?
Egyáltalán nem… A mostani férjemmel,
Karesszal másfél éve házasodtunk össze,
de már nem siettük el, 8 év után kötöttük
össze hivatalosan az életünket. A gyermek
is előbb született, mint az esküvő.
Egy válás és nyolc év együttélés után fontos
a házasság?
Nagyon…! Amikor az első férjem megkért,
nem volt igazi vágyam az esküvő. Anyu
és apu nem voltak házasok – így nem is
volt válásuk sem tulajdonképpen–, szóval bennem nem alakult ki az a kislánykori álom, hogy egyszer majd menyaszszony leszek. Színészként kisminkelnek
úgyis, szép ruhákat vehetek fel... Aztán
hirtelen a semmiből megkérte a kezem a
leendő első férjem. Szerelmes voltam, mit
mondhattam? Hogy nem? Dehogy! Oké,
persze. Vagány dolognak gondoltam, de
a papír igazából nem számított. Aztán elváltunk. Amikor megismertem Kareszt, és
8 együtt töltött év után ő kért meg, már
tudtam, nagyot tévedtem a házasságról.
Akkor értettem meg, igenis számít: van-e
vagy nincs! Egyelőre a polgári esküvőt
tartottuk meg, szeretnénk majd nagyobbat is, de már az is olyan
szép volt! Megérkezés…
Ami annyira feldobta a
kapcsolatunkat! Este
ketten szépen berúgtunk a szűk
családi ebéd
után..., amikor
a vendégek
már elmentek,
és Karcsikát
magával vitte
az anyósom.
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Együtt maradtunk, csak mi, olyan egyszerű volt, olyan szép és fontos nap lett az
életünkben. ...korábban láttam egy ceremóniát, ami meghatározó volt ezzel kapcsolatban számomra. Évekkel az esküvőnk
előtt, amikor Karesszal már együtt éltünk,
de még nem voltam a felesége, akkor.
Érett, tíz éves kapcsolatról van szó, volt kutya, gyerek, minden..., és ezek után jött a
pár esküvője, a menyasszony mégis úgy
örült ennek a megérkezésnek, olyan boldoggá tette! „Jaj, én vagyok XY-né”, és mutogatta a gyűrűjét...
A Te neved változott?
Az első esküvőmnél a nevemet is megváltoztattam, aztán mennyi nyűggel járt viszszavenni! Színész vagyok, úgyis a lánynevemet használom, úgyhogy másodszorra
maradt.

Nem! Nem!
„Kórházi ágyon
feküdtem, mégis egy
őserdő közepén
éreztem magam”
A gyereked vagy az anyaság mit alakított
rajtad?
Karcsika kedves, ragaszkodó, igaz, hogy
mostanában mindenre az a válasza, hogy
„nem!”, de a dac-korszaka ennyiben kimerül. Annyi a változás, hogy amióta gyerekem van, simán mondok nemet én is. Csak
oda megyek el, ami megéri, mert az időmet a gyerekemtől veszik el, a közös időnk
kárára megy és én ezt nem viselem már el.
Jó anyuka vagy...
Naponta követek el hibákat, többet is.
Mégis, ha most ez nagyképűen hangzik is,
de átfut az agyamon, hú, de jó ennek a
gyereknek, hogy ilyen jó anyukája van!
Karcsika most kezdte az óvodát. „Nem akarok menni!”- mondogatja, de már nem sírunk. Van egy kis érkezési rituálénk: amikor
átöltözik az oviban, én közben mesélek. A
többi gyerek odasettenkedik, mi történik
és ők is hallgatják a reggeli mesénket...
Mint minden anya, ösztönösen megérzem,
mi a jó, mit kell tenni, csak nem minden
anyuka hiszi el, hogy jó az első megérzése... Nem is nagyon segít a környezet ebben. A kórházban például el tud csúszni
a szülés, ha elveszik az ember önbizalmát, és ez olyan törést okozhat! Nekem volt szoptatási tanácsadóm,
aki folyamatosan megerősített,
jól csinálom! Az orvosommal
pedig a szülés földöntúli élmény volt. A nőgyógyászom nő, és mindenki
nő volt körülöttem...
Biztosan vannak na-

gyon jó férfi orvosok is, de rájöttem, számomra annyira női dolog ez, mert ugyan
kórházi ágyon feküdtem, infúziókkal a karomban, mégis egy őserdő közepén éreztem magam, tábortűz körül, miközben szülünk. Ősi volt és csendes, két óra húsz perc
alatt megtörtént.
A családodból ki volt Veled?
Karesz azon a napon Sopronban dolgozott, sms-t írtam neki, azonnal elindult
hozzám, de félő volt, nem ér ide, így anyukám indult be velem.
Fogta a kezed?
Ott videózott a lábamnál, és azóta is azzal
hergel, mikor nézem már meg a felvételeket! Szeretnék még gyereket, mondogatom
neki, úgyhogy eszem ágában sincs megnézni. Karesz a fejemnél állt, az is olyan jó
volt, hogy végül mégis megérkezett.
Kár, hogy nem írtam meg...

Rosszban a jó
„A vírus óta él a
kovászom, már nem is
veszünk kenyeret.”
Naplót írsz?
Nem, sajnos, ezért aztán elfelejtem a szép
emlékeket is. Rossz a memóriám.
Hát, ez egy színésznőnél...
A szerep benned van, az nem probléma,
mert estéről estére előveszed, de az emlékeidet nem... Sokszor nincs idő rá. Vagy
azt hiszed, nincs és aztán köddé válnak.
Édespád hasonlóan fogalmazott, érdekes...
Most itt volt a karantén, lett volna idő, amire korábban nem. Hogyan telt?
A karantén előtt két héttel, még márciusban költöztünk be az új otthonunkba.
Előtte nagyon sokat kerestük, két évünkbe
is telt, míg rátaláltunk. Nagyon a miénk.
Nem nagy ház, de ház, takaros, mindig
ilyenre vágytam. És ahogy beköltöztünk,
néhány nap múlva bezárt az élet. Már megőrültem volna a belvárosi, forgalmas helyen
lévő, aprócska régi lakásban. Férjem apukája esztergályos, ő pedig ezermester, ha
hangmérnök is, így Karesz beépítette a
szekrényt, megcsinálták a bádogos munkákat, most éppen a szerszámos házon dolgozik. Mindent megtervez, kitalál, kiszámol,
megrajzol, aztán meg is csinálja. Én pedig
csinosítgattam a házat, kertészkedtem, sütöttem, főztem. Azóta is él a kovászom, már
nem is veszünk kenyeret. Nem mondom,
hogy maradjon velünk a vírus, elég belőle,
de ha ez történt, igyekeztünk közben örülni az életnek mégis.
A színház hiányzott. Az online versmondás nem az én világom, bizarr, ahogy az
otthonodból színházat csinálsz, nekiállsz
magadból nőt varázsolni, kifested magad,
és a számítógép elé ülsz...

címlapon
„Édesapám egy
mondatára azóta
is emlékszem.
»Első házasságnak
jó lesz...« –
jegyezte meg
az esküvőm
napján. ”

Milyen feladatok várnak a hivatásodban, ha
jönnek a jobb idők?
A Kőszegi Várszínházban Göttinger Pál írta, rendezte Az öreg híd alatt című darabot,
abból egy előadás ment csak le, júniusban
felújítjuk. Észak-Írország és Írország alig észrevehető határán, képzeletbeli faluban játszódik. Mind ismerik egymást… Kint tombol a hurrikán, a kocsmában gyűlnek össze
a helyiek híreket hallgatni, várni, mi lesz, valóságossá válik-e a falut kettészelő, eddig
láthatatlan határ. Szemet szúr nekik a két
szerelmes idegen, akik a viharból bemenekülnek ide… Én játszom a lányt.
Egyszerre vicces, aztán van benne egy
gyomros, mégis annyira szép, csodálatos
zenével. Aztán a Rózsavölgyi Szalonban

játsszuk A két pápát, Jordán Tamás és
Lukács Sándor főszereplésében.
Te alakítod az apácát, Sofia nővért, a szép kis
tiszta arcoddal…
Halk, puha, finom… Éppen ez volt az első
instrukcióm, amit a rendezőm adott. Végig kísérem a történetet, folyamatosan a
színpadon vagyok, játékmester és narrátorként, picit zongorázom, átfolyok a darabon szép csendesen… A Rózsavölgyiben
kevés néző lehet jelen egyszerre, ettől közelebb éreznek… Aztán a Somnakaj, a romamusical… Müller Péter Sziámi szövegével, fantasztikus zeneszerzőkkel, Szakcsi
Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus, Kovács
Antal, Marco Markovic írták a dalokat…
Hiányzik, hiányoznak…
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címlapon

MÁRVÁNY
ÉS GYÖNGY
A SPIRIT HOTEL modern,
márvány folyosója a
minimalista luxus
térélményét kelti.
A ROMANTIKA SZALON
alakon ívelő, letisztult,
ultranőies ruhája harmo
nikusan illeszkedik.
Gyöngyök díszítik, épp
úgy, mint a fülbevalót
(ÉKSZERPALOTA).
BURGER ÉVA forma
művész gömbcsokrában
is gyöngyök rejtőznek.
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„Mielőtt megértettem volna,
mi is az a házasság, hatással
volt rám egy esküvő.
Érett, tíz éves kapcsolat, volt
kutya, gyerek, minden..., és ezek
után következett a pár esküvője.
A menyasszony mégis úgy örült
ennek a megérkezésnek, olyan
boldoggá tette!”

címlapon
NYUGALOM ÉS ENERGIA
Megnyugtató földszínek a szálloda halljában.
BURGER ÉVA csokra intenzív, akár a boldogság. A NANO
MŰHELYE sütikéi ízükben, színükben is pompásak.
A fülbevaló (ÉKSZERPALOTA) kagylóból készült,
nem akárhogyan, hiszen csipkeként hat a buja kreáció
mellett (ROMANTIKA SZALON).

ESKÜVŐ TREND 123

címlapon
AZONNAL HAT
A SPIRIT HOTELBE lépve színpadias
futurizmus fogad, éteri zene, közben
az ősforrás nyugtató, gyógyító hangja.
A csipkeruha (ROMANTIKA SZALON)
hát-megoldása is rendkívüli hatást kelt.
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„Amikor megismertem Kareszt,
és nyolc együtt töltött év után
megkért, már tudtam, nagyot
tévedtem a házasságról.”

címlapon

SZALON, AKÁR A SZÍNPAD
Anna a polgári után egy nagyobb esküvőt is tervez.
BARANYI SZILVIA szertartásvezetővel erről is beszélgettek a SPIRIT
HOTEL szalonjában. Mint a mesében: egy óriás fotelben, habcsók
ruhában (ROMANTIKA SZALON) édesen (NANO MŰHELYE) telik
a nap. A virágkompozíció (BURGER ÉVA) e hangulathoz készült.
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címlapon

T R E N D a!
kulissz
Anna egyedi, gyöngyös
maszkot tart kezében, melyet
PÁSZTOR ANITA tervező
talált ki a fotózásunkra.

VALAMI AZÚR
A föld stílusjegyek mellett a
víz is úr itt. Még a nap is kisütött Anna láttán. Ruhája
(ROMANTIKA SZALON)
egyszerre könnyed, lágy esésű,
másrészt nőies a rafinált csipkés
dekoltázsától. Az ékszerek
(ÉKSZERPALOTA) a tenger
és az ég legszebb kék színeiben
csillognak. BURGER ÉVA medúza
csokrát a strandmedencepartyhoz tervezte.
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címlapon

„Nem mondom, hogy
maradjon velünk a
vírus, elég belőle,
de ha ez történt,
igyekeztünk közben
örülni az életnek
mégis.”

„A színpad hiányzott...
Bizarr, ahogy az otthonodból
színházat csinálsz.”
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címlapon

TREND

Concept

128 ESKÜVŐ TREND

BURGER ÉVA virágdíszlete azt is
megmutatta, hogy ez a tér egy feltűnőbb,
színesebb parti-hangulatot is
megenged, ahol a marsala árnyalatai
dominálnak. A lila a SPIRIT HOTEL
ősforrására utal a medúza
csokorban. SZALAI NIKOLETTA
száj-hangsúlyos sminkje a
dekorációval is harmonizál. Az
ÉKSZERPALOTA fülbevalója
és a gyöngy-szerű, apró fehér
virágok: összhangban.

címlapon

„Én bosszút akartam állni,
és egy évig nem voltam
hajlandó odamenni, ahová az
anyukám. Nóri viszont lágyabb
volt, anyásabb és megbocsátó…”
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címlapon

A HÍD, MELY ÖSSZEKÖT
Ég és víz felett, a SPIRIT HOTEL
varázslatos világában, háttérben a
jellegzetes, háromszög-kupolás
SPA-paradicsom. A kreáció
(ROMANTIKA SZALON)
részleteiben is annyi nőiességet
rejt, mint a színésznő. Ilyen bájos,
leheltfinoman ívelő hát-megoldással ritkán találkozunk.
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címlapon

TREND
kedvenc!
Illatos liliomok lengik
körül a menyasszonyt,
hajából bódító illatot
árasztva. A fülbevaló
(ÉKSZERPALOTA)
olyan kidolgozott, mint a
ruha (ROMANTIKA
SZALON). Csillogó
virágot rejt, mely bájos
gyöngycseppben
folytatódik.
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címlapon

T R E Nissz
D
kul a!
Fotózásunkról
videófelvétel is
készült, a nemes
állat azonban
megijedt a dróntól,
idegessé vált,
toppantott.
Annának lovastanár
végzettsége is van,
ért az állatok
nyelvén.
Lecsillapította,
hatott rá.

FRISS ÉS TISZTA
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A SPIRIT HOTEL varázslatos természeti kör
nyezetben áll, ablakaiból mezőn futó ménest
is látni, és ózondús erdő öleli. A luxus szállo
dában jelen lévő föld, víz őselemek mellett
felfrissíti a lelket, testet a tiszta levegő is.

címlapon

TREND
kedvenc!
A ruha
(ROMANTIKA
SZALON) váratlan a
derékra fonódó,
áttetsző, öv-szerű
csipkesávtól.
A dekoltázs vonalán
szintén meglepő
díszítő motívumok
vonzzák
a tekintetet.

„Ősi volt és
csendes,
két óra húsz
perc alatt
megtörtént.”

HASONLÓ A HASONLÓHOZ
A SPIRIT HOTEL terei modern bútorokkal,
dizájn elemekkel szolgálnak. A nőcis zebra fotelükhöz
egy épp ilyen mintájú cipő (SALAMANDER) passzolt…
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címlapon
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„Annának fantasztikus
ösztöne van az élethez, az örömhöz,
sokszor éreztem már ezt.”

A Jóisten

„A vírus-helyzet sok akadályt
gördít, de megtanít kicsit
visszahúzódni, családban lenni.”

lányos apa

„Amikor megláttuk aput Apponyi gróf szerepében bejönni a színpadra a Trianon c.
előadásban, annyira fess volt, olyan tehetséges, annyira büszke voltam rá” – mondta Önről a lánya beszélgetésünk során...
Anna szeret létezni, élni, szereti a
barátságait, a munkáját, a színészetet,
a családját, és jól érzi magát ebben –
mondja Trokán Péter színművész.
– Fantasztikus ösztöne van az élethez,
az örömhöz, a Jóisten odapillantott rá,
sokszor éreztem ezt. Hogy mi is lehet
ennek a kisgyerekkorától folyamatos
jóságának a gyökere, amit a kamaszkori lázadás sem rombolt kicsit sem
köztünk? Sosem voltak ellenkezések,
fegyelmi gondok, problémáink egymással. És mindenki meglepődik
ilyenkor, mikor ezt mondom...
Mi lehet a titok?
Mi valahogy sosem neveltük őket
Athinával, az édesanyjukkal, nem
tanulmányoztunk nevelési-pedagógiai könyveket, hogyan is kellene, a
természetükből adódóan voltak jó
gyerekek és lettek tisztességes felnőttek. Lelkiismeretesek, becsületesek. A
bátyám és köztem másfél év különbség volt, Anna és Nóra között kettő,
mi is jó testvérek voltunk, maradtunk,
tegnap csörgött rám például utoljára
a fivérem. Ez öröklődött rájuk...?
Az is ok lehet, hogy Anna olyan osztályba járt általános iskolába, ahol a
fiatal tanítónő volt kivételes, vagy az
osztálytársai is, vagy valami különös
véletlen okán olyan baráti csoport
találkozott össze, akik elsőre kiszagolták egymásban a jót, és azt akarták eltanulni. Így folyamatosan alakították
egymást, nagyon jó irányba, és olya-

nok lettek mind a huszonketten, hogy
az csoda. Mint a testvérek. Nóra, a
kisebbik lányom ezt vette észre Annában és rá is hatni kezdett, hogyan kell
észrevenni a másik emberben a jót, és
e példa szerint élni, viselkedni…
Tényleg máshol és másban keresgéli az
okot? Nem az az egyszerű ok, amit mindenki mond az Ön háta mögött, hogy jó
apja volt a lányainak?
Én ettől mindig zavarba jövök... Legutóbb megnéztem Annát A két pápa
c. darabban, és Lukács Sanyi színészkollégám odajött hozzám, hogy a
következőket mondja: „Anna lányod
fantasztikus, nem csak színésznőként,
emberként is klassz, szerencsés vagy.”
Nem tudok erre mit mondani. Közben
nagyon jól esik.
Az apák egyik nagy krízise, amikor a lányuk
férjhez megy: el tudják-e engedni?
Anna említette, hogy Ön látta már az első
házassága előtt, nem ez lesz az igazi(hoz
vezető) út...
A házasságot a hasonlóságra lehet építeni. Anna első férje angol volt, más
kultúrából érkezett, és egész másként
gondolkodott. A lányom százszorosan
érez, gyorsan lobog és hevül, így rögtön össze akartak házasodni, három
hónappal a találkozásuk után.
Athinával megijedtünk. Nem tűnt
megbízható helyzetnek ez a kapcsolat Anna számára, összegyűlt a családi tanács, és meg is mondtuk neki.
Végül belementek abba, hogy egy évet
várnak. Letelt az egy év, ám ezzel a kis
késleltetéssel sem sikerült megakadályoznunk az esküvőt. Aztán nagyon
hamar elváltak. Mivel azonban Anna
nyitottan áll a világhoz, tanult ebből
és úgy látom, most megtalálta az életfogytig tartó boldogságot. Második
férjével szeretetben és szerelemben
élnek. A vejem épp olyan, mint ő, bizakodó és megbízható, tisztességes,

becsületes magyar ember. Anna pedig
ösztönösen jó anya lett, épp úgy
ráérez, mit, hogyan kell a legjobban
tenni anyaként, mint ahogy színésznőként is ez a titka. Előre megalapozott
szándék nélkül jól csinálja. És ennél
nincs jobb és boldogabb a világon!
Mit hozott az Ön életébe a nagyapaság?
Féltékenységet (nevet), Kareszka
ugyanis nagyon anyás. Nem akar senkit, csak a lányomat. De én nem adom
fel, színházat váltottam, Szombathelyről a székesfehérvári Vörösmarty Színházhoz társultam, úgyhogy Budapestről vagy oda, útba esik a szép kis
otthonuk, és azt tervezem, mindig
megállok náluk... A vírus-helyzet sok
akadályt gördít, de megtanít kicsit
visszahúzódni, családban lenni, közben készülni a feladatainkra. Anna
szokása, hogy telefonkapcsolást, körtelefont indít: „Na, ki ér rá kedden 15
és 18 óra között?” Visszajelzünk, és
akiknek van akkor ideje, együtt jól elbeszélgetünk. Sokszor kimaradtam
ebből a színészi munkáim miatt, de a
vírus adta kényszerszünet arra is jó
volt, hogy egyre többször bejelentkeztem az utóbbi időben én is.
Azért új darab próbafolyamatai is zajlanak
a Trianon című mellett, az Ember tragédiája 2-re készülnek.
Szikora János felkért négy írót, írjanak
egy-egy színt, kortárs, mai szemmel,
az eredeti Madách tragédia érzetében,
de nem átiratában. Modern darab lett,
tele meglepetéssel, semmi köze
Madáchhoz, mégis azt veszem észre,
az eredetiből is idézgetek magamnak.
Kétszer is játszottam ugyanis Lucifert
és még eszembe jut.
Ám ez valami más. Mai dráma, váratlan, mint mostanában az életünk.
Kovács Boglárka
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Romantika Szalon
Szombathely, Kőszegi u. 10.
Tel.: +36 30 600 6307
06 94 340 184
www.romantikaszalon.hu
Romantika Szalon

Világmárkák, szerethető áron!

+ 36 70 3657145
erikakincses@yahoo.com
1089 Budapest,
Győrffy István utca 1/e.
artedame arte.da.me
artedame.hu
„Arte Da Me
– EGYEDI ÉKSZEREK SAJÁT ELKÉPZELÉS ALAPJÁN, AZ ÖTLET
SZÜLETÉSÉTŐL A MEGVALÓSULÁSIG. MINDEN ÉKSZER EMLÉKET
REJT MAGÁBAN, ÉLETÜNK FONTOS PILLANATÁHOZ KÖTŐDIK.
A KÖZÖS MUNKA SORÁN FONTOS A PÁROK MEGÉRTÉSE:
SEGÍTEK AZ ÖTLETEKET HATÁROZOTT TERVVÉ ALAKÍTANI,
SZEMÉLYES ÉS MARADANDÓ ÉRTÉKKÉ FORMÁLNI.
SZERETEK A SZÍNEKKEL, FELÜLETEKKEL, AZ ANYAGOKBAN
REJLŐ LEHETŐSÉGÉKKEL KÍSÉRLETEZNI,
A LETISZTULT STÍLUST KÖVETVE.”
KINCSES ERIKA

LEGYEN EZ A LEGSZEBB NAPOD!
...minden tekintet Rajtad, a menyasszonyon.
A virágok tündöklése teszi azonban
teljessé szépségedet, a helyszín virágdíszeivel
üdvözli méltón vendégeidet, és csokorral
mondhattok köszönetet szüleiteknek is.
Piacvezető virágnagykereskedésünk
kiváló magyar és külföldi termelőktől hozza el a
friss virágokat, a szezon legtrendibb növényeit
mesés választékban kínálja.

KERESD A GARANTÁLT MINŐSÉGET, REÁLIS ÁRAKON, A DUNAVIRÁG CENTRUM
PARTNERÜZLETEINÉL: WWW.DUNAVIRAG.HU

bemutatkozás

800 NÉGYZETMÉTERES, ÓRIÁSI TÉRBEN NYITJA MEG KAPUIT AZ

ESKÜVŐPALOTA
15 éve vannak jelen az esküvői piacon - exkluzív
karika- és eljegyzési gyűrűikről sokan ismerik az
Ékszerpalotát. A párokkal való beszélgetéseik során
tapasztalták, az esküvőszervezés hatalmas feladat,
stressz számukra. Ez az igény hívta életre az ESKÜVŐPALOTÁT, mely
az esküvő egyéb részleteire kiterjedő, komplex szolgáltatást kínál varázslatos kiállítási térben. Itt kényelmesen, egy helyen megtaláltok mindent, ami az esküvői készülődéshez elengedhetetlen.

A

palota szó a
prémium minőségre és a
kényelemre utal,
nem feltétlenül a
luxusra – mondja
BLANER ATTILA,
az ESKÜVŐPALOTA ügyvezetője,
– hiszen a célunk az, hogy minél
szélesebb kör érhesse el szolgáltatásainkat. Minőség, közvetlenség/
kedvesség és professzionalizmus,
e három célban tükröződik, milyen
elvek szerint működünk. Mire a
magazin megjelenik, nem lesz titok: 800 négyzetméteren, óriási
exkluzív térben nyitja meg kapuit
az Esküvőpalota az V. kerületben,
a Báthory utca 4-ben.
– Miért jó, ha a párok Hozzátok fordulnak?
– Nálunk minden egy helyen van,
gyönyörű, állandó kiállítási térben,
így időt-energiát és felesleges köröket spórolhatnak meg vendégeink.
A szolgáltatásainkra garanciát vállalunk, nem kell több kört futni egyegy esküvői szolgáltató ellenőrzésével, megbízhatóságának vizsgálatával, ezt mi már megtettük. Kizárólag kipróbált, hiteles szolgáltatókkal
dolgozunk, nincs rizikó. Ezenkívül a KAPÁS BOGLÁRKA világ- és
nálunk töltött időt próbáljuk olyan Európa bajnok úszónőnk is az
élménnyé varázsolni, amit szívesen Esküvőpalotával szervezi esküvőjét.
emleget a pár akár évek múlva is.
– Pontosan miket kínáltok vendégeijes esküvőt is megszervezzük, de
teknek?
rész-szolgáltatásokat is kínálunk: de– Menyasszonyi ruha és kiegészítői, menyecs- korációt, virágcsokrokat, grafikai terke, örömanya ruházat, vőlegény öltönyök és mékeket, ceremóniamestert, vőfélyt,
kiegészítők, designer ruházat... Méretre is el- szertartásvezetést, külföldi esküvőkészítjük álmaik ruháit. Emellett az összes es- szervezést, zenekarokat és DJ-t, táncküvői szolgáltatás elérhető nálunk, akár a tel- tanárt is ajánlunk.

Esküvőpalota Budapest
www.eskuvopalota-budapest.hu • hello@eskuvopalota-budapest.hu
1061 Budapest, Andrássy út 43. • 2022. januártól: 1054 Budapest, Báthory utca 4.

„Követjük az európai
esküvői trendeket, sőt szeretnénk
minden évben előjelezni
a várható irányokat.”
– Mennyivel az esküvő előtt látogassanak el Hozzátok az érdeklődők?
– Általában már egy- másfél évvel érdemes
elkezdeni a szervezést, de ha valaki különleges, népszerű helyszínt szeretne, nem korai 2 évvel a nagy nap előtt tervezni.
– Hogyan látjátok a trendeket, és milyen igényeik vannak a pároknak?
Követjük az európai esküvői trendeket, sőt
szeretnénk minden évben előjelezni a várható irányokat, dekorációban, ruhákban.
Ha nincs elképzelés – ami, úgy vesszük észre, ritka a Pinterest korában–, közösen
megkeressük a párok személyiségéből, az
esküvő helyszínből fakadó, a ruhákhoz és
a virágok kombinációjához legjobban illő
stílust. A harmóniára törekszünk.

„A menyasszonyok fotózhatnak,
nálunk ez sem tilos, többszáz
ruha vár rájuk.”
– A nő és a férfi nálatok együtt jöjjön
vagy inkább anyukával, barátokkal?
– Mivel a Báthory utcában sokkal nagyobb
alapterületen leszünk, külön szinten kap helyet a menyasszonyi ruha és egy másikon a
vőlegény ruházat. Tehát jöhetnek bátran
együtt, a menyasszonyi ruha nem lepleződik le idő előtt, mert a „pasi-megőrzőben”
vagy szebben: a férfiváróban a vőlegényeknek sokkal kellemesebb elfoglaltságokkal
készülünk, de ez legyen még meglepetés...
Nálunk minden menyasszonyi ruhapróba VIP, ami azt jelenti, hogy az ESKÜVŐPALOTÁBAN töltött idő alatt egy kollégánk csak a menyasszonnyal foglalkozik,
annyi ruhát próbálhat, amennyit szeretne, elkísérhetik a menyasszonyt a barátnői, anyukája is és közösen egy kis pezsgő mellett kiélvezhetik ezeket a csodás pillanatokat. Sőt, nálunk fotózni sem tilos, ajánlani is szoktuk.
– Olyan, mint egy amerikai filmben! A ruháitok varázslatosak,
sokfélék, palotába illően királykisasszonyosak, erről a fotózásunkon
meggyőztetek bennünket...
– Idén már bemutattuk a kollekciónk első
néhány darabját, csodaszép, aprólékos kidolgozású kreációkról van szó. A kollekciót úgy állítjuk össze, hogy minden stílusú
menyasszony megtalálja nálunk álmai ruháját. Bérlési lehetőséget (egyelőre) nem
tervezünk – a ruhák árszínvonalát úgy határoztuk meg, egy bérleti díj áráért meg lehessen vásárolni azokat. A kollekcióinkon
kívül egyedi ruha készítésére is van lehetőség - tehetséges tervezőink bármilyen
elképzelést megvalósítanak.

BENNÜNK REJLŐ

ÉDEN
MESÉSEN EGZOTIKUS MILIŐBEN, APRÓLÉKOSAN
KIDOLGOZOTT, ELEGÁNS RÉSZLETEK JELLEMZIK
AZ ART-MONA DESIGN LEGÚJABB LUXUSKOLLEKCIÓJÁT, MELY AZ ÉDEN NEVET KAPTA.

PART Y  RUHAPRÓBA  KIEGÉSZÍTŐ MUSTR A  DEKOR  EGYÉB HANGUL ATI ELEMEK

HA JÉK SZER- ÉS FE JDÍSZ
KOLLEKCIÓJÁNAK
KAMPÁNYFOTÓZÁSA

elegancia

AZ

FOTÓ: HALMAI GYÖNGYI
PHOTOGRAPHY
HAJ: TOLDYNÉ
BERENDI KITTI
SMINK: HUSZKA BARBARA MAKEUP ARTIST
MODELLEK: KOLTAI ÁGI,
NOORI VIKTÓRIA,
LUDVIG ESZTER
RUHA: INDIVIDUELLE ESKÜVŐI RUHASZALON
HELYSZÍN: MYSTERY
HOTEL BUDAPEST
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trendszetter
EMLÉKEINKBEN VIRÁGZÓ,
BŰVÖS KERTEK, MEDENCÉBE
ÁGYAZOTT, TRÓPUSI
NÖVÉNYEK, A SŰRŰ
SÖTÉTBŐL KIEMELKEDŐ
TISZTALELKŰ OÁZIS.
AZ ÓCEÁN, MELY A FAN
TÁZIÁNKBAN MORAJLIK
TOVÁBB, VAGY A TENGER
HŰVÖS VÉGTELENJE,
MELY ÚGY HÁBOROG,
AZTÁN FEHÉREN
FÉNYLŐ, ROMANTIKUS
PARTJÁT MÁR CSAK
SIMOGATJA KEDVESEN.
KALMÁR MÓNIKA
IPARMŰVÉSZ ÉDEN
KOLLEKCIÓJA A
KÉPZELETÜNKBEN
ELREJTETT ÉDENT
TÁMASZTJA FEL, AHOL
AZ ORCHIDEÁK TALÁN
MÉG ANNÁL IS
SZEBBEK, MINT A
VALÓSÁGBAN ÉS
SOHASEM HER
VADNAK EL.
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MEGUNHATATLAN JÁTÉK

trendszetter

Az Éden kollekció minőségi alapanyagból
kifejlesztett, legapróbb részletéig kézi munkával készült iparművészeti alkotás. Tervezője
2021-ben is úgy játszik a fehér sokféle árnyalatával, a finom, üde kiegészítő színekkel,
hogy az megunhatatlan.

AZ ART-MONA DESIGN ÚJ HAJÉKSZER
KOLLEKCIÓJÁBAN VIRÁG RITKASÁGOK,
MAGNÓLIÁK, LILIOMOK NYÍLNAK
PORCELÁN LEVELEKHEZ GYENGÉDEN
SIMULVA. APRÓ ÉKKÖVECSKÉK,
KRISTÁLYOK, GYÖNGYÖK IDÉZIK FEL AZ
EMLÉKEKET GYENGÉDEN, ÉS MEGÍGÉRIK A
SZÉP JÖVŐT, MELY HAMAROSAN ELÉRKEZIK.
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TÜNDÖKLŐ
DÍSZEI

a szépségnek

A NŐ ELŐKELŐ
ÉS BÁJOS
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Az igazi hajékszer többféleképpen kapcsolódhat a
frizurádhoz, lehet korona,
koszorú-forma, de mondén,
nagyvilági hatást kelt,
ha aszimmetrikusan
díszíti a hajadat.

trendszetter

LEHELETFINOM, TITOKZATOS
PORCELÁNVIRÁGOK
A kollekció egyediségét a gyöngyök, kristályok
közé rejtett leheletkönnyű porcelán virágok
fokozzák, melyeket szintén a tervező fejlesztett ki
egyedi technológiával. Fejdíszei így csöppet sem
nehezek, sőt kényelmesek. HALMAI GYÖNGYI
mesés képei, TOLDYNÉ BERENDI KITTI frizurakölteményei lírai történetbe emelik az
ART-MONA DESIGN hajékszereit.
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KARDOS DESIGN
Öltöny, smoking, zakó,
nyakkendő, sálkendő,
különleges ingek,
alkalmi cipők.
Minden, ami a férfit
élete különleges napján,
sőt még azon is túl:
elegánssá teszi.
Tatabánya,
Fő tér 14/D, 2800
+36 30 283 8408
kardosdesign@gmail.com
Kardos design

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!

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

WWW.TORTAMUHELY.COM
LIPCAKE FACTORY TORTAMŰHELY
+36 30 410 8605
É K S Z E R

Cukorvirág,

AHOGY MÉG NEM LÁTTA
Tervezz a koronavírusra! Használj tartós,
környezettudatos virágdíszítést!
A rendezvényszervezők rémálma:
lemondott rendezvények és ezzel járó
költségek. Ilyenkor ráadásul az összes
virág a kukában landol. Különösen igaz
ez a mostani koronavírusos időszakban.
Erre a problémára ad választ a
Sugarcraft by Eszter Kanyári.
Eszter tartós és minden szezonban
elérhető virág- és növénykompozíciói
bármilyen méretben és színben, a te
elképzeléseid alapján készülnek.
• Tortára
• Desszertasztalra
• Ajándékként
• Enteriőr
dekorációként

Keress egyéni
elképzeléseiddel!
sugarcraft.hu
sugarcraftbykanyarieszter
sugarcraftbyeszterkanyari
06704366612

EE

divatmese

NÁSZHAJÓN

LŐBB ARRA
TANÍTOTT MEG,
HOGY ÖNMAGAMAT
SZERESSEM, HOGY AZTÁN
SZERETNI TUDJAM ŐT…

UTAZÁS.
IDEGEN TÁJAK SÓVÁRGÁSA.
TALÁLKOZÁSOK, SZERELMEK,
IDEGEN KIKÖTŐK…
ANNÁL IS JÓVAL TÖBB MÁR,
MERT EGYVALAKIVEL
INDUL EL, A BIZTOS, BOLDOG
OTTHONNAL A HÁTA MÖGÖTT,
AMI HAZAVÁRJA.
TÁRSÁVAL EGYÜTT FEDEZIK
FEL A TENGERT ÉS ISMERIK
MEG VÉGTELENSÉGÉT.
VAGY CSAK UGYANAZT
A TÁJAT, MELY EGÉSZEN
MÁST JELENT MOST, VELE,
SZERELEMBEN, MINT
VALAMIKOR, NÉLKÜLE,
EGYEDÜL VAGY MÁSVALAKIVEL.
…MERT MI A SZERELEM?
MEGOSZTANI A MÁSIKKAL
A VILÁGOT.
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LELKI SZÉPSÉG  VIRÁGOK  DEKORÁCIÓK  KOLLEKCIÓK  ÉDES ÖRÖMÖK

PAULO CO

harmónia

b
egnagyob
„A hajó l
gban
biztonsá
e
b n van.
a kikötő
t
a hajóka
Csakhogy
t építik.”
nem ezér
ELHO

Bevezető: HASZNOS ÁGOSTON
Citátum: PAULO COELHO
Ruha: JUSTIN ALEXANDER,
BONJOUR SZALON
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divatmese
„Egy ka
pcsolat
ot
éppen a
kihívá
sok
hiánya
, a megs
zokás
tud meg
ölni. M
eg
kell őr
iznünk
azt a
képessé
günket
, hogy
meglepj
ük a
másika
t.”

„Ez volt a szerelem, és az
emberek az idők kezdete óta
így keresték a Másik
Felüket: szemekbe nézve,
a csillogást
és a vágyat kutatva.”
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divatmese
„Két jégkocka
voltunk, de a
napsütésben
elolvadtunk,
és most egy és
ócsa
ugyanaz a vízt
vagyunk.”

„Láttam a szemében, rengetegszer
elképzelte már ezt a pillanatot:
hogy mi lesz körülöttünk, milyen lesz a
hajam, milyen színű ruha lesz rajtam.
Szerettem volna azt mondani, hogy
»igen«, hogy nem fogom visszautasítani,
s hogy a szívem megnyerte a háborút.
Szerettem volna elmondani, mennyire
szeretem, és mennyire kívánom.”
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divatmese
„A szerel
em soha
senkit ne
m térítet
t el
az álmait
ó
l
.
Hadd legy
ek társa é
s
szövetség
ese a
férfinak
, akit
szeretek.
Ő pedig ha
dd
tegye, am
it tennie
kell - de
mellettem
.”

- Hogy ismerem
föl a Másik
Felemet?
- Kockáztatva... Vállalva
a vereség, a
csalódás,
a kiábrándulás
kockázatát, és
soha fel nem
adva a Szerelem
keresését.
Aki nem adja
fel, az győz.

„A szerelmet csak
akkor találjuk meg,
amikor szeretünk.”
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divatmese

„A szerelem
néha belefárad abba,
hogy mindig
finoman
szóljon.
Hagyjuk hát,
hogy égessen,
mint a nap, és
egész erdőket
taroljon le a
szele.”

„Ha két férfi ugyanabba a nőbe
szerelmes, jobb, ha gyűlölik egymást,
mint ha barátok. Mert az utóbbi
esetben a nő mindkettőt elveszíti.”
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divatmese

„Azok, akik
egyszer
megismerték a
szerelmet, újra
találkoznak.

„Az élet egyetl
en értelme a
szerelem. Akin
ek nem sikerü
l
találnia senk
it, az nem
mondhatja el
magáról, hogy
megvalósította
az álmait.”
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divatmese
„A szerelem idő
előtt öreggé tesz,
aztán - amikor
véget ér az
ifjúságunk - újra
megfiatalít.”
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MODERN SOSEM VOLT ILYEN HAGYOMÁNY TISZTELŐ

névjegy

RÉGI MÉG ENNYIRE NEM DOBOGTAT TA MEG A L ÁNYOK SZÍVÉT
AZ AURORA FOLKGLAMOUR FELVÁLLALT MISSZIÓJA, HOGY MEGMENTSE A
NÉPMŰVÉSZETET, FELTÁMASSZA SZÍNESSÉGÉT, MÉGHOZZÁ ÚGY, HOGY BELOPJA
ARRA ÉPÜLŐ KOLLEKCIÓJÁT A RUHATÁRUNKBA ÉS: HASZNÁLJUK, HORDJUK. AKI
EGYSZER IS TALÁLKOZIK EZZEL A CIPŐKKEL, BAKANCSOKKAL, ÉKSZEREKKEL,
VIRÁGKOSZORÚKKAL IS KIEGÉSZÍTETT ALKALMI- ÉS MENYASSZONYI KOLLEKCIÓVAL,
BELESZERET, ÉS EZ A SZERELEM NEM MEGY KI A DIVATBÓL, SOSEM ÉR VÉGET.

K

íváncsi voltam, milyen ruhát visel majd
a lattéhoz. A fotózáson túl, egy kávézó
ba beszéltünk meg másnapra találkozót
NÉMETH HAJNAL AURORÁVAL. A shootin
gon a kollekciója egyik darabjában érkezett,
abban dolgozta végig a napot, öltöztetett,
irányított, hajában diadémmal. Olyan ké
nyelmesen mozgott a ruhákban mégis, mint
mai nők farmerben, joggingban...
– Sosem volt farmerem – mondja és sorolja: – Van rajtam egy bordó, fekete bársony
szalaggal díszített zsámboki szoknya, ami
autentikus népi viselet. Ebből kivettük a
kötényfoltot, ami annak idején bármilyen
olcsóbb anyagból készülhetett, szélesebb
derekat terveztem hozzá, tépőzárral működik. Régi katonai övet viselek kiegészítőként még, arany fémszálas díszítéssel,
átalakítottuk nőivé.
– Milyen régi?
– Az 1800-as évek végéből származik, körülbelül...
– Izgalmas. Az ékszereid?
– Antik muranói mozaik van belefoglalva
az általam tervezett mintákkal, magyar hímzés motívumokkal. Életfa látható rajta, két
páva fogja közre, ez azt jelentette régen,
megvédenek a sötétségtől és a rossztól.

RÉGI

Új

KIADÁSBAN

Fotó: ERDÉLY BÁLINT ELŐD

JELENSÉG A FORGATAGBAN
– Kicsit fura, nagyon elbűvölő jelenség vagy, ahogy nézlek... Hogyan lett belőled külsőleg – és nyilván ehhez a belső világodat is
szükséges megérteni –, az aki?
– Összetett kérdés... Kicsi korom óta néptáncoltam, a szüleim pedig régiségkereskedők, több szálról ered ennek a világnak
a szeretete. Aztán, folyamatos újrakezdő
vagyok... Olyan középiskolába jártam,
ahonnan mindenki felsőkategóriás értelmiségi lett, én ügyvédnek készültem, de
már nagyon korán szobrászattal, kerámiázással foglalkoztam. Egy csavarral, mesterem hatására, az utolsó pillanatban váltottam, végül az Iparművészeti Egyetemen végeztem, üvegtanszakon.
Képzőművészként üvegszobrokat készítettem, aztán másképpen alakult az élet,
és egy újabb fordulattal a színház, a díszlet és a filmes jelmeztervezés területein
mozogtam tovább.

– A ruháidban ez is benne van,
hogy nem kell dekoráció, díszletezik
az aprólékosan kidolgozott, jelmez-szerű kreációid akár az egész esküvőt, boldogságot, hangulatot teremtenek.
– Hamar észrevettem, hogy tőlünk kicsit
nyugatabbra az osztrákok és a németek
büszkén hordják népviseletüket, míg nálunk ez olyan régimódivá vált. Szeretném,
ha ez változna nálunk, divatba akartam
hozni a hagyományokat.

SZÉP, SZABÁLYOK NÉLKÜL
– A stílusod nagy előnye, hogy nem érzem
a dédnagymamák dohszagát rajta, kicsit
sem avitt. Benne van a régi, persze, mégis annyira új kiadásban, hiszen közben a
mai divattrend legizgalmasabb újdonságait is belerejted, sőt előzöd azokat. Ez

jól áll a lányoknak, mert a szabásvonalak a legszebb részeiket emelik ki. És elképesztőek a részletek, a piros színek,
szalagok, váratlan kivágások, dekoltázsmegoldások, szabásvonalak, szoknyába
rejtett nadrág, és sorolhatnám. A szalagos cipőfűzős, hímzett fekete bakancsot
le sem akarta venni a modell...
Mennyire léped, lépheted át a népi művészet szabályait?
– Vannak a népi kézművesek, akik ugyanazt
rekonstruálják, másolják hagyományosan,
évek óta. Én viszont nem népi kézműves vagyok, hanem tervezőművész, vagyis nem
kötnek a szabályok, nekem az a feladatom,
hogy tervezzek, kitaláljak valamit. Amúgy a
népművészet mindig élő volt... Amilyen
gyöngyöt tudtak venni éppen, abból fűzték
a gyöngysort, amilyen textilhez jutottak, abból varrtak... Vagyis nem állt meg az idő
1840-ben, akkor is más volt a népviselet, és
az 1900-as évek elején is. Én ezt az élő részét
akarom átvinni a mai gardróbokba...
– Ez pedig szabadság. Nem is tudnának
korlátozni, látszik a ruhákon és a személyiségeden.
– Igen, kitalálok ennek mentén egy teljesen új kollekciót, és akár vegyíthetem is a
tájegységek népművészeti jegyeit. Én is
veszek plázában ruhát, nem várom el,
hogy keményített alsószoknyával hordják
a mai hölgyek a kreációimat, sőt. Teljes szabadsággal vegyíthetik, illeszthetik hozzá
ruhatáruk egyéb darabjaihoz, a kiegészítőimmel együtt.

RÉSZLETEK AZ EGÉSZBEN
– Ahogy nézlek, esszencia vagy, mindent megmutatsz, de elemeiben, ha részekre szedem a stílusod, bevállalnám
a fekete mini koktélruhámhoz a fülbevalódat, a cipődet egy múzeumi sétámhoz, és így tovább, nem csak egészében,
részleteiben is működik.
–A célom, hogy mindenki megtalálja nálam,
ami neki jó. Én így öltözöm, mert nekem ez
a szívem csücske. Olyan tervező művész vagyok, aki tetőtől-talpig fel tud öltöztetni,
most már virágkoszorúkat is készítek, esküvőre, sőt sapka, kalap helyett hétköznapokra. A megrendelő ízléséhez tervezek mindent, amit szeretne, végtelen változatban.

Aurora FolkGlamour Szalon, www.facebook.com/aurora.folkglamour, Tel.: 06 20 369 1829
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www.facebook.com/
aurora.folkglamour
Tel.: 06 20 369 1829

névjegy

„Aki a
szerelmet
nem ismeri,
nem
tudhatja
azt sem,
mi az,
hogy szeretet”

Müller
Péter

TEICHER MÓNIKA
FOTÓMŰVÉSZ SZERELMES KÉPE KÉT EMBER
KÖTŐDÉSÉRŐL SZÓL, ÉS A FÉNYRŐL,
AMIVEL BERAGYOGJÁK EGYMÁST, KÖZBEN
TITOKZATOSAN KÍVÜLRŐL IS ÉRI ŐKET.
MÉG NEM VOLT ESKÜVŐJÜK, DE A
HÁZASSÁG ÍGÉRETE MÁR BENNE VAN
EBBEN A KAPCSOLATBAN, EZT ÉSZLELI A
FOTÓS. A FÉRFI HATÁROZOTTAN ELŐRE
TEKINT. A NŐ AKÁR CSUKOTT SZEMMEL
KÖVETI, SZAVAK NÉLKÜL IS SUGÁRZIK
BELŐLE A SZENVEDÉLY.
A FÉRFI ARCÁN FÉLMOSOLY. AZON
MOSOLYODIK EL, AMI CSAK A NŐRE
TARTOZIK.

TEICHER MÓNIKA
FOTOGRÁFUSRÓL



AZ EMBERÁBRÁZOLÁS
MINDEN FORMÁJA ÉRDEKLI:
PORTRÉ-, PÁROS, DIVATÉS MODELLFOTÓZÁS,
STORYTELLING,
TÖRTÉNETMESÉLÉS.
+36 70 88 222 18
hello@monikateicher.com

szalonban

A Lélekszabász
Mint egy kosztüm felső és alsó része között a harmónia...
Olyan a Luan by Lucia
Divatház vezető tervezője,
S. Hegyi Lucia és lánya,
Sümeghy Claudia, a márka
brand managere közötti
munkakapcsolat. Szoros, elválaszthatatlan és bizalmi.
Nem a trendek irányítják
munkájukat, sokkal inkább
egy holisztikus nézőpont.
Amúgy is sok titkot szőnek ebben a szalonban.
Varázserejű ruhák születnek, melyekben nem
csak a test, de a lélek
is jól érzi magát.
Minden öltözék egy
csodálatos emberi
történet.
A legszerelmesebbeké, az
esküvői
kreációké
különösen...

VARÁZSLAT
(Arisztokratikus ez a szalon, ami
viselkedésre készteti az embert,
ugyanakkor meghitt is.)
Nyilván, szívesen nyílnak meg az emberek nálatok...
LUCIA: Fontos, milyen meghitt a környezet és az is, hogy történjen valami
„varázslat” az emberrel, amikor ide belép. Szokták is mondani: itt meg akarsz
nyílni, biztonságban érzed magad. Már
az első találkozásnál kialakul a különleges bizalom, ami fenn is tartható, ha
valaki szeretne változni, vagy készen áll
rá a lelke.
Csakhogy míg az alak, a test szembetűnő, a lelket lehet takargatni. Esetleg
Lucia előtt nem lehet?
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„Ahogyan lélekből
sincs két azonos,
úgy alkotásból sem
készülhet két
ugyanolyan.”

A 7 istennő

LUCIA: Inkább úgy fogalArtemisz – az önálló, független nő
maznék, hogy nem mindenAthéné – a határozott, bölcs asszony
ki előtt lehet. Már az első taHesztia – a befelé forduló nő
lálkozásnál feltárul a lélek,
Héra – a hivatásos feleség
utána az kérdés, hogyan
Démétér – a főállású anya
folytatjuk.
Perszephoné – az engedelmes gyermekasszony
...itt ugyanis a lélekre (is) siAphrodité – a kreatív nő
mulnak a szabásvonalak.
Mit jelent a holisztikus ruhatervezés?
Hogyan „működik”?
letően a legmagasabb minőség mellett
CLAUDIA: Divatházunk mindig az egyén teszik le voksukat. Ez a holisztikus szemértékeit állította középpontba. Az ele- lélet alapja.
ganciát, kézművességet és egyediséget LUCIA: Az alkatra, évszak-típusra, szeméholisztikus szemléletmóddal ötvözzük, lyiségre és lélekre szabott ruhakölteméhogy méltó partnerként szolgáljunk nyek születése által, lehetőség nyílik az
azoknak a Nőknek, akik tudatosan tö- egyéniség ismeretlen területeinek felferekednek testi, lelki, szellemi egyensúlyuk dezésére is. Az alkotás önmagunk felfemegteremtésére és megjelenésüket il- dezésével párhuzamosan születik meg.

MODERN
(VAGY NEM IS OLYAN MODERN)

ISTENNŐK

(A női archetípusok – akiket a szalonban a görög mitológia istennőivel feleltetnek meg –, legalább
annyira meghatározzák a Luan by
Lucia kollekciót, az esküvőit is, mint
mondjuk a nő teste. A harcias nőtől az érzelmesebb típusig.)
LUCIA: Ahogy mindig mondom: „Vagyok
aki vagyok, én vagyok én!”, így a legfontosabb szempont, hogy az alkotások belső személyiségjegyeinket, lelkünket képviseljék. Ezért fontos, hogy az alkotási folyamat során ezzel a módszerrel: a lélekre szabunk. Ahogyan lélekből sincs két
azonos, úgy alkotásból sem készülhet két
ugyanolyan. Az „Archetype jacket” egyéniségünk kifejezésének szimbóluma, egy
olyan eszköz a kezünkben, amin keresztül az archetípusainkra jellemző, pozitív
személyiségjegyeket hangsúlyozzuk és
erősítjük fel. Célja, hogy minden alkalommal éreztesse viselőjével a ruha, hogy tudatos önismeretének megkoronázása,
önkifejezésének eszköze. A közös alkotási folyamat alatt az alkotás viselője személyiségfejlesztő szakemberek segítségével megismerheti saját „szupererejét”
és így készül el például a blézer, mely az
ő személyiségjegyeinek kombinációját és
értékrendjét tükrözi.
Melyik a „legtipikusabb típus” mostanában? És melyikkel találkozol egyre ritkábban?
LUCIA: Nincs olyan, hogy valamelyikből
kevesebb lenne vagy tipikusabb, inkább
az a jellemző, hogy valaki „az a típus” akar
lenni. A legfontosabb azonban, hogy
önazonosak legyünk, ne más bőrébe
akarjunk bújni.
Mi nem skatulyázunk... Ezek a jellemző tulajdonságok vezetik az embert élete során,

meghatározzák
döntéseit. Van, aki
egy esküvő által
vagy befolyásolás
miatt más típusba szeretne tartozni, de hamar
kijön, ha elnyomja igazi énjét.

Luciától:
A lányod melyik nőtípusba tartozik?
Athéné.
Claudiától:
Édesanyád melyik
típus?
Artemisz.

ÉBREDÉS

(Chanelt idéző szemlélet uralkodik

itt, örök, megunhatatlan, heritage
kollekció, klasszikus szabásvonalak,
modern ritmusban, új színekben...)
Nincs ez a szemlélet kontrasztban a mai,
mindent eldobható-eldobó világgal,
amikor még az érzelmek, a kötelékek is
kihajíthatók...?
LUCIA: Nagyon is..., de ez a jövő. Az emberek tudatosságra ébrednek.
Nincs feszültség aközött sem, hogy a divat a folyamatos változást hirdeti, ez a kollekció azonban a megunhatatlanságot
vállalja fel?
LUCIA: Az egyedi, méretre készülő női és
férfi darabokat dinamizmus, időtálló elegancia és individuális jegyek jellemzik. A
modellek a legkiválóbb angol, olasz, spanyol és francia nemes kelmék felhasználásával készülnek, így viselőjük ruhatárát akár
évtizedeken át ékesítik.
Hogyan lehet folyamatosan megújulni,
részleteiben mindig valami újat villantani, miközben az időtlenséget a klaszszikus eleganciát, az örök trendiséget
hordozzák ezek a ruhák?
LUCIA: Minden titok abban rejlik, hogy
ne a ruha által újuljunk meg, hanem általunk keljen a viselt öltözék életre.

Anya és lánya

CLAUDIA: Anya, mióta tudod, hogy
mi együtt fogunk dolgozni...?
LUCIA: Hároméves korodtól éreztem...
CLAUDIA: Törekedtél erre? Vagy így
alakult?
LUCIA: Hagytam, hogy történjen
minden a maga rendje szerint.…
CLAUDIA: Mit tanultál tőlem?
LUCIA: Rugalmasságot.
CLAUDIA: Mire tanítottál meg?
LUCIA: Összeszedettségre...
CLAUDIA: Mire vagy a legbüszkébb
velem kapcsolatban?
LUCIA: Büszke vagyok arra, hogy öntudatos, talpraesett lányom van.

EGY ÉLETRE

(Menyasszonyi ruháik sokféle
stílust képviselnek, több részből
állnak, jól kombinálhatók később is a nő gardróbjának alkalmi viseleteivel. Egy életre
szólnak, olyan értelemben is,
mint a szerelmi házasság:
bizony nem csak egy napra.)
A szalonban rossz idő esetén is süt a
nap, a narancsos, sárga, arany-szerű árnyalatok feltöltenek. Jólesik...
Mi a kedvenc színetek?
CLAUDIA: Mind az enteriőrben, mind arculati anyagainkban a narancssárga szín
a domináns.
Mit fejez ki ez a szín a napfény erején túl?
LUCIA: Az élet teljes körű megélését, hogy
jól érzem magam a bőrömben, bátorságot, életszeretet.
És a fehér? Még trendi esküvői szín?
CLAUDIA: Mi évszak-típusnak megfelelően választunk a vendégeinkkel esküvői
ruhaárnyalatot. Figyelembe vesszük a bőre, haja, szeme színét, hogy a nagy napon ruhájának árnyalata a leggyönyörűbben adja azokat vissza.
Másként születik meg a menyasszonyi ruha, mint egy alkalmi?
LUCIA: Tulajdonképpen nem, csupán a
menyasszonyi ruha egy életre kell, hogy
szóljon.
Az anyák mennyire akarják uralni a lányaikat az esküvői próbán? És fordítva is
akár, ha örömanya ruha készül...
LUCIA: Az esküvői alkotásoknál is személyiségre, lélekre készül az öltözék. Ha belenéz az ügyfél a tükörbe, legyen az a
menyasszony vagy az örömanya, önmagát látja, így kifogásolhatatlan a megjelenés, nem is tudja uralni más a döntéseiket a folyamat során.
Milyen menyasszonyi ruhát terveztél a lányodnak? Szabad kezet kaptál ebben?
LUCIA: Claudia pontosan tudta mit szeretne...
CLAUDIA: Konzultáltunk és aztán rá bíztam.
És milyen volt annak idején Lucia esküvői öltözéke?
LUCIA: Az én esküvői ruhám egy rózsaszín bőr kosztüm volt, férjem pedig grafitszürke bőr öltönyt viselt.
Mikor mondtok Ti ellent a másiknak?
LUCIA és CLAUDIA: Nincs ilyen...
Amióta megszületett a kislányod, változott valami a tervezői attitűdödben?
LUCIA: Csupán annyi, hogy kismamákra
is tervezek azóta .

LA PO Z Z VISSZ A, É S N É Z D ME G A LU AN B Y LU CI A
D IVAT H ÁZ ES K Ü VŐI K OLLEK CIÓJÁT!

Egy cél, egy helyen, avagy kettő az egyben

ÁLOMESKÜVŐ FELSŐFOKON!
Cégünk fő célja az, hogy teljes körű, komplex szolgáltatást nyújtsunk az ifjú pároknak, kiemelkedő színvonalon, több szolgáltatás biztosításán keresztül. Az
esküvő megszervezésétől a menyasszony felöltöztetéséig, segítünk nektek.

A BIANCA SZALON
Minőség és elegancia
Ruháink a legnevesebb tervezők műhelyéből kerülnek ki, így többek között Rosa Clará, Eddy K., Demetrios,
Cosmobella, Aire Barcelona, Orea
Sposa, Lunanovias világmárkák ruhakölteményei közül válogathatsz nálunk.
Teljes körű szolgáltatás
A tökéletes megjelenéshez a kiegészítők sem maradhatnak el! Szalonunkban
választhatsz esküvői ékszerek, menyasszonyi ékszerövek, fejdíszek és kézműves, handmade hajékszerek közül is!
Mindenkit felöltöztetünk
Örömanyák, koszorúslányok, tanúk vagy akár vendégek a ruháink között biztosan beleszeretnek majd egy alkalomhoz illő szépségbe. A menyecske ruhák mellett számos alkalmi, felnőtt- és gyermek koszorúslány
öltözék is megtalálható nálunk.
Kedvező árak és akciók
Mindenkinek természetes igénye,
bármilyen árut vagy szolgáltatást
vásárol, hogy annak ár-érték aránya megfelelő legyen. Termékeink
megfelelnek a szolidabb és a prémium kategóriás igényeknek is.

„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!

A V.ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Valós segítséget nyújtunk a bennünket
felkereső pároknak az esküvőszervezés
minden területén, hiszen komplex szolgáltatás nyújtásán keresztül minden felmerülő kérést megvalósítunk, legyen
szó helyszínről, esküvői szolgáltatókról,
cateringről, dekorációról, és még azokról is, amire Ti nem is gondolnátok.
Elmondjátok miként álmodtátok meg
a Nagy Napotokat, mi pedig valóra
váltjuk azt!
Mottónk egyúttal ars poeticánk:
„Minden álmunk valóra válhat, ha
van bátorságunk a nyomukba eredni”
WALT DISNEY

Cím: 5700 Gyula,
Eötvös utca 10. fszt. 3. és 1/7.
Telefon/iroda: +36 70 630 2303
Telefon/szalon: +36 30 181 5875
e-mail: v.art@t-online.hu
www.v-art.hu
v.art_rendezvenyszervezes
biancaeskuvoiruhaszalon.
vartrendezvenyszervezes

MEGHÍVÓ
a hagyományteremtő nyitott esküvőre
Mitől nyitott egy esküvő?
ATTÓL, HOGY TE IS OTT LEHETSZ.
A GYÖNYÖRŰEN DEKORÁLT CSABAI
RENDEZVÉNYPAJTÁBAN HAMISÍTATLAN
VIDÉKI LAGZIT TARTANAK, ÉS TÉGED IS VÁRNAK,
SZERETETTEL. 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 SZOLGÁLTATÁ
SOKAT BIZTOSÍTANAK MANAPSÁG A LAGZIRA,
ADJON JÓ PÉLDÁT, MILYEN EGY TÖKÉLETESEN
SZERVEZETT NAP. VAGY AZÉRT GYERE, HOGY
EGYSZERŰEN CSAK JÓL ÉREZD MAGAD.
bevállalós jegyespárt Facebook nyereményjáték során választják ki, bátorságuk
jutalmaként megkapják az esküvő minden kellékét: a helyszínt, a dekorációt, az öltözékeket,
zenekart, ceremóniamestert, szertartásvezetőt,
fotóst, videóst is biztosítanak a szervezők.
Ha szeretnék az igazi lagzi hangulatát még
személyesebben átélni, a szertartástól a lakodalmi vacsorán át egészen a mennyasszony táncig: asztalt is foglalhatnak a násznép között.
A hagyományteremtő nyilvános lagzival a szervezők segítséget szeretnének nyújtani a jegyespároknak esküvőjük szervezésében, azzal, hogy
részt vehetnek egy valódi álomesküvőn, tapasztalatot szereznek, ill. megkönnyítik számukra a
választást a profi szolgáltatói kínálatból.
Fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást
is ezért, a menyasszonytáncból befolyt összeget a pár és a Pajta tulajdonosai közös elköteleződéssel jótékony célra ajánlják fel.
Legutóbb egy kislány, előtte egy kisfiú gyógyulását segítette ez az öszszeg. A helyek korlátozott számban
érhetőek el! Ne késlekedjetek az
online foglalással!
A Pajtában nem csak a szerencsés pár, hanem minden résztvevő garantáltan nyer valamit,
életre szóló élmények, tapasztalatok, rálátás a saját esküvőre,
új barátságok várnak itt...

A

NYITOTT ESKÜVŐ A CSABAI RENDEZVÉNYPAJTÁBAN

Dekoráció: V.ART ESKÜVŐSZERVEZÉS

ASZTALFOGLALÁS:
csabairendezvenypajta
Helyszín: Csabai Rendezvénypajta • Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.
Időpont: 2022. július 1. (péntek) • Bővebb információk: rendezvenypajta.hu

Fotó:
TEICHER MÓNIKA
FARKAS HAJNALKA
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Ez tényleg egy
olyan hely, hogy
nem akarsz többé
elmenni innen.
Persze, nem is
tudtál volna...
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szerelem
ÉPPEN 13 ÉVE SZERETTÉK EGYMÁST, AMIKOR ELHATÁROZTÁK,
VILÁGGÁ MENNEK ÁZSIÁBA, KÉT HÓNAPRA. MOTORRAL BEJÁRJÁK
RIZSFÖLDEK KÖZÖTT VEZETŐ, TITOKZATOS ÚTJAIT, AZTÁN A DZSUNGEL
MUTATTA MEG NEKIK VÍZESÉSEIT, TENGERPARTOK NYÍLTAK MEG
ELŐTTÜK BALIN, SZÉDÜLETES HEGYI PANORÁMÁRÓL TEKINTETTEK A
MÉLYBE. A KALANDOT KERGETTÉK, AMIKOR EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA
A PARADICSOM FOGLYAIVÁ VÁLTAK.
ANETT ÉS LORÁND CSODÁLATOS BEZÁRTSÁGÁNAK TÖRTÉNETE.

Az egyetemen szerettek egymásba. Aztán Anett közgazdász-marketingesként
dolgozott, Loránd animációk, videók készítésével foglalkozott.

Loránd: Az egyetemen mindig
együtt voltunk, és nem esett jól,
hogy diploma után alig látjuk
egymást a munkánk miatt.
Anett: Későn értünk haza, azt
vettük észre, együtt élünk, de
már inkább csak hétvégén találkoztunk. Ugyanazon a napon
mondtunk fel.
A: Nem volt félelemérzet bennünk, csak attól tartottunk, mit
szólnak majd a szüleink.
Egyéni vállalkozók lettünk, én
social médiával, ingatlan becsléssel foglalkoztam, amit otthonról is
tudtam intézni, Loránd pedig fotózott, videókat készített, az utómunkáit szintén itthon végezte.
Ez így már jó volt, végre együtt voltak újra.
„NEM HITTEM BENNE,
MÉGIS VALAMI MEGVÁLTOZOTT KÖZÖTTÜNK”
Lánykérés
Szerettek utazgatni, 2017-ben azonban
már olyat terveztek, ami túlmutatott Európán. Szingapúrba és Thaiföldre repültek, 3 hétre.
A: Mi sosem voltunk az a romantikus pár, azt gondoltuk, a házasság csak formaság, szeretjük egymást papír nélkül is.
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L: Ezért lepődtem meg, mit váltott ki belőlem a lánykérés. Akkor
már 8 éve voltunk együtt, mégis…
Hirtelen jött gondolat volt. Talán inkább az első ázsiai utazás kedvéért, hogy még szebb élményként
rögzüljön, kapcsolódjon hozzá valami magánéleti szál is. A jegygyűrűt még Magyarországon választottam ki. Az alkalmat már kint...
Szingapúr város felett van egy sífelvonóhoz hasonló látványosság,
kabinok, szédületes magasban a
város felett, elképesztő panorámában. Ezekbe a kabinokba, naplementekor, vacsorát készítenek be.
Na, gondoltam, ez a program paszszolna a lánykéréshez.
Lebegtünk Szingapúr felett, befejeztük a vacsorát, folyamatosan
lestem a pillanatot, Anett viszont
nem figyelt, csak fotózott, elbűvölve nézte a várost...
A: Azt hittem, viccel, amikor feltette a kérdést..., és tovább fényképeztem. Aztán sírás-rívás lett a
vége, úgy meghatódtam...
L: Nem mondom, hogy a lánykérést nem gondoltam komolyan,
mindig is Anettet éreztem a társamnak, de valahogy nem hittem,
hogy változna ettől bármi. Aztán...,
elmondhatatlan, mi, de valami
megváltozott közöttünk attól a pillanattól. Mélyebb, tisztább lett...
A: Ezek után sem terveztünk esküvőt... Majd a következő 8 együtt

töltött év után összeházasodunk,
poénkodtunk, és hazamentünk,
Budapesten laktunk, dolgoztunk
tovább.
Szerettünk volna egy saját lakást.
Nézegettük is, de szinte egy éven
belül megduplázódtak az árak,
egyre távolabbra került a cél, hogy
olyan otthonunk legyen, ahol jól
éreznénk magunkat.
L: Összehasonlításképp rákerestünk, mennyibe kerül egy lakás
Bangkokban, hát házat kapnánk
ennyiért, és konditerem, medence is járna hozzá. Elgondolkodtatott, hiszen mi amúgy is hosszabb
ideig szeretünk utazgatni, a munkánkat pedig online végeztük. Akkor ne vegyünk semmit, inkább
menjünk oda, határoztuk el.
A: Raktárakat kerestünk, mert
sok cuccot gyűjtöttünk az évek
alatt, és miután ott elhelyeztük a
bútorainkat, bepakoltunk két táskába...
L: 2019. januárjában elindultunk.
A: Nem hagytunk olyan opciót,
hogy valaki is lebeszéljen, olyan
gyorsan elintéztünk mindent, nem
volt más esély, mint belevágni a
kalandba. Ázsiában utazgattunk,
közben online dolgoztunk, fotóztunk, egyre több helyi megrendelésünk is lett, szállodákat videóztunk, katalógusképeiket készítettük el. Dolgoztunk és közben a Paradicsomban utazgattunk.

szerelem
L:

A jó időt kerestük, az esőt igyekeztünk kerülni. A száraz évszakokat követtük: Thaiföld volt a fix pontunk, innen Malajzia, Szingapúr, Fülöp-szigetek, majd a Maldív-szigetek, végül, de nem olyan nagy kedvvel: Bali...

A: Bali ugyanis túl híres volt ahhoz,
hogy érdekeljen bennünket. Túl sok
képet láttunk róla, sok
blogot olvastunk, ahol
agyondicsérik, ha pedig sokan áradoznak
valamiről, az gyanús,
hogy populáris..., és
biztosan drága. Azért
nézzünk szét, ha már itt
vagyunk.

géig akartunk Balin maradni, majd újra Magyarország, mert sok barátunk
tervezett itthon esküvőt, és egy európai utazást is kigondoltunk...
Csakhogy februárban Szingapúrban
kezdték a kezeket fertőtleníteni, és
a családunk aggódott, bizonygatták, nem jó ötlet maradni, Ázsiából
indult a vírus. Mi megígértük, óvatosak leszünk.

L: Megmagyarázhatatlan volt. Csoda! Ez
tényleg egy olyan hely,
hogy nem akarsz többé
elmenni innen.
A: Balin mindenki
megtalálja, amit keres,
ha trópusi helyre vágyik.
L: Lehet privát zónád
sziklás hegyeken, van,
ami a nagy bulikról szól
és a közelben szörfözni
lehet, ha jógáznál, mert
önmagadat keresed, arra nyugalmas zugot találsz, mások egy kis faluban nomád életet élhetnek, mert kifejezetten olyan terület is
akad, mely alig látott
turistát.
Annyi különböző része van, miközben olyan kicsi.
A: Folyamatosan 28 fölötti a hőmérséklet, de 1000 méter magasan,
a sziget közepén, a vulkánhoz közel, pálmafák helyett fenyők, és hideg esték várnak.
Nehéz volt itt hagyni, de 2019-ben
hazatértünk karácsonyra. Aztán 2020.
januárjában máris vissza. Március vé148 ESKÜVŐ TREND

L: Igen, itt februártól komolyabban készültek már, aztán márciusban hirtelen lezárták az országokat,
előtte a nagykövetségektől jött az
üzenet, térjen mindenki haza, nem
lesznek repülőjáratok. Hotelnek fotóztunk a lezárás hetében... Ott egy
külföldi lánnyal beszélgettünk, aki
másnap indult haza, mert addig kell
menni, amíg lehet. Mi mégis nyu-

godtan végeztük a munkánkat. Ám
egyre több barátunk csomagolt. És
érkeztek az újabb hírek, hogy ennek a mini szigetnek az egészségügyi rendszere nem fogja bírni ezt
a terhelést, mi lesz veled itt külföldiként, kevés a magánkórház. Szóval, nem tűnt viccesnek itt, ebben
a paradicsomi környezetben.
Minél többet olvastunk utána,
annál ijesztőbbé vált.

A: De mi lesz, ha
hazamegyünk? Egy
kis lakásban leszünk,
bérelni kell majd,
drágán. Itt házat
bérlünk medencével ugyananynyiból... Inkább vállaltuk hát a
kockázatot. Találunk egy jó kis
helyet, és maradunk.
Azóta hálásak vagyunk ezért a döntésért. Jól alakulnak a
dolgok. Indonézia szinte azonnal lezárta a határokat, Balira még a szomszéd szigetről se juthattak
be, volt olyan barátunk, aki
ott rekedt egy kézitáskával
hetekig.
Maszkot kellett viselni, fertőtlenítettek a bolt előtt,
hőmérsékletünket mérték,
a motorunkat is lefertőtlenítették, és ahogy a házat
elhagyod, most is kötelező
a maszk. A tengerpartokat,
vízeséseket lezárták, június környékén oldották ezt csak fel...
L: Az a helyzet, hogy annyira sokat fotóztunk, az országokat jártuk,
közben interneten haza is dolgoztunk, hogy rettenetesen elfáradtunk, így eleinte jólesett a kényszerpihenő.
Felszabadultság volt végre leállni és
átgondolni a jövőt...

szerelem

„Jól akartuk zárni
a 2020-at, azért is
szép emlékkel!”
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szerelem

„Eleinte jólesett
a kényszerpihenő.
Felszabadultság volt
végre leállni és
átgondolni a jövőt…”
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SZ E R E L E M A V Í RUS E L L E N
„Nem mondom, hogy
a lánykérést nem
gondoltam komolyan,
mindig is Anettet
éreztem a társamnak,
de valahogy nem
hittem, hogy változna
ettől bármi. Aztán...,
elmondhatatlan, mi, de
valami megváltozott
közöttünk attól a
pillanattól. Mélyebb,
tisztább lett…"
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szerelem

„Az utazás az
életünk, mindig hív
egy új táj, ország,
a kaland…”
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szerelem
„...de az a vágyunk, hogy otthon is
legyen egy kis lakásunk, ahová
a régi holmijaink a raktárból
velünk együtt hazatalálnak."
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szerelem
ÍGY BALIZZ!


Canggu: étterem étterem
hátán, beach clubok, szörf (fekete homok), party-hangulat

 Seminyak/Kuta: ide menj,
ha shoppingolni szeretnél

 Ubud: dzsungel, rizsföldek,
vízesések, jógaközpontok,
Bali kulturális központja (itt
laknak most Anették)

 Uluwatu: szörf-paradicsom,
gyönyörű, sziklás tengerpartokkal, fehér homokkal



Nusa Dua: szörf, nyugis
partok, pihenéshez (szintén
fehér homok)



Sanur: hosszú, fehér homokos part, nyugodt, hullámmentes víz, pihenés, kisgyerekes családoknak tökéletes, SUP + kajakozás

 Amed: kristálytiszta víz, gazdag vízi élővilág: búvárkodás,
Mount Agung vulkán a háttérben

 Lovina: ide menj, ha delfineket szeretnél látni

 Észak Bali: a leghatalmasabb vízeséseket itt találod



Nusa Penida: ez egy kisebb sziget a szomszédban,
ott vannak a leggyönyörűbb
tengerpartok
Még több érdekesség
Anett és Loránd Insta oldalán:
tropicexplorers
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„Nagy volt
a félelem, de nem
mentem orvoshoz,
adj még egy napot,
kértem Lócit, hátha
jobban leszek..."

MINDIG MOSOLYOGNAK,
BÁRMI IS JÖJJÖN
Lázasan
Hogy mégse pihengessenek nyugodtan,
Anett váltólázas lett, hirtelen felszökött a
hőmérséklete, aztán váratlanul le, és
megint túl magasra, egyre gyengébbé vált.
Loránd a neten kereste a diagnózist, megijedt, hogy ez a koronavírus, aztán maláriára is gyanakodott...
A: Nagy volt a félelem, de nem
mentem orvoshoz, adj még egy napot, kértem Lócit, hátha jobban leszek, és így el is telt 3 nap...
L: Jó, ennyi volt a haladék, mondtam, már étvágya sem volt, a láz
Covidra utalt, a gyengesége is. Balin
sok mini magánklinika van, de hát
külföldiként tartottunk attól, hogy
állnak majd hozzánk... Meglepetésként ért, mennyire profik voltak, rögtön mondták, dengue-szezon van,
már tudták előre..., mi a baj, ez nem
Covid, nem is malária, és a vérkép
igazolta a feltételezésüket, Anettet
megcsípte egy trópusi szúnyog.
A: Erre nincs gyógyszer, mondták,
két hét alatt elmúlik, na, így próbálhattam ki egy trópusi betegséget is.
L: Szerencsére nem lettünk
covidosak, a barátaink közül senki
sem kapta el, többször teszteltünk,
eddig megúsztuk.
A: Kérdezted, hol lakunk... Havonta szoktuk váltogatni, hogy jobban
megismerjük Balit, a környéket. Most
a sziget közepe táján, nyugodt helyen bérlünk egy bambuszházat. Itt

rengeteg a rizsföld, pálmafákkal, vízeséssel. Motorral könnyen, mindent
elérünk. Kulturális központ is, látjuk
a szokásaikat, ahogy az Istenüknek
füstölnek, hangulatos. Már ha csak
boltba megyünk – motorral –, az is
élmény. És kedvesek, mindenki mosolyog. Még most is, amikor nehéz
időket élnek meg.
L: Sosem néztek a külföldiekre csúnyán, hogy mi hoztuk be a vírust,
nem találkoztunk egy rosszalló megjegyzéssel sem.
A: Inkább örülnek, hogy még itt vagyunk, és mozgatjuk a gazdaságot.
Szomorú volt az üresség, Bali ugyanis
az idegenforgalomról szól, az élteti.

„A HELYIEK SOHASEM
MONDANAK NEMET”
Esküvő, esős évszakban
Hagyományos, nagy esküvőt sosem szerettek volna. Szűk körben, szabadon, tengerparton képzelték el. Családi nyaraláson, egy
hét üdüléssel egybekötve... Loránd meg is jegyezte, lassan jó lenne... Épp akkor vetette
fel, amikor minden bezárt a vírus miatt...
Anett rávágta, jó, házasodjunk itt össze. Erre mindketten nevettek, képtelennek tűnt,
aztán komolyra fordult...
L: Jól akartuk zárni a 2020-at, azért is
szép emlékkel! Felkerestünk novemberben egy szervezőt, hogy a jövő hónapban, 2020. december 20-án esküvőt szeretnénk, mire ő: mások egy
évig szervezik, de meglesz. (Ugye,
mindenre igent mondanak J.) Családi állapot igazolás kellett hozzá...
A: A konzulátusok azonban felfüggesztették az ezzel kapcsolatos tevékenységüket, viszont év vége felé ezt

a szolgáltatást is újra kezdték nyújtani. Nem mindegyik, csak néhány. A
magyar konzulátus például az elsők
között állt vissza, így meg tudtuk igényelni a hivatalos iratot. Egy spanyol
pár hónapokig hiába várt, az ő követségük nem állt készen.
L: Örültünk, de dolgoztunk, forgattunk, Anett elvállata az esküvő szervezést, hogy két hét alatt a szervezővel mindent megterveznek.
A: Lóci ahogy befejezte a munkát,
én odamentem hozzá, hogy jó lesz
ez a virág?
L: Könnyen alkalmazkodom, főleg
az ilyen kérdésekben. Csak két helyszínt néztünk meg, abból egy jó is
lett... Tengerparton, mezítláb, homokon, ez volt a régi terv, aztán rengeteg alternatívát mutatott a szervező, például dzsungelben, vízesés
előtt, vagy rizsföldön, óceáni kilátással a szikla tetején, sőt vulkanikus
hegy előtt... Úgyhogy elálmodoztunk, majd visszatértünk az eredeti
elképzelésünkhöz. Egy golfpályát választottunk, melynek van privát tengerpartja, ahová senki sem mehet
be rajtunk és a vendégeinken kívül.
A szikla tetején, a pálya füvén terítettek, onnan a szomszéd tengerpartot lehetett látni... A ceremónia
lent, a tengerparton volt.
A: Az esküvő előtti héten még a ruhám sem volt meg, két nap alatt, két
szalonba mentem el, ami van, abból
választok, gondoltam... Megvolt a ruha, kicsit nagy, még egyszer megnéztem esküvő előtt, amikorra már rám
igazították, és akkor megtetszett egy
másik... Mégsem haragudtak, sőt azt
mondta a hölgy, meg akarta nekem
a másikat is mutatni, de valahogy elfelejtette, örült, hogy segíthetett. Persze, még nagy iramban rám kellett
szabni. Lócival együtt mentünk ruhát próbálni, én nem vezetek motort,
nem is tudtam volna másképp megoldani. Másfelől úgyis mindent megosztunk egymással, nem éreztem
szükségét, hogy titok legyen, milyen
lesz a ruhám.
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szerelem

L: Övet is találtunk hozzá.
A: Pontosabban Lóci találta ki, és

kagylóból készítette el a hölgy...
L: Bali déli részén volt az esküvő, az
volt a cél, hogy a helyszínen ébredjünk fel, nyugodt legyen a készülődés.
Mégis elbonyolódott. Egy helyi
sminkes-stylist barátunkat kértük fel,
sminkelje Anettet, ő megígérte, és
örült a feladatnak. Csakhogy közben
volt egy munkája, úgyhogy bár ő azt
állította, ott lesz, pontosan, de volt
már tapasztalatunk a helyi időérzékről. És Balin nem mondanak nemet,
viszont folyamatosan megcsúsznak,
elkésnek... Van egy olyan szólás is,
hogy „Bali idő szerint”, vagy „európai
óra szerint” érted? A 8-kor az Balin
könnyen 10 óra lehet, és még ez sem
számít késésnek... Sejtettem, baj lesz
ebből, így keresgéltünk szombat este
egy másik sminkest, hátha... Egyet találtunk, aki ugyan vasárnap nem dolgozik, de mivel itt nem mondanak nemet, megígérte, megcsinálja.
A: Megérkeztünk a sminkeshez az
esküvő napjának reggelén, alaposan
elhúzta, 2 órán keresztül csinálta, és
rábeszélt egy műszempillára, amit
nem akartam... A helyi lányok óriási
szempillával járnak, az európai stílust
igyekeznek követni, szóval a legkisebbet feltette nekem. Amikor a szállásra
visszatértünk, az esküvő előtt már csak
egy óránk maradt, ráadásul fotót is
akartunk előtte készíteni, a nagy rohanásban magamra néztem a tükör156 ESKÜVŐ TREND

ben, és elkeserített a műszempillám.
Nem passzolt sem hozzám, sem a mezítláb a tengerparton természetes
életérzéshez... Gondoltam, leszedem,
csak hát a szempillára épült az egész
smink. Miközben ezen gondolkodtam,
eleredt az eső, ami gyakori az esős évszakban. Nem volt fedett esküvőre opciónk, az étterem nem tetszett ugyanis. A dekor is a tengerpartra szólt. Reménykedjünk, várjunk, mondta a szervezőnk... Akkor letéptem a műszempillát, ettől összeomlott az egész sminkem. Úgyhogy, megcsináltam saját

magamnak, tiszta kabaré volt... És szakadt, szakadt az eső. A dekoros telefonált, fel kell már állítani a virágoltárt,
itt az idő vacsorához teríteni, az asztal
fölé a növényeket felhelyezni, nem
várhatnak tovább, ez több órás feladat. Ha nem áll el az eső, bent kell
megtörténnie a ceremóniának...

L: Ilyen opció nincs..., mondtam. Csak
kinti esküvőnk lehet. Ekkor kaptunk
egy újabb telefont, hogy hurrá, elállt
az eső, kezdik építeni a dekorációt...
A: És a felhőkön olyan szépen átsütött a nap...
L: Az esős évszakot más megélni,
mint olvasni róla... Meleg esőt képzelj el, ami hirtelen jön, egy óráig szakad, aztán, ha eláll, pillanatok alatt
felszárad, és nyoma sincs.
AMI SZERENCSÉT HOZ EGY
BALINÉZ CEREMÓNIÁN
Eső, két felvonásban
Helyi és külföldi barátokkal ünnepeltek.
A rendelkezések 20 fős esküvőt engedtek
meg, pontosan ennyien voltak. Előre elmondták a szülőknek, közeli rokonoknak,
Balin tartják az esküvőt, a karantén idején. Az otthoniak örültek, bíztatták őket,
ne várjanak, csinálják! Ahogy közelebb értek a nagy naphoz, és küldték például a
ruhapróbáról a képeket haza, a család a
veszteséget is érezte, hogy kimaradtak,
nem részesei az ünnepnek, hiába palástolták megértéssel, szeretettel, Anett észrevette fájdalmukat.

szerelem
Az egyik tanú annak a kis étteremnek a
tulajdonosa lett, akivel még 2017-ben futottak össze, csupaszív, ujjongott, mikor másodszor is látta a magyar párt a vendéglőjében,
innentől fokozatosan erősödött a kötődés.
A másik egy amerikai turista lett, akivel közös szálláson találkoztak évekkel ezelőtt, és
a közösségi oldalakon keresztül ismerkedtek tovább. Zárt, családias hangulatú szertartás volt angol nyelven, hogy mindenki értse... Ami új volt, hogy itt nem a szertartásvezető mesél a párról, hanem ők, egymásról.
A: Aznap, reggeli közben írtuk...
Nem vagyunk túl érzelmes pár,
mondtuk már, úgy ültem neki, mint
egy feladatnak, aztán ahogy írtam,
rájöttem, leírni sem tudom, mert folyik a könnyem... Hogyan fogom felolvasni majd a fogadalmamat?

L: Á, én simán elmondom, betanultam előre. Gyorsan, gördülékenyen
ment. Aztán, mikor eljött a pillanat,
és lent álltam a tengerparton a virágkapunál, Anett pedig fent a szikla tetején, és beindult a zene, erre Ő a lépcsőkön le, halad a vendégek mellett,
felém... Nem volt időnk hangolódni,
az a helyzet, de egy szempillantás
alatt elérzékenyültem... Pedig együtt
készültünk, a ruháját is láttam már,
mégis csoda volt.
A: Szerettünk volna gyűrűt, egyedit, de ennyi idő alatt nem készült
volna el, idegeskedni már nem akartunk azon, meglesz-e. Vettünk egy
jelképeset, nagyon szép, nem hordom azóta, mert vigyázok rá. Fel le-

het nyitni a tetejét, abba tettem a
tengerparti homokból, ahol esküdtünk, ez az emlékgyűrűnk. A balinéz
gyűrűnk pedig még készül...

L: A parti jól sikerült, a vacsora a szikla tetején volt. Beszélgettünk, örültünk
egymásnak. Ha 20-nál többen vagyunk, nem tudtam volna mindenkivel foglalkozni. Így, ennyien meghitt
és természetes lehetett a hangulat. Aztán, épp a desszertnél, jött az újabb zápor... Nem siránkozott senki, bemásztunk az asztal alá és ott ettük a tortát.
A: Hajszálon lógott, hogy megtartsuk kint az esküvőt, de sikerült.
L: A helyiek még a vacsora végi zivatarnak is örültek, azt mondják, szerencsét hoz, boldogságot jelent.

„A desszertnél jön majd
a következő zápor."

Van tanulság?

L: Életünk része a változás. Nyitottabbak lettünk az
utazással, közvetlenebbek mások felé. Mindennap új
emberekkel találkozunk, és mintha régóta ismernénk
őket...
A: Egymást is jobban ismerjük. Bár 13 éve együtt vagyunk, mégis, egy másik országban adódnak olyan
helyzetek, melyektől még közelebb érzitek egymást,
és a gátlásaitok is elmúlnak. Eleinte például nem szerettünk angolul beszélni, ha a másik is ott volt.

...mert mindenki tökéletes akar lenni a szerelme előtt.
Nem kell, ez hülyeség, el kell engedni az ilyesmit...
L: Folyamatosan tanulunk, változunk, alkalmazkodunk, meglépünk dolgokat, döntünk. Egyszerű végrehajtani, de nem könnyű kiválasztani, melyik úton
haladjunk...
A: Az utazás az életünk, mindig hív egy új táj, ország,
a kaland, de az a vágyunk, hogy otthon is legyen egy
kis lakásunk, ahová a régi holmijaink a raktárból velünk együtt hazatalálnak...
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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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BÁR FUTÁS
A KEDVENC SPORTJA,
MÉLY VÍZBEN SZINTÉN
VERSENYKÉPES.
MÁRKUS LUCA
A KARANTÉNBAN
SOROZATOT FORGAT,
A VÍGSTREAMHÁZ
ONLINE
PRODUKCIÓIBAN
BIZONYÍT, ÉS A DRÁGA
ÖRÖKÖSÖK C.
TÉVÉSZÉRIÁBÓL IS
SZERETHETJÜK.

É

rte megyünk, mert a vírushelyzetben mellőzi még a taxit
is. Óvatos. Alig 25 éves, és már
a Vígszínház szerződtetett művésze.
A körúton, színháza előtt hajtunk el,
az épületen hatalmas premier-plakátok, mintha az élet és a színház
menne tovább. Menni fog – jelzik
másodlagos üzenetként az előadásfeliratok. Az egyik Az apa c. drámát
hirdeti, melyben Luca Kern András
mellett szerepel. Araszolunk. Már
látni a színház-közeli padot, ahol
Kiss Marival és Balázsovits Edittel
beszélgettek hárman A rendes lányok
csendben sírnak c. darab próbái
után, enélkül a nők megaláztatásáról szóló történet a mindennapjaikra is rátelepedhetett volna. Szorongásból, megaláztatásból amúgy is kijutott sokaknak a Vígben, ez szomorú. Shakespeare-i drámák játszódtak
a falak mögött titokban, volt benne
erőszak, szexualitás, hatalommal való visszaélés, dicsőség-bukás és halál. Hiába, színház az egész világ,
színpadon kívül meg pláne.
Megkönnyebbülés érzékeny arcára nézni.
Az ifjúság hite passzolna hozzá,
nem a hirtelen mélyülő víz, felkavart
mocskával. Korán vesztette el (szakmai) ártatlanságát? Vagy épp ettől
olyan erős és okos, mint a sokat tapasztalt, öreg kurtizán, akit már semmi sem lephet meg ezen a világon!?
...kivéve ezt a járványt.
– Kivételes ember vagy, és mintha Te
nyertél is volna a vírus-helyzettel...
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Szerelem,

AZ ELSŐ BESZÉLGETÉSTŐL KEZDVE
Fotó: Gimesi András Gime
– Egy éve állt le a színház... Azok közé tartoztam, akik annyira nem estek
kétségbe, ha már ez van, a pozitív oldalát kerestem. Hiányzott a színpad,
a színházi közeg, de éppen akkor írtam a szakdolgozatomat, és a szünet
jó lehetőséget adott, hogy csak arra
összpontosítsak.
– Mi volt a témád?
– A színházi jelnyelv és akadálymentesítés. Mikor az osztályommal évekkel
ezelőtt Birminghamben jártunk, egy
zenés előadást néztünk meg, ahol a
színpad szélén, jól látható fényben állt
egy hölgy, aki végigjelelte az előadást,
a dalbetéteket is. Egyszerűen nem tudtam mást nézni, csak őt, elképesztő
energiával dolgozott. Ott minden előadást akadálymentesítenek, tudtam
meg. Utánanéztem, itthon mennyire
van kultúrája ennek, és örültem, hogy
legalább egy példát találtam. A Pesti
Magyar Színház felvállalta a missziót és
audionarrációval teszik lehetővé, hogy
vakok és gyengénlátók is élvezhessék
a színházat, a jelnyelvi tolmácsuk pedig a siketeknek segít.
– Hányast kaptál?
– Ötöst!

DRÁMA
ELHALLGATÁSOK LENGTÉK BE A SZTORIT, FÉLINFORMÁCIÓK, PLETYKÁK.
– Abban is szerencsés vagy, hogy a vírus ellenére, amikor más színésznők
árupakolónak álltak, Téged szerződtettek a Vígszínházba friss diplomásként, és online premierjeid is voltak.
Ez csoda, ami Veled történik?
– Nagy szerencse, az biztos. Biztonságérzetet ad, hogy tudom, várnak
rám feladatok egy nagyszerű színhá-

•

Interjú: Kovács Boglárka

zi közösségben. A szabadúszásnak is
megvannak a szépségei, persze, de
nem most. Egzisztenciálisan, lelkileg
biztonságot ad, hogy szerződtettek.
– Kinek köszönheted magadon kívül?
– Minden osztályfőnök úgy segít az
osztályának, ahogy csak tud.
– Három osztályfőnököd volt... Kitől tanultál a legtöbbet?
(Látszólag könnyű kérdés, valójában
a legnehezebb. Először tart szünetet,
sóhajtva felel.)
– Marton Lászlótól.
– Annak ellenére kimondtad a nevét, hogy kipattant a szexuális botrány, amiben több nő vallott a mesterről, aki visszaélt a helyzetével.
– Osztályfőnökünk volt, és nem észleltünk semmi ilyesmit az egyetemen,
a diákjaival ez soha nem fordult elő...
Számunkra ő az az ember, aki bizalmat szavazott és tanított minket.
– Ő vett fel?
– Igen. Ő választott ki. Nem volt egyszerű folyamat feldolgozni, mi történik hirtelen, amikor kipattant az ügy
körülötte.
– Találkoztál vele a botrány kirobbanása után?
– Az osztállyal jártunk hozzá, látogattuk őt.
(Nehéz kérdések. Hol a határ? Újságíróként is keresgélem, mert akiről beszélünk, már nem él, nem védekezhet.
A színésznő személyisége a rendező
drámájához való viszonyulásán, persze, jól tükröződik.)
– A bulvártéma után milyen volt
először találkozni Vele? Mit lehetett mondani? Ez, ugye, nehéz szerep mindkét félnek, ilyenkor nincs
rendező, előre megírt mondatok is
hiányoznak.

sztárlat

Ruha: LAUTNER DESIGN • Ékszer: MARTA MEISELS JEWELRY
Torta: TROMBITÁS CUKRÁSZDA • Dekoráció, enteriőr tervező: DEKORÁGI
Haj: BERENDI GYÖRGYI MESTERFODRÁSZ • Smink: SZANDRA WILLI SMINKMESTER
Cipő: HEELS • Tányér: LA MESA EVENT RENTAL • Helyszín: NORMAFA RENDEZVÉNYHÁZ
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NŐIES
ÉRZÉKENYSÉG
A TROMBITÁS
CUKRÁSZDA
púderrózsaszín
tortáját a színésznő
bájához tervezte.
A LAUTNER DESIGN
rozé kreációja erősítette az üzenetet.

– Elhallgatások lengték be a sztorit,
félinformációk, pletykák, nem tudtuk
az egészet magunkban hová tenni. Ha
hallasz egy ilyet, vagy kiderül hasonló, nehéz objektíven rátekinteni. Ezt
tetézi, ha erős személyes kapcsolódásod is van a botrány főszereplőjéhez:
mester-tanítvány viszony kötött hozzá, bizalmi viszonyban voltunk, felnéztünk rá, feltétlenül hittünk neki... Akkor ezt a kapcsolatot egy ilyen bot80 ESKÜVŐ TREND

rány kirobbanásakor át lehet húzni
egy tollvonással? Szerintem nem, és
nem is lehet elvárás. Mindenkiben
másként csengett le ugyanez a történet... Hullámvölgyként éltük meg, más
feldolgozási folyamattal, és osztályszinten megborított minket. Óriási űr
keletkezett bennünk az egyetemen.
– A veszteség élménye, amit fel kellett dolgozni. Ebből következett aztán a felkismerés, hogy az űrt csak

úgy tölthetitek ki, ha Vele töltitek be?
Vagyis meglátogattátok.
– Fontos ember volt nekünk, úgy tekintettünk rá, mint valakire, akitől
szakmailag rengeteget kaptunk.
Meglátogattuk, mert szükségünk volt
rá. És neki is ránk.
– Beszélt nektek arról, mit tett vagy
nem?
– Próbáltunk nem ezzel foglalkozni. A
színházról beszéltünk. A mi dolgunkról...

sztárlat

„Véletlenül, az utcán
találkoztunk össze, pedig
az egyetemről ismertük
egymást, de sohasem
beszélgettünk. A kezemben
egy torta volt…”

– Tulajdonképpen a magántanárotok lett?
– Ha azt vesszük alapul, hogy minden
történettel, beszélgetéssel tanított minket, akkor mondhatjuk így is, igen…
– Megfelelő segítőkkel mindenkiben
lehet egy esély a szép történetre, a
csúf alapból kiindulva is. Próbáltátok megmenteni. Gyógyítottátok.
– Én nem igazán találtam a helyemet,
megviselt. De már tudok rá úgy tekinteni, hogy azt tartom meg magamnak
belőle, amit tanulhattam tőle. Kevés
időnk jutott vele, kellett volna több. Azóta is pótolhatatlan nekünk. Sokszor
fut át az agyamon a próbákon, milyen
tanácsot adna most... Egy mondattal
helyre tudta tenni a bizonytalanságunkat, úgy, hogy nem gyötört - voltak
olyan tanáraink is, akik ezt tették...
Azért és úgy mondta el a véleményét,
hogy érezd, bízik benned, és a legjobbat akarja neked. Kritikáiból nem azt
szűrtük le, hogy kevesek vagyunk, hanem van valami a birtokunkban, ami
még színesebb, jobb lehet... A fejlődésünket nézte. Kevesen tudnak úgy ta-

nítani, ahogyan ő tette. Sok művészember csodálatos a pályáján, de ez
nem feltételezi, hogy jó pedagógus is,
mert ez egy másik képesség.

NYUGALOM
SOK ENERGIÁT JELENT EGY MONDAT.
NEGATÍV ÉS POZITÍV IRÁNYBAN IS.
– Most mi van a Vígszínházban
Eszenyi nélkül?
– Nyugalom. Engem amúgy nem ért
tőle atrocitás. Külső szemlélőként
azonban rosszabb volt megélni, ami
történik... Mert ha engem ér támadás,
igazságtalanság, kiállok magamért, reagálhatok, meg tudom védeni magam. Sokkal fájóbb végignézni, ha egy
kollégát aláznak meg, túl sokszor öncélúan... Helyette ugyanis nem védekezhetsz. Ha meg hallgatsz, a hatalmaskodó cinkosává válsz.
– Nem riadtál meg az embertelen
mélyvíztől, amikor ide helyeztek
három éve gyakorlatra?
– Próbáltam a pozitív dolgokba kapaszkodni, amik engem építeni tud-

nak, és ez nem azt jelentette, hogy homokba dugtam a fejem, csak inkább
a jóra koncentráltam. Másfelől tudtam
ezekről a helyzetekről kivel beszélni,
nagy összezárás volt a kollégák között.
– Mondják, hogy nehéz, diktátortípusú vezető alatt az „alávetettek”
megszeretik egymást, és kialakul
egy segítő-támogató légkör a vezér
háta mögött.
– Ez így volt. Szeretetteljes közeg alakult ki, és az újakat is nyitottan fogadták. Úgy éreztem, az élet a tenyerén
hordoz, hogy itt lehetek. Persze, nem
szabad megszokni a jót, én mindennap úgy megyek be a próbákra, hogy
rá tudjak csodálkozni arra, milyen
nagyszerű emberek vannak körülöttem, a portásoktól, az öltöztetőkön
át, a színészekig. Komplex színházi
nevelést kaptunk, az összes háttérmunkát nekünk kellett végezni az
egyetemen, így értékeljük, nem veszszük természetesnek, ha az öltöztető három biztató mondat kíséretében
adja ránk a harisnyát. Olyan sok plusz
energiát jelent egy gesztus is...
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A TORTA
„A SZÍNHÁZON KÍVÜL MÁS MOTIVÁCIÓNK IS VAN.”
– A magánéleted szereplői mennyire
támogatóak? Van melletted egy férfi,
akinek a szeretete átsegít mindenen?
– Igen, van... Ő is szakmabeli.
– Az nehéz.
– Egy társulatban vagyunk, ő is színész. Tudjuk egymást emelni szakmailag, de képesek vagyunk ott hagyni
a színházban a munkánkat, mert más
motiváció is van az életünkben.
Szeretem, hogy egyéb területeken
is ki tudok teljesedni, nem csak a hivatásomban. Futok, kézimunkázom,
főzök, szeretek új dolgokat tanulni,
most például beiratkoztam a Spanyol
Intézetbe nyelvet tanulni.
– Milyen a jó szerelem?
– Amiben lehetek önmagam, mégis fejlődni tudok a másik által. És úgy va-

„Bizalmi viszonyban
voltunk, felnéztünk rá,
feltétlenül hittünk neki...
Akkor ezt a kapcsolatot egy
ilyen botrány
kirobbanásakor át lehet
húzni egy tollvonással? ”
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gyok mellette, hogy nem akarom megváltoztatni. Amikor tudom szeretni a
másikat azért, amilyen, de közben
együtt haladva, egymásból épülünk
kölcsönösen, és ezt valahogy szabadon éljük meg. A másikra való odafigyelés sem mellékes. És a humor!
– Színpadon játszottatok már
együtt?
– Igen, szeretek vele játszani... ez
nem feltétlenül megy mindenkivel, akihez érzelem
kapcsol.
– A színházban találkoztatok?
– Lehetett volna
így is, de ezt megelőztük. Ebben
az évben szerződött ő is, de
még évadkezdés előtt, véletlenül,

az utcán találkoztunk össze. Az egyetemről ismertük egymást, ám sosem beszélgettünk. Egy barátnőm szülinapjára mentem, kezemben tortával, ő pedig próbáról jött... Köszöntünk, aztán
azt vettem észre, már egy órát késtem...
Este érdeklődött, hogy milyen volt a torta... Még aznap újra láttuk egymást. Az
első beszélgetésünktől kezdve valahogy nagyon egyértelművé vált,
dolgunk van egymással...

ÁTLÉNYEGÜLÉS
…a színésznő életre kelti a ruhát
(LAUTNER DESIGN),
játékára a tavaszi mérges szél is
színészkedni kezd. Már egyáltalán
nem ellenségesen viszonyul,
hanem segíti az átlényegüiést.

sztárlat

„Ha engem ér támadás, igazságtalanság,
kiállok magamért, reagálhatok, meg
tudom védeni magam.
Sokkal fájóbb végignézni, ha egy kollégát
aláznak meg, túl sokszor öncélúan.”
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ÉRZÉKI
JÁTÉK

„Tudjuk egymást emelni
szakmailag,
de képesek vagyunk ott
hagyni a színházban
a munkánkat…”
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A TŰZZEL

sztárlat

„...mert más motiváció
is van az életünkben.”
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„Nem szabad megszokni a jót, én
mindig úgy megyek be a próbákra,
hogy rá tudjak csodálkozni arra,
milyen nagyszerű emberek
vannak körülöttem”
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LEBEGÉS
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A MARTA MEISELS JEWELRY
gyöngysora úgy illeszkedik a két részes kreációhoz (LAUTNER DESIGN), mintha annak része
lenne. A gyöngy fülbevaló bájos, nem harsog. OLÁH-LAUTNER BRIGITTA olyan
fátyolt tervezett, mely íveivel körülöleli
az arcot és a váll vonalát. Ettől éteri
hatást kelt, akárcsak a hatalmas
ruhaköltemény baloldalon, mely
szinten a föld felett lebegés illúzióját kelti.

„Vajon milyen
tanácsot
adna most?”
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„A jó szerelem olyan,
amiben lehetek
önmagam, mégis fejlődni
tudok a másik által.”
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„...És úgy vagyok
mellette, hogy nem
akarom
megváltoztatni.
Amikor tudom
szeretni a másikat
azért, amilyen, de
közben együtt
haladva, egymásból
épülünk kölcsönösen,
és ezt valahogy
szabadon éljük meg.”
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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_
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Tudtuk:

BOLDOG NAP LESZ,
NEM LEHET BAJ

HA MEGSZÓLAL, ESZEDBE
JUT SCARLETT JOHANSSON.
HA ÉNEKEL, BÁRSONYOS
HANGJA FÉNNYEL
TÖLTI BE A TERET.
CSONDOR KATA
ÉNEKES-SZÍNÉSZNŐ, SZŐKE
HOLLYWOODI SZTÁROK
ISMERT SZINKRONHANGJA
AZON A NAPON
EGÉSZEN MÁSKÉNT
SZÓLALT MEG ÉS ÉNEKELT.
A SAJÁT ESKÜVŐJÉN
KÜLÖNÖS ÉRZÉKENYSÉGRŐL
MESÉLT SZERETETT HANGJA.

A hangjánál
”
is jobban hatott rám:

a szeme”

KATA: – Régóta ismerjük egymást,
Úgy 15 éve találkoztunk először.
Feri akkori klubjában havi egyszer
koncerteztem. Aztán sokáig nem
is találkoztunk, nem láttuk egymást, de két évvel ezelőtt újra öszszefutottunk és azonnal fellobbant az a bizonyos igazi szikra.
FERENC: – Pontosan tudtam, hogy
Scarlett Johanssonnak például ő
a szinkronhangja, és el sem tudnám képzelni, hogy más magyar
hangján beszéljen a hollywoodi
sztár. Mint megtudtam, Kata ezt
a munkát amerikai castingon kapta és ilyenkor kizárólag hangminta alapján választanak. Érdekes az

egybeesés, sokak szerint hasonlítanak külsőre is. Szerintem
nem, én saját magát, az egyéniséget látom benne. ...és a hang-

jánál is jobban
hatott rám a gyönyörű szeme.
A kisugárzása az, ami egyből leveszi az embert a lábáról!

sztárlat

„Az esküvő napján derült ki, a boltban felejtettem öt nappal
ezelőtt az ingemet. Nem drámáztunk, visszamentem, és meglett.
A világ leglazább dolgaként kezeltük ezt is, ahogy a ceremóniát,
a szervezést. Tudtuk, boldog nap lesz, nem lehet baj.
Például csak szabadtéri helyszínünk volt, de nem féltünk
az esőtől. Cserébe gyönyörű naplementét kaptunk.”
FERENC

„Mitől más az életem,
hogy feleség lettem?
Megváltozott a nevem.
Komolyra fordítva: én a lelki összekötöttséget sokkal
fontosabbnak tartom,
mint a papíron lévőt.
Viszont ez az esemény a
boldogságunkat mégis
megemelte. És azóta is
emeli: nap mint nap.
Nagyon boldogok
vagyunk. Hála érte
a jó Istennek!”
KATA
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sztárlat

Kérdés nélkül is:

igen!

KATA: – Érdekes, mert mi eljegyzést nem tartottunk, azonnal
belevágtunk a közepébe.
FERENC: – A szó igazi értelmében nem volt
lánykérés, egyből az
esküvőt terveztük,
együtt, spontán, nem is
volt ez kérdés közöttünk...
KATA: – Tengerpartra gondoltunk...
FERENC: – ...aztán a vírus-helyzetben hirtelen azt javasoltam,
ne hezitáljunk, tartsuk meg két
hét múlva. Kata rövid tépelődés
után annyit kért, legyen inkább
három hét, annyi azért kell...
Mivel rendezvények és koncertek szervezése a fő tevékenységem, így viszonylag egyszerűen,
gond nélkül, rutinosan kezdtem
a tervezéshez. Kata pedig úgy
készült, akár egy videoklipjére.
Megvolt a „szépség stábja”. Esküvői ajándékul kapta a frizuráját Hajas Lászlótó, sminkjét
Kátai-Pál Edinától.
KATA: A ruhám? Nem keresgéltem hónapokig, és a szalonban
meg is lepődtek, mikor megtudták, jövő hét csütörtökre kell. Ám
itt azonnal rátaláltam az ausztrál
tervezésű és kivitelezésű Madi
Lane ruhára, amelyet az országban még nem viseltek.
FERENC: – Kata szigorúan titokban
tartotta, mit fog viselni, az esküvő napján, fent a teraszon láttam
meg először menyasszonyi ruhában. Ez volt az a bizonyos „first
look.” Fantasztikusan nézett ki,
nem jutottam szóhoz!
KATA: Hihetetlen boldog pillanat
volt látni, ahogy a párom elérzékenyül. És a csokrom… A virággal egy
mosolyért kampányában vettem
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részt azokban a napokban. Akkor
említettem nekik, hogy épp esküvőre készülök, ők erre boldogan vállalták a csokor elkészítését. Ez volt az
ő ajándékuk. Minden álmomat felülmúlta. A gyűrűszalonban is nagy
volt a rácsodálkozás az elkészítés határidejét illetően. Elmosolyodtak, ami elegáns tiltakozást jelentett, de végül, szerencsénkre egy hét alatt elkészült.
FERENC: – Kellett egy kis rábeszélő képesség, de sikerült. A

szertartásvezetőre találás is érdekes történet, Karai Péter, a PartYssimo
zenekar vezetője és felesége, Eszter már meghívott vendégeink
voltak, amikor 4 nappal az esküvőnk előtt kiderült, nem tud helyszínre jönni az anyakönyvvezető.
Felhívtuk Esztert: Megcsinálod?
Mindezt, persze, a Balatonról hazafelé, az autópályáról. Eszter többször szokott találkozni a párral és alaposan felkészül, a mi
esetünkben fél órás
beszélgetés után csodálatosan levezette a
szertartást.

Víz felett,

naplementében
KATA: – A helyszín pedig.... Ha
nem sikerülhetett a tengerparti
ceremónia, barátunk, Galler András Indián, a klipjeim rendezője
felajánlotta, hogy a tulajdonában
lévő, Lupa Beach-en található
Rozé-Los Tikiben megtarthatjuk.
A víz felett, naplementében…
FERENC: Miközben úgy tűnhet, lazák vagyunk, nem adtuk fel az
álmainkat. A kevés idő ellenére sem. Mindkettőnknek az
volt a legfontosabb, hogy elkerüljük a hagyományos, közhelyes esküvői sémákat. Arra
koncentráltunk, hogy jó hangulatú ünneplés és igazi buli
kerekedjen a dologból, velünk
együtt minden vendégünk jól
érezze magát. Elhagytuk például a menyasszony rablást, a
menyasszony táncot, de még
a csokordobást is. Megtartottuk viszont a „first look” eseményt, amiről az esküvő előtt
pár nappal értesültünk, mi is
valójában. Megtetszett, át
akartuk élni... Az egész esküvőben a legszebb a spontaneitás volt. Például nem terveztük, hogy Kata majd énekelni fog,
de egyszer csak kedve támadt hozzá, és talán még sohasem szólt
ilyen érzékenyen a hangja…
KATA: – A barátok, rokonok, akik
ott voltak, azóta is azt kérdezgetik, mikor lesz az egy hónapos
vagy két hónapos házassági évforduló buli, mert ennyire jól még
nem érezték magukat esküvőn. Mi
pedig épp ezt szerettük volna...
FERENC: – ...hogy vendégeink nem
csak részesei a nagy napunknak,
hanem számukra is épp olyan felejthetetlen és élményteli emlék marad, ugyanolyan boldognak érzik magukat, mint
mi. Hálásak vagyunk érte,
hogy ez sikerült.

sztárlat

Helyszín:
ROSE LOS TIKI BEACH/ LUPA BEACH
Szertartásvezető: ESZTERLÁNC CEREMÓNIA
Zene: STARMACHINE ZENEKAR & DJ SCHNEIDER GÁBOR
Hangosítás, fények: SZERDAHELYI ROLAND
Bútor, catering: INSTRUMENT PARTY/LÉKÓ GYÖRGY
Fotó: KÁRÁSZ KAROLINA, JUHÁSZ ÉVA
Videó: ANDRICS LÁSZLÓ • Drón: MÁRKUS DÁVID
Haj: HAJAS LÁSZLÓ • Smink: KÁTAI PÁL EDINA/
MAKEUPBYEDINA • Kata ruhája: MADI LANE
Torta: PUNTO CUKRÁSZDA
Virág: VIRÁGGAL EGY MOSOLYÉRT
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TÓTH KRISZTINA SZARDÍNIAI ESKÜVŐSZERVEZŐ
KÜLÖNLEGES FOTÓ-SHOOTINGGAL JELENTKEZETT

Portré és dekoráció
fotók:
IRINA ELLER

OLBIA – COSTA SMERALDA KAPUJA,
A VILÁGSZTÁROK, ÜDÜLŐPARADICSOMA

SZardíniába,
szErElEmMel

TENGERPARTI CEREMÓNIA
SZARDÍNIÁN, VARÁZSLATOS
TERMÉSZETI KÖRNYEZET
BEN ÉS DEKORÁCIÓVAL.
HOSSZÚ HÉTVÉGE, AMIT
ROMANTIKUS ELJEGYZÉS
FŰSZEREZ. NÁSZÚT, EGZO
TIKUS FOTÓZÁSSAL EGYBE
KÖTVE. RENGETEG
VARÁZSLATOS LEHETŐSÉG,
TÓTH KRISZTINA, A TEN
GERPARTI ESKÜVŐ SZARDÍ
NIÁN VEZETŐJE MINDENT
ELEGÁNSAN MEGSZERVEZ,
KITALÁL ÉS LEBONYOLÍT
CSAPATÁVAL EZEN AZ
ÁLOMHELYEN, MELY,
KLÍMÁJÁNAK KÖSZÖNHE
TŐEN, EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA
A SZERELMESEKET. SŐT, HA
KEDVED TARTJA, MOST UTÁ
NOZHATOD IS A SZERVEZŐ
MUNKÁJÁT ÉS KÖVETHETED!
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zardínia kis mediterrán sziget Európában. Könnyen megközelíthető Magyarországról, repülővel
alig 1 óra 40 perc a menetidő. Ezerszínű tenger övezi, a smaragdzöldtől a
türkizkékig játszik itt a természet az árnyalatokkal. Kilométer hosszú partok
helyett kisebb, intim öblök tarkítják,
hófehér homokos tengerparti szakaszokkal. Júliusban és augusztusban világsztárokkal is összefuthatsz, nem is
olyan régen Beyoncé, Michael Jordan
járt itt, megkóstolták a hagyományos
szárd különlegességeket, a kecskesajtokat, a gnocchi sardit és a malac sültet, amit itt a földben sütnek ki.

ELSŐRE, AZONNAL HAT
Ahogy kilépsz a repülőgépből, és lehet ez december, január is, magával
ragad a sós tenger illata, a párás levegő, a kellemes klíma... A szegedi születésű Tóth Krisztinával is így volt ez,

az utánozhatatlan atmoszféra, a környezet a hatalmába vonta, és a szigetre költözött. Immár 21 éve él itt. 2014ben újabb fordulatot vett az élete,
szardíniai esküvőszervező lett, azóta
sok kedves szerelmespárnak váltotta
valóra az álmát a mediterrán esküvővel. Magyarország mellett Brazíliából,
Angliából is jöttek és jönnek hozzá
tengerparti esküvőre.
2021-ben, újdonságként sokan választották itt a „romantikus lánykérés”-t,
melyet fotózással is egybekötnek a
szervezők. Édeskettesben vacsorázhat a pár a tengerparton, és mindeközben elhangzik a nagy kérdés is.
A „nászút Szardínián” szintén szeretett program, Krisztináék mindent
megszerveznek részletekbe menően,
a dekorációtól a menüig, és arra is van
mód, hogy vitorláshajón, a naplementében ringatózva ünnepelhesse boldogságát a pár, miközben elragadó
képek készülnek róluk.

útravaló

ÁLMAID BETELJESÜLHETNEK, A PÉLDA KÖVETHETŐ!

NAPLEMENTÉBEN HAJÓZVA
Krisztina szertartást is vezet, örömmel mond el néhány személyes gondolatot a párnak, utána arra kéri
őket, olvassák fel az egymáshoz írt
fogadalmukat.
– Ezen a ponton nagyon meg szoktak lepődni – meséli Krisztina. – Főleg a vőlegények ódzkodnak ettől,
nehezen nyílnak meg, keresik a kifogásokat. A végén mégis csodás gondolatokat mondanak el, és a meny-
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asszonyok szemében látszik a
meghatódottság. Ezt a fogadalmat aztán belerakják egy
üvegcsébe és bedobják a tengerbe. Ha kisodorja a víz, és ez
szinte mindig így van, hazaviszik emlékként.

LEHETSZ TE IS ESKÜVŐSZERVEZŐ, KÜLFÖLDÖN!
Három éve tanfolyamokat
is rendez Szardínián: Master
Wedding Planner néven.
Rendkívül sikeresek.
–A legnagyobb vágyam azonban az – jegyzi meg,– hogy
Magyarországon is tartsak
ilyen 4 napos, külföldi esküvőre specializált kurzusokat, az első három napon esküvővel és
szervezéssel kapcsolatos előadások hangzanak el, a 4-en
pedig workshoppal zárul. Miért fontos ez számomra itthon?
Szeretnék egy kis feltöltődést,
optimizmust nyújtani mindenkinek Magyarországon, aki egy
ilyen nehéz periódus után fél
álmodni, tervezni... Egy kis szegedi lányból ismert esküvőszervező lettem, egész Olaszországban hiteles a nevem és
a csapatom. Be akarom bizonyítani az itthoniaknak, a példám követhető, gyere, és járd
az én utamat, ezt fejezi ki és
ígéri a kurzusom.

INFORMÁCIÓK:
WWW.FACEBOOK.COM/
TENGERPARTIESKUVOSZARDINIAN
WEDDINGINSARDINIA.NET
INFO@WEDDINGINSARDINIA.NET
TEL: +39 349 791 0547

HEELS CIPŐ
MEGEMELI AZ ÜNNEPET!
Budapest, Aulich u. 4-6, 1054
06 20 505 4141
webshoop: heels.co.hu
heelscipo • heelsbudapest

HEELS BUDAPEST
Exkluzív cipők minden alkalomra

„ Szeretni és
szeretve lenni”

napló

...NINCS ENNÉL FONTOSABB AZ
ÉLETBEN– MONDJA VIRÁG MÓNIKA
ESKÜVŐ- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ.
KEDVES, SZERETNIVALÓ SZEMÉLYISÉGE AZ EGÉSZ ESKÜVŐT ELEGÁNSSÁ
ÉS ÉRZELMESSÉ TESZI, A LÁMPALÁZAS
PÁR VÁLLÁRÓL A TEHER ELTŰNIK,
ÉS CSAK A LÉNYEG, AZ IGAZI KINCS
MARAD MEG. AZ VISZONT ÖRÖKRE.
– Hogyan emlékszel az esküvődre,
ami 11 éve volt?
– Csodás napra ébredtem, alig aludtam,
persze – meséli Mónika. – A vőlegényem a saját lakásában készülődött,
én itthon, nálam... Ide hívtam a sminkesemet, a fodrászomat és a szépségszalonból pár lányt, akivel nagyon jóban vagyunk, hogy együtt készüljünk
életem leg-leg-szebb napjára! Itt volt
velem a legkedvesebb barátnőm is, aki
majdnem a testvérem, Helgi mindenben segített és olyan természetesnek
tűnt az egész, vidám, örömteli, spontán hangulat vett körül, a szeretett emberek társaságában...
Viszont, még mielőtt megérkeztek volna a lányok, kimentem az erkélyre és
láttam, ijesztően beborul az ég. Akkor
kértem a Jóistent, NE TEGYE EZT VELEM! Egész évben pároknak szervezem
az esküvőjét, olyankor mindig csodálatos az idő, tényleg, szinte hihetetlen,
de még nem áztatott el menyasszonyomat az ég, az enyémen meg mindjárt esik?!
Elmondtam egy Miatyánkot..., és a végére kisütött a nap, ezt sosem felejtem
el, azóta is hálás vagyok.

„ÉN ENNYICSKE EMBER
ELŐTT NEM VONULOK!”
–Ki szervezte az esküvődet?
–Természetesen ÉN! Nem adtam ki a
szervezést senkinek! Kerestem egy csodálatos helyszínt, a Citadellát, a teraszon volt a polgári szertartás, a körpanorámás teremben a vacsora, a buli egy
másik teremben.
–Hogy lehet egyszerre szervezni és
esküdni?
–A barátnőimnek fontos feladat jutott.
Egyiküket például megkértem, hogy
amikorra érkezünk, hívja ki a vendégeket a teraszra, és üvöltsön a zene, közben pedig mindenki ránk figyeljen! Hangos zenére vonultunk fel a lépcsőn...
Megérkeztünk, de a teraszon alig várt
néhány vendég, a többiek bent diskuráltak... Csak a zene szólt úgy, ahogy elterveztem, közben az én drága férjem
kiszállt a kocsiból... Mondtam neki, szállj

vissza hamar, én ennyicske embernek
nem vonulok fel a lépcsőn, majd ha mindenki kijött! Újra kértem a barátnőmet,
hogy mindenkit invitáljon szépen ki, azzal, hogy JÖN AZ IFJÚ PÁR! Na, másodszorra sikerült! És mi felsétáltunk a lépcsőn! Megtapsoltak! Tudod, én imádok
szerepelni, így ez annyira jól esett! Aztán elkaptam a mikrofont és így szóltam:
„Drága barátaim, rokonaim! Igaz, kicsit
fúj a szél, hűvös van, de bírjátok ki értünk ezt a fél órás kinti szertartást, én
rendeltem ezt az időt, mert nem akartam, hogy melegetek legyen. Utána finom vacsora vár és hajnalig tartó buli!”
Miért én szerveztem? Életem egyik legszebb napjára készültem, úgy éreztem,
megtaláltam azt a férfit, akire mindig
vártam! Nem engedtem át senkinek a
szervezést. Olyan csodát akartam, amilyenek mi vagyunk, ketten!

„FONTOS NÖVÉNY
AZ ÉLETEMBEN”
– Mennyiben volt más ez a
szervezés, mintha egy menyasszonyodnak tetted volna?
– Minden párnak a stílusához
megfelelő helyszínt, dekort, ruhát,
zenét álmodok meg. A miénkkel is
így volt ez! De ki ismerne jobban
minket, mint én? Ha most kezde
ném, ugyanígy szervezném!
– Milyen stílusú volt?
– Romantikus, letisztult, ele
gáns, barnás óarany–arany, vaj
színek, mohazöld... A borostyán
fontos növény az életemben,
imádom, jelen kellett lennie.
– Mi az, amit mégis másképpen szerveznél az esküvődön,
ha ma lenne?
– Azóta több gyönyörű helyszínt
megismertem, lehet, természet
közelit választanék.
– Milyen tapasztalatokat szereztél a saját esküvődön a
szervezéssel kapcsolatban…?
– Maximalista vagyok a munkám
ban, sokszor túlzásba is viszem
ezt, szóval, az a tapasztalás, hogy
tényleg jobb, ha mindent én csi
nálok, akkor nincs elcsúszás, ba
ki. A másik tanulság, hogy egy ki
csit minden esküvő az enyém is,
úgy szervezem, mintha a sajátom
lenne! És minden templomi szer
tartáson könnybe lábad a sze
mem azóta is, hiába is gondolom,
most már erős leszek...

JÓÉJTPUSZI
– Mi a legfontosabb egy házasságban?
– A bizalom, a szeretet, egymás
megbecsülése. Hogy számíthas

sunk a másikra, mindig, rossz
ban is, nem csak a jóban.
– Szoktatok veszekedni?
– Veszekedni? Soha. Nézetelté
réseink vannak, de azt valljuk,
beszéljük ki a problémákat és
ezzel megoldódnak. Addig nem
fekszünk le, míg ki nem békül
tünk és nem adtunk puszit a má
siknak a nézeteltérés után.
– Mondják, a hasonlóságra lehet építeni egy házasságot.
Ezzel egyetértesz?
– Igen! Mi is hasonlóak vagyunk!
Mély érzésűek! A férjem nagyon
jó ember, remélem, én is... Sze
retet van a szívünkben egymás,
a család, a barátok iránt, szere
tünk segíteni.
– 10+1 éves házassági évfordulót ünnepeltek, mert a 10et nem engedte a vírus.
Mennyire fontos az ember életében a házassági évforduló?
– Nagyon... Ünnepek nélkül
nem lehet élni. Kicsit megállunk
a mai nagy pörgésben, lelassí
tunk, megöleljük egymást és jó
a másiknak azt mondani: „Sze
retlek!” De én hétköznapokon is
szoktam a férjemnek mondogat
ni: „Ha most látnálak először, ak
kor is azt mondanám, Te kellesz.”
Csendesen ünnepeltük a 10et,
ahogy a 11et is. Szeretet
ben, békében! Sportol
ni mentünk, majd
barátok jöttek hoz
zánk. Arra gon
doltunk közben,
milyen csodás
életünk van, és
ezért hálával tar
tozunk.

napló

VIRÁG MÓNIKA

EXKLUZÍV
ESKÜVŐSZERVEZŐ

Tel: +36 20/482-4143

Donna Monica Szalon
www.donnamonica.hu
donnaromantica.hu

GEOMETRIKUS ÉS NÉPIES STÍLUSJEGYEK, FÉNYES SELYEMHEZ
SIMULÓ, ÁTTETSZŐ CSIPKÉBEN ELMESÉLVE

Bodó
Márta
SZERELEMKALÁCS
LUXUS RESORT
fürdőruha és esküvői
ruha kollekció

TÚLMUTAT AZ ESKÜVŐN
Négyzetrácsos és virágmintás csipke, halter nyakkal
indul, szoknyában végződik. A nadrágos változathoz
pelerines, aszimmetrikus boleróing kapcsolódik,
ujján felfelé indázó levél rajzolattal. A felső részt
garbó-szerű gallér zárja, melyet szintén csipke díszít.
„Legújabb kollekcióm a SZERELEMKALÁCS nevet viseli,
amelyet Szeged, születésem helyszíne inspirált. Az itteni, ősi
paraszti öltözködési és népi párválasztási szokások, esküvők
ihlették, ezeket gondoltam tovább a modern nők ízléséhez.”
BODÓ MÁRTA DIVATTERVEZŐ
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06 20 4747 448,
BONJOURSZALON@GMAIL.COM
SZÁZHALOMBATTA,
DAMJANICH U. 29/A.
WWW.BONJOURSZALON.HU
WWW.MENYASSZONYIRUHA.CO.HU
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