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trend utazás

SEVILLAI
JÁTÉK

A TŰZZEL

Véres

forróság

A vILÁg hARmAdIk
LEgTEkINTéLyESEbb
kATEdRÁLISA, AmIRőL
A hELyIEk mERéSZEN
A vILÁg LEgNAgyobb
jAkéNT dIcSEkEdNEk
A TURISTÁNAk éS
A köNNyEZő SZűZ,
mELyNEk híRES
EREkLyéjéT húSvéTkoR
köRbEhoRdoZZÁk
A vÁRoSoN, SEvILLA
EgyIk ARcÁT mUTATjA.
A méLy vALLÁSoSSÁg
vÁRoSÁT A TomboLó
fIESZTÁk,
A mATAdoRok hALÁLoS
bIkAvIAdALAI éS
A fIATALoS moZgÁSú,
bÁR SokAT mEgéLT
fLAmENco TÁNcoSok
éLETöRömE hATjA ÁT,
Ahogy EZEkET
A SZENvEdéLyESEN
SZűZIES RUhÁkAT…

ÁRTATLANUL
SZEXI
Akár egy mini,
miközben az őzikelábat finom
tüll fedi, mely
uszályba tér.
A ruha elképesztő
izgalmát a bokán felfelé hajtó
csipkeinda kelti, másfelől a zárt
nyak, mely a tartózkodást
és a vallásos, tradicionális
elköteleződést is ünnepli.

Ruha: berTA bridAl

Ötlet: HArmAT ediT ESKÜVŐ TREND 1

trend utazás

TARTÓZKODÁS
NÉLKÜL
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Teátrális, bár nagyon merész
ez a dekoltázs, bámulatba ejtő. Bevállalnád?

TÖBB A
TÁNCNÁL

Az andalúz tánc
mindenütt jelen
van Sevillában.
A kirakatokban
fodros aljú
piros-fehér
ruhák, a falakon
táncműsorok plakátjai. Sokan azt
hiszik, a flamenco
turistacsalogató,
holott számos
olyan bár van
a környéken, ahová
a helyiek járnak,
hogy ellejtsék a
sevillanát, a
flamenco egy meglehetősen érzéki,
páros változatát.
Hátravetett, hoszszú, hollófekete
haj, szúrós tekintet, égnek emelt
karok, dobbanó
láb, sok improvizáció…, ilyen egy
flamencotáncosnő.

trend utazás

NÉPI ÉS SZEXI
A flamenco táncosok kortalanok. A szenvedély és a zene tartja örök fiatalos lendületben őket. A kollekció a hagyományos népi viseletből vette át a paláston a rojt-szerű
motívumot, mely mozog a testeddel, minden lélegzetvételedre, mintha táncolnál.

ETNO!
A csipke spanyolos népi
motívumot rejt, ahogy
a pruszlikos felső rész is, miközben
a kreáció szépen kiemeli az alakod.
ESKÜVŐ TREND 3

trend utazás
SZERELEM
ÉLETRE?
HALÁLRA...

1726-ban Francisco
Romero matador volt
az első, aki nem a korábban megszokott
módon, lóháton, hanem a saját lábán,
vörös köpennyel és
karddal szállt szembe a bikával. A feljegyzések szerint
5558 bikaviadalon
vett részt anélkül,
hogy súlyosan megsérült volna. Spanyolországban a torreádorok hatalmas
sztárnak számítottak. A Manolete néven ismert matador
halála után háromnapos nemzeti gyászt
rendeltek el. A rádiók
ezalatt csak gyászdalokat játszottak.
A sokak által minden
idők legnagyobb matadorának tartott
Juan Belmonte
(akinek alakját
Hemingway is megörökítette műveiben)
az anekdota szerint
1962-ben azután lett
öngyilkos, hogy orvosa a szivaroktól,
a boroktól, és a prostituáltak látogatásától is eltiltotta. 1700
óta 52 matador vesztette életét bikaviadal során. Az utolsó
haláleset 1985-ben
történt, amikor José
Cubero „Yiyót”
szíven döfte egy
bika. Akadt olyan
versenyző is, aki
nem a bika szarvától
vesztette életét.
José de los Santos
a megvadult bikától
való félelmében a saját kardjával szúrta
keresztül magát, miközben az arénát körülvevő kerítésen
menekülni próbált.
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„Nektek
4
gyereketek
van?
Hát ti nem
vagytok
normálisak!
Nekünk
maximum
egy lesz...,
ha lesz.”

trend utazás
Ó TORREÁDOR...
A tervezőt
a ruha „felsőszoknyájának”
alkotásakor
a matador
köpenye ihlette.

Alternatív esküvői videók

Mobiltelefonos felvételekből vágva,
amit a násznép rögzített.

Wedding Unicorn

hirdetés

egy eltitkolt adósságom, korábbi kapcsolatomból született
gyermekem, egyik sem könnyű
helyzet, ott gyerektartás van,
hétvégén hozzánk jön..., az adósság pedig sosem jó.
Az ilyen nehéz kérdéseket
nem szokták eltitkolni.
– Dehogynem.
Mégis?
– Bizonyos fázisban igen. A
kapcsolat elején... És minél később mondja meg valaki, annál
nehezebb lesz, mert már sokezer
szállal kötődnek egymáshoz.

A vágás technikája egyedülálló
az esküvői videók között. Ötvöztem
a tévés reality stílust a manapság
oly divatos, közösségi médiában
használatos trükkökkel. Mégpedig
azért, hogy megfizethető lehetőséget
ajánljak azoknak, akiknek amúgy
nem férne bele az esküvői
költségvetésbe egy klasszikus
esküvői videós.

www.weddingunicorn.com
A
@weddingunicornreka

20%

KEDVEZMÉNY
KUPON, JELSZÓ: „ET2022”
2022. július 31-ig érvényes

„DE...”

szervusz

(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…”

MARTA MEISELS
JEWELRY

KARL
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DEMETRIOS
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ST Í LU S : ÖRÖK R E T E RV E Z V E

A z idő

KINCSEI

„Őszinte lenni
pszichológia nélkül.
Szeretni ÉN nélkül,
Istent látni vallás nélkül.
Szívből és örömmel.”

Fotó: DÉVAI ZOLTÁN • Lányok és a menyasszony ruhái, ékszerei, cipői, párták, diadémok:
AURORA FOLKGLAMOUR • Helyszín: SZENTENDREI SKANZEN • Öltöny: FŐVÁROSI ÖLTÖNYHÁZ • Smink:
HUPKA ERIKA ÉS SZALAI NIKOLETTA • Haj: BERENDI GYÖRGYI, TOLDYNÉ BERENDI KITTI • Dekoráció: DEKORÁGI
Menyasszony: KÁLVÁRI MÚZSA • Modellek: AVANTAGE MANAGEMENT www.avantagemodels.com
ESTEE, FLORA, MAJA, VIVIEN, DAVID, DOMINIK, ZET • Citátum: HAMVAS BÉLA

ÖRÖK, MINT AZ IGAZI SZERELEM. HAGYOMÁNYOS, MÉGIS SZUPERMODERN. IDŐ ÉRLELTE, MÉGSEM KOPTATTA FÉNYÉT. A FIATALSÁG ÖSSZES ERÉNYÉVEL HIVALKODIK, MIKÖZBEN NAGYSZÜLŐK
SZEMÉRMÉT TAKARGATJA. AZ AURORA FOLKGLAMOUR NÉPIESEN TRENDI ÖLTÖZÉKEI AZ ESKÜVŐT
SZÍNPADIASAN DÍSZLETEZIK A SZENTENDREI SKANZENBEN, AZ ÖRÖMÖT TERMÉSZETES KÖZVETLENSÉGGEL ÉS KÖNNYEDSÉGGEL EMELIK FÖL AZ ÜNNEPHEZ. RÉGI SOSEM VOLT MÉG ILYEN ÚJ. MODERNSÉGBEN SENKI SEM TALÁLT MÉG ENNYI TOVÁBB HAGYOMÁNYOZHATÓT... IDŐUTAZÁSRA HÍVUNK,
VISSZAVISZÜNK A MÚLTBA, KÖZBEN SODRÓ LENDÜLETTEL ELŐZÖD MEG A KORT, MELYBE
SZERELMETEK SZÜLETETT. EGYSZERRE ÜNNEPELJÜK UGYANIS MENYASSZONYUNK,
KÁLVÁRI MÚZSA ESKÜVŐJÉT ÉS EGY 50 ÉVE TARTÓ HÁZASSÁGOT...

Csapó 3
MÚLTBÓL
SZÜLETETT JÖVŐ

hagyományos

AZ ÉLET
ÁLLOMÁSÁN
A SZENTENDREI
SKANZEN vasút
állomásán járunk, az
1930-ban gyártott
BCmot 422 motor
kocsi akár a vendé
geidet is a helyszínre
szállíthatja a
múzeumon belül.

„Most
találkozom vele,
aki minden
lépésének
értelmét abban
látja, hogy
közelebb hozza
hozzám.”
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hagyományos

„Ha tehetném, egy szép leányból
spirituális lényét kivonnám és egészen addig tisztítanám, sűríteném,
desztillálnám, szűrném, kristályo
sítanám, amíg elmúlhatatlan és
tömény esszenciáját megkapnám.
Minden szép nőből végül is
drágakövet lehetne készíteni.
Vagy bort.”

SOKSZÍNŰ ÉS EGYEDI

A koszorúslány ruhákat hasonlóságukért
szokták szeretni vagy éppen nem szeretni. Itt
minden ruha (AURORA FOLKGLAMOUR)
egyedi, nincs két egyforma.

ESKÜVŐ TREND 13

hagyományos

MEZŐK VIRÁGA
A menyasszony ruhája, óriási pártája
a fehér mellett a mezők összes
virágának árnyalatát hímzésbe rejti.
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hagyományos

„A szerelem titka, hogy
a kettőből egy lesz,
a barátság titka, hogy az
egyből kettő.”

HALHATATLAN STÍLUS
A különböző népies jellegű
motívumok összhangot teremtenek
a ruhákon és a Skanzen miliőjében,
az időn túli boldogságot jelképezik.
ESKÜVŐ TREND 15

hagyományos

VALÓRA
VÁLT MESE
KÁLVÁRI
MÚZSÁNAK
esküvője lesz
a valóságban is,
fotózásunkra
készülve
döntötték el:
itt tartják!
Megszólította
Őket ez a hely, a
SZENTENDREI
SKANZEN.

„A szerelem nagy
pillanataiban,
amikor a külső
és a belső világ
között a fal
leomlik, és nem
tudod többé, hol
a kint és hol
a bent, a test
lélekké válik és a
lélek testté.”
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hagyományos

HÍV A KIS PAJTA
Igazi nyári esküvői tér,
a SKANZEN Kisbodaki
Pajtája mennyi boldog
esküvőt látott már!

„A szerelemnek és a barátságnak csak
egyetlen rokon vonása van, s ez: ha
felbomlik, annak oka sohasem
a Másik, hanem mindig az Én.”

KÉK ÉS KÉK
Az olaszos kék, selyemfényű öltöny
(FŐVÁROSI ÖLTÖNYHÁZ) esküvőn túl, más
elegáns alkalmakon is trendi marad.
Világosabb változata (jobboldalon)
a modernebb, lazább stílus kedvelőit szólítja meg!
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„Nem az győz, aki kemény marad, hanem aki meglágyul
és enged és befogad és felad és feloldja magát.
Az önfeladás nem a gyengeség, hanem az erő jele.”

hagyományos

„Csak azt
érdemes
megcsinálni,
ami lehetetlen.”

ESKÜVŐ TREND 19

hagyományos

ITT JÖN A MENYASSZONY!

Kiállnak a kapuba, figyelni a nász
menetet. De cserélnének a lányok
a menyasszonnyal!

Trend kulissza
Maja (képünkön) sminkjét
SZALAI NIKOLETTA készítette, a vágyakozást erősítette
az arcon. Tisztaság, báj
kiemelése volt a fontos a
menyasszony sminkjénél,
az érzékiség kifejezése pedig
a többi koszorúslány esetén:
HUPKA ERIKA sminkmester
eszerint alkotott.

„A nő barátait elfelejti,
szerelmeit soha.
A férfi szerelmeit elfelejti,
barátait soha.”

LEGYÉL BOLDOG!
ÉS GAZDAG...
A méhek a szorgalmat és a
gazdagságot jelentik. Ilyen
páratlan és jelképes esküvői
fotótérben jártál már?
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hagyományos

LEHETNE ENNÉL
MESÉSEBB?
A természet arany fényeit,
a napfényt szőtte a ruha
hímzésébe AURORA.

hagyományos

„...csak egyet
kell szeretnem,
hogy mindent
szerethessek”
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hagyományos

ÁRTATLANOK
ÉS SZÉPEK
A vőlegény
világoskék öltönye
(FŐVÁROSI
ÖLTÖNYHÁZ) a
fiatalság ígéretét
hirdeti.
Kedvese sötét
szemében tűz
szikrázik...
A részleteket,
az ékszereket
(AURORA
FOLKGLAMOUR)
is figyeljétek!
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hagyományos

TÁVOL
Férfiak... Nők...
Néha egymás
nélkül..., megesik
az esküvőn is.

A VÁRAKOZÁS
PERCEI
Vajon, kire várnak?
Mindenesetre ők már tudják,
hogy eljön, elindult otthonról...
(Ha egyet lapozunk,
megérkezik!)

„Az egész világ a tiéd. Szabad
vagy a kövektől az éterig.
Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja,
de jaj neked, ha magadnak tartod.
Amiből másnak
nem adsz, legyen
az arany,
iszappá válik;
legyen szent
fény, átokká
válik; legyen
gyönyör,
halállá
válik.”

hagyományos

MÉGIS
KÖZEL
...gondolatban
akkor is
nagyon közel,
ha távol.

„A világban az embert
nem valódi élete, hanem
színészi teljesítménye
szerint ítélik meg.”

¶
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Gálvölgyi

János(né)

AZ 50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA
– ÖRÖMANYA VAGY ÖRÖMAPA LEGYEK? – KÉRDEZI KEDÉLYESEN
JÓL ISMERT FÉRFIHANGJA A TELEFONBAN, AMIKOR A FOTÓZÁSRÓL EGYEZTETÜNK, DE KIMONDATLAN MARAD A SZÁNDÉK,
HOGY EZÚTTAL EGYÁLTALÁN NE ALAKÍTSON SENKIT, CSAK
MAGÁT, A CIVILT. SOKRÉTEGŰ, TÖPRENGŐ, ÉRZÉKENY EMBER,
SŰRŰ, MESEBELI, HÓFEHÉR HAJA ELEGANCIÁT KELT, MINT
MENYASSZONYON A RUHA. MINDEN ÉS ANNAK ELLENKEZŐJE.
BÁRKI LEHET, SOSEM VOLT MÉG AKÁRKI GÁLVÖLGYI JÁNOS.

H

etek óta várjuk, bár pontosan ma délutánra beszéltük
meg, hogy érkezik. A reggel induló
shooting, amíg nincs velünk, ráhangolás, bevezető, felkészülés. Már elindult otthonról – jön az üzenet, ami
meglep, mert mi úgy vártuk, mint
Godot-t, aki bearanyozza a napot,
reményt kelt, de végül sosem érkezik meg. A sztárallűrök világában,
amikor egy instatündér azzal igyekszik a lájkvadászaton túl megmutatni teljesítményét és reklámértékét,
hogy minimum negyed óra késést
megenged magának, Gálvölgyi János nem pontos. Előbb érkezik. Korai megjelenése mögött ott a színházi gépezetben megszokott fegyelem és rutin, este 7-kor előadás, nem
késhet, de ezt a tíz perc előnyt arra
is használja, hogy ügyesen működtetni kezdje maga körül az embereket: így az „elég”-nél többet hoz ki
magából mindenki más is, akit ma a
feladata hozzá kapcsol.

KIS ABSZURD
„A KARANTÉN IDEJÉN ESZEMBE
JUTOTT. NA, VÉGRE VAN IDŐM,
ELMEHETNÉNK SZÍNHÁZBA”
A sminkszékbe ülve jegyzi meg:
– A mai ún. „sztárokkal” gyakran
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megesik, ha leveszik az álarcot,
nincs mögötte senki…
Niki kevéske láthatatlan púderrel
sminkeli, ma nem kell maszk, nehogy
álarccá váljon.
Györgyi átfésüli a haját, alig ér hozzá, szinte nincs is jelen, csak a fésű,
amit fertőtlenített. ...mert ismerjük a
rituálét, a színész már évekkel ezelőtt, jóval a vírus előtt minden kézfogás után kezet fertőtlenített.
– Régóta használok kézfertőtlení
tőt, mert jobban érzem magam tő
le. Hogy most miért nem? ...mert
nem szólhat erről a nap huszonnégy
órája. Képtelenség, hogy radaron
kövessük, hol tűnt föl a vírus, mer
re jár, és folyamatosan fertőtlenít
sünk félelmünkben. A karantén el
ső napján én felkeltem reggel,
ahogy máskor, átgondoltam, hogy
akkor ma nem játszom, meg holnap
sem fogok, és úgy néz ki, egy ideig
még biztosan nem, úgyhogy, van
szabadidőm. Mit is tegyünk vele?
Megjegyeztem a feleségemnek,
végre elmehetnénk színházba. Csak
nézett rám, mi lelt.
Szeretek amúgy otthon lenni. Ez ne
kem nem volt bezártság sosem, a
kertem, Jutka virágai, könyvek... A
színházba is mindig viszek magam
mal könyvet, nem szoktam büféz

ni, inkább olvasok a szünetben az öl
tözőmben.
...kedélyes, ahogy beszél, itt van, de talán már otthon lenne. Olyan, mint aki
az autóúton a záróvonalon sétál, kezében mérleg, szuperérzékenyen egyensúlyoz vele, azzal figyeli, milyen körülötte a világ, jó-e vagy rossz, profi vagy
amatőr. Ennek hatására kilengjen-e
jobbra vagy balra, a derű, rossz esetben a felháborodás irányába.
Szúrós, szűkre zárt szemével kritikusan felméri a részleteket, az
öltöztető által kiválasztott ruhákat, a cipőnél megakad és valahogy
megint a felesége jut az eszébe:
– Rengeteg cipőm van. De az 1971- es
a legemlékezetesebb.
Amikor a nejemmel egy amatőr szín
társulatban először találkoztunk–
mert Judit is színésznek készült ak
koriban–, még nagyon fiatalok vol
tunk. Tizennyolc éves voltam, ő ak
kor 20, vagyis még másfél évvel idő
sebb volt nálam, ami, ugye, azóta már
nem igaz, mert közben ő sokkal fia
talabb lett... Szóval, Judit a koromnál
fogva nem vett engem komolyan...
Amikor észrevette, hogy udvarolok
neki, úgy próbált hárítani, hogy azt
mondta: „nem akar addig gyereket
nevelni, amíg nem szült.” És ez egy
olyan felháborító és szemtelen mon
dat volt Tőle, hogy azt mondtam,
majd én megmutatom neki! Így is
lett. De lassan, nagyon lassan alakul
gatott, változott át köztünk minden...
1971-ben, ötven éve vettem felesé
gül... Előtte százszor elpróbáltam a
lánykérést, hogy a családi ebéd vé
gén majd leendő apósom elé lépek,
és „Csak a kezemet tessék ﬁgyelni”
tőle átvett híres bűvész mondatával
felhúzom a gyűrűt, feleségül kérem
a lányát. A ceremónia idejére azon
ban fellépni hívták Rodolfót... Emi
att csak telefonon tudtam a bele
egyezését kérni. „Judit a tiéd!”, ez
zel az egyszerű mondattal áldását
adta. ...és hamarosan olyan esküvői
cipőt vettem örömömben, hogy so
sem volt annál drágább egész éle
temben! Akkor volt 700 forint, ami
kor 3,40-ért egy pörköltet vagy rán
totthúst vehettél, körettel.
De hol van az már?!

Fotó: DÉVAI ZOLTÁN,

MÉSZÁROS GÁBOR
Öltöny: FŐVÁROSI ÖLTÖNYHÁZ
Gálvölgyi János kiegészítői:
ÚJVILÁG ÉKSZER ÓRA/
Óra: CERTUS,
Türkiz karkötő: ROCHET
Cipője: HEELS
Férfi pólóing:
VAN GRAAF/JOOP!
Smink: SZALAI NIKOLETTA
Haj: BERENDI GYÖRGYI
Motor: FERRY CUSTOM BIKES X
Szöveg: KOVÁCS BOGLÁRKA
Helyszín:
SZENTENDREI SKANZEN

sárm

„Annyira szemtelen
volt és pimasz az a
mondat, hogy egy
életre beleszerettem.
De lassan, nagyon
lassan alakulgatott,
változott át köztünk
minden...”

sárm

„Százszor elpróbáltam
a lánykérést. Mégis
másként történt…”
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(NEM) SZÍNHÁZ
AZ EGÉSZ VILÁG
ANNYIRA IZGULT HÁZASSÁG
KÖTÉSKOR, MINT ELŐADÁS ELŐTT
Nevére reflexből elmosolyodik 10 millió
ember, vagy inkább 15, hét határon túlról. Gondolatban, máskor tényleg: megállítják az utcán, hogy elmondjanak neki egy viccet... Bohócnak nézik, 24 órában vidámba kapcsolt színpadi embernek, akinek a magántere folyamatos
színpad, és ezzel felidegesítik. Szelfiz
nének... Aztán csalódnak, hogy nem az
a vidám cirkuszi bohóc, hanem a Shakespeare-i értelemben vett okos, szkeptikus udvari bolond, a szomorú rezonőr,
aki gyakorlatilag kiismerhetetlen, miközben azonnal látja, hát ki vagy Te!
Ebből kifolyólag megesik, hogy amikor
nem színész, hanem magánember, az
első találkozás drámaivá változik. Az
ember, aki a közönsége része, ugyanis
azt hiszi, a szerepeiből már ismeri Gálvölgyit. A színházi vígjátékokból, a kabarékból, paródiáiból..., nem feltétlenül az Alku c. darabból, vagy a karantén kellemes mellékhatásaként a versmondásaiból. De van tovább. Pintér
Béla rendező, akinek előadásaira évekkel előre elkelnek a jegyek, most kifejezetten Gálvölgyi Jánosra írt egy szerepet, aminek már a felemlegetése is
azonnal izgalomba hozza a művészt
és megmutatja szakmai alázatát:
– Régóta rajongója vagyok Pintér Bélának,
sok darabjának nézője voltam. Nem
túlzás azt mondani, ő korunk Shake
speare-je. Most, hogy együtt próbál
tunk, tapasztaltam, hogyan dolgozik,
és én éppen így képzeltem el Shake
speare munkamódszerét, ha volt egy
ilyen nevű fickó a világon. Szövegben,
színészben, zenében, mozgásban,
táncban gondolkodik, komplexen.
Amikor Béla felhívott, hogy felkérjen,
remegett a kezem az izgalomtól, csak
mert gondolt rám. Több, mint 50 év
színházi tapasztalattal a hátam mögött
is enyhe gyomorremegéssel megyek
az előadásra, hogy elég tehetséges va
gyok-e ehhez, meg fogok-e felelni az
ő általa kívánt követelményeknek.
Legendásan izgul. Próbák előtt is talán,
nem csak premiereken, előadás napján reggeltől estig „vigyázzban áll”.
Még a karantén színházmentes napjain is úgy élt, mintha este vagy legalább
másnap nyitnának a színházak és újra
indulna az élet.

Az esküvőjén is meg akart felelni...
– Igen, annyira izgultam házasságkö
téskor, hogy úgy írtam alá a nevemet,
mint a feleségem: „Gálvölgyi Jánosné”.
Ma sem értem...

A GYŰRŰPÁR
„AZONNAL MEGVESZEM EZT A
GYŰRŰT, KÉRTEM, ANNYI HÁLÁVAL
TARTOZOM A NEJEMNEK. ERRE AZT
MONDTÁK, NEM LEHET.”
Elindulunk a fotózás helyszínére, ahogy
meglátják, a 18-20 éves modellek a tekintetükkel ünneplik. Kit ismer ez a mobilon szocializálódott generáció a hasonló korú művészek közül? Őt igen. Egyszerűen, eszköztelenül áll közéjük és: h a t.
Az egyik modell lány súgva kérdezi, amikor instruáljuk, hogy húzódjon közelebb
a művészhez, és érintse meg:
– ...de akkor most tényleg megérinthe
tem vagy csak nézhetem? Esetleg csi
náljak úgy, mintha...?
Közben Gálvölgyi János még mindig arra keresi a jó választ, ami annyira természetes az életében:
– Mi jut eszembe az 50 éves házassá
gunkról? Közhelyek.

Hogy rövid volt. Túl gyorsan elsza
ladt, nagyon gyorsan, hamar jutot
tunk el idáig.
Nemrég elmentem egy ékszerboltba,
mert kinéztem Juditnak és magamnak
egy pár gyűrűt az évfordulónkra. Ma
gyarázták, ez egy hosszú folyamat,
időigényes, amíg legyártják. Szinte ki
nevettek, amikor azt mondtam, én
azonnal kérem, annyi hálával tartozom
a nejemnek, hogy kibírta mellettem,
nem várhatok. Azt is neki köszönhe
tem, hogy itt vagyok most. Az ő forga
tókönyve és az enyém úgy volt meg
írva, hogy ez így legyen.
Mi a titkunk?
A mai fiatalok nem beszélgetnek. Sze
retik egymást, házasságot kötnek, az
tán valahogy elfelejtenek egymással
beszélgetni. És ha nem beszélgetnek,
akkor jön a válás. Ez a lányaimra is
igaz volt, de talán tanultak belőle, és
most már nem...
Mi, a feleségemmel a mai napig bár
miről tudunk beszélgetni... – és a végére az összeszűkült, a környezetét a
kezdetektől fogva fürkésző szeméből
a kételkedő eltűnik. A mérleg valamikor, észrevétlenül oldalra billent, Gálvölgyi János lelépett a „színpadról”, és
reménykedve kérdezi kijelentve:
– Ugye, sikerült...? Jók lesznek a képek.

sárm
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„Judit annyi idős
lehetett akkor, mint
itt a lányok...”

sárm

„Szeretek
otthon lenni.
Ez nekem nem
volt bezártság
sosem, a kertem,
a feleségem virágai,
könyvek…”

sárm

„A mai fiatalok nem beszélgetnek.
Szeretik egymást, házasságot kötnek, aztán
valahogy elfelejtenek egymással beszélgetni.
És ha nem beszélgetnek,
akkor jön a válás.”

sárm

„Mi jut eszembe az 50 éves
házasságunkról? Közhelyek.
Hogy rövid volt. Túl gyorsan
jutottunk el idáig.”
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ARANYBÁSTYA ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

Ha itt tartja az esküvőjét, a feledhetetlen
panoráma szép kilátást nyújt egy életre
ESKÜVŐ A VÁROS FELET T

AZ YBL MIKLÓS TERVEZTE KLASSZICISTA VILLAÉPÜLET BUDAI VÁRI KÖRNYEZETBEN ÁLL, ÉS MODERN
TÉRFORMÁKKAL, LETISZTULT JAPÁN TERVEZÉSSEL ÚJRAGONDOLT, DUNÁRA NYÍLÓ ELBŰVÖLŐ
TERASZOKKAL, TERMEKKEL HÍV ESKÜVŐRE. MÚLT ÉS JELEN TALÁLKOZIK ITT EGY BOLDOG,
SZERELMES NAPON. AZ ÉPÜLET LEBILINCSELŐEN IZGALMAS TÖRTÉNETEKRŐL MESÉL, HELYÉN
TÖRÖKKORI VÉDMŰ, AZ ARANYBÁSTYA ÁLLT, EREDETI KŐFAL-MARADVÁNYAI AZ ÉTTEREM BÁSTYA
SZINTJÉN KÜLÖNLEGES ATMOSZFÉRÁT KELTENEK. A VILLA ŐRZI TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉGÉT, ÁM
ELBŰVÖLŐEN ÚJ ÉS MODERN IS – AHOGY KINÉZÜNK TERASZAIN: EGYETLEN NAP ALATT ÚJ ÉS ÚJ
KILÁTÁST NYIT BUDAPESTRE, MIKÖZBEN A DUNA HÖMPÖLYÖG A LÁBUNK ALATT.

Az új élet innen indul,
hogy később is sokszor visszatérjen ide, ehhez a naphoz.

HELYSZÍNEINK:
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM –70-100 főre: a terem belső kialakítása klasszikus
és modern elemek ötvözésével kávéházi hangulatot teremt, két terasz
öleli körbe, melyek egyedülálló panorámát nyújtanak. A város felett
érezhetjük magunkat.
PANORÁMA TERASZ – 80-100 fő esetén: igazi esküvői álomhelyszín,
páratlan látvány, a legszebb kilátást biztosítja az Aranybástyában a
Dunára. Közvetlen bejárata van a Király-lépcső felől.
RÓZSAKERT TERASZ – 100-120 vendégnek: teraszon, feszített víztükör
mellett, árnyékos lugasban élvezhetjük a nyári esküvőket is. Privát kilátó

kapcsolódik hozzá, mely az Ybl támfalra épült, szertartások helyszínéül
varázslatos panorámát nyújt.
PRIVÁT TERASZ – 20-35 személyre: a Rózsakert teraszról nyíló, 28 m2-es
különálló kilátó kisebb esküvőkre, eljegyzésekre fenséges választás.
Azoknak a pároknak, akik meghitt pillanatokat szeretnének, örök emlékül!
ARANYBÁSTYA SZALON & RENDEZVÉNYTEREM – 80-100 vendéget vár. Az
étterem névadója, a törökkori hatszögletű bástya maradványai különleges
térélményt keltenek, ahogy a világhírű japán tervező a
rendezvényterembe komponálta. Igazi színpadi hatás, élményesküvőre.

Arra vágyunk, hogy feledhetetlen élménnyé váljék nálunk a vendégvárás és vendéglátás. Alkalmat szeretnénk teremteni inspiráló,
izgalmas beszélgetésekre, helyszínt adni varázslatos panorámás környezettel bensőséges vacsoráknak, családi–ünnepi eseményeknek, esküvőknek.

1015, BUDAPEST, CSÓNAK UTCA 1. • EVENTS@ARANYBAST YA.COM • +36 30 956 1342

trendjelző

Mesés, merész
és ellenállhatatlan…
INTENZÍV JÁTÉK A MESE HATÁRÁN,
AZ ILLÚZIÓKELTÉS MŰVÉSZE

K ALMÁR MÓNIK A,
AZ

IPARMŰVÉSZE.
STÍLUST AD, EREDETIVÉ TESZ.

trendjelző

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

IDŐPONT EGYEZTETÉS:

KALMÁR MÓNIKA

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

PART Y  RUHAPRÓBA  KIEGÉSZÍTŐ MUSTR A  DEKOR  EGYÉB HANGUL ATI ELEMEK

elegancia

trendjelző

Fotó: HALMAI GYÖNGYI
PHOTOGRAPHY
Haj: TOLDYNÉ
BERENDI KITTI
Smink:
HUSZKA BARBARA
MAKEUP ARTIST
Modellek:
KOLTAI ÁGI,
NOORI VIKTÓRIA
Ruha: INDIVIDUELLE
ESKÜVŐI
RUHASZALON
Helyszín: MYSTERY
HOTEL BUDAPEST

VÖRÖS
ÉS FEKETE

AZ

A BOGÁRSZEMŰ, EGZOTIKUS
SZÉPSÉGET ÉS A LÁNGOLÓ KONTYÚ
PORCELÁNBABÁT ÉPPÚGY
KIR ÁLYNŐVÉ EMELI AZ ART-MONA
DESIGN LUXUS-KOLLEKCIÓJA. NINCS
KÜLÖNBSÉG. SZERETI A VAR ÁZSLATOS
HAJÉKSZEREKET MINDENKI, AKI
VISELI ÉS KÖZBEN ÉLETRE KELTI.

HA JÉK SZER- ÉS FE JDÍSZ
KOLLEKCIÓJÁNAK
KAMPÁNYFOTÓZÁSA

trendszetter

M Á G N E S

– ELLENTÉTEK,
VONZÁSBAN.
NAP ÉS ÉJ.
ÁLLANDÓ, VÁLTOZÓ.
VÖRÖS, FEKETE.

KALMÁR MÓNIKA IPARMŰVÉSZ ÉDEN KOLLEKCIÓJA
EGYSZERRE HÍV MERÉSZ UTAZÁSRA ÉS ÉRZELMES, CSENDES
ESTI SÉTÁRA, MIKÖZBEN, LEHET, CSAK A KAROSSZÉKBEN ÜLSZ,
EGYRE KÖZELEBB ÉRSZ A BOLDOGSÁGHOZ. TÉRBEN, IDŐBEN,
GONDOLATBAN, FIZIKÁLISAN: MINDEGY. UTAZOL.
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trendszetter

TERMÉSZET
IHLETTE
AZ ART-MONA DESIGN
hajékszer kollekciójában
virágok simulnak szerel
mesen apró levélkékhez.
A természet ihlette ezt
a kollekciót ezúttal is,
ékkövecskék, kristályok,
gyöngyök idézik fel
utazások, kirándulások
emlékeit és beteljesítik
a szép álmot, mely
most elérkezik...
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trendszetter

AZ ELŐKELŐSÉG SZÜLETÉSE
Az igazi hajékszer többféleképpen kapcsolódhat
a frizurádhoz, lehet korona, koszorú-forma, nagyvilági
hatást kelt diadémként, aszimmetrikusan is viselheted.
Próbáld ki többféleképpen is. Észrevetted
az egyiken a magnólia virágfantáziát?

trendszetter

ÁLOM ÉS VALÓSÁG
A kollekció minőségi alapanyagból
kifejlesztett, legapróbb részletéig kézi
munkával készült iparművészeti alkotás,
könnyű, nem is érzed, hogy viseled.

Vállaljuk egyedi torták készítését
az egész országra való kiszállítással,

legyen szó szinte
bármilyen elképzelésről!

Hagyományos sós aprósütemények, friss
gyümölcsökből, természetes és minőségi
alapanyagokból készült édes
teasütemények, kóstolja
cukrászdánkban!

meg

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

www.trombitascukraszda.hu
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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!

trend utazás

HAVANNAI KALAND

AHOL
MINDEN
ÚT
A MENNYORSZÁGBA

VEZET
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A PARADICSOM SZÍNEI

A

kiszuperált, matuzsálemkorú
amerikai járgányok az ötvenes
évekből maradtak itt, egy régi
kor emlékei. A retró autók fölényét magyarázza, hogy 2011-ig csak azok a járművek cserélhettek gazdát Kubában,
amelyek már az 1959-es forradalom
előtt az országban voltak. Újabb autót
csak állami engedéllyel lehetett beszerezni a kivételezetteknek, magas rangú hivatalnokoknak, sportolóknak, művészeknek.
Szépen virágzott az utcai gyümölcsárusok mellett a feketepiac is.

megszépül
egy külföldi

tükrében

ST Í LUS, E L EG A NC I A , H A R MÓN I A .

A régi negyed
mállAdozó fA
lú színes há
zAi nAgy bel
mAgAsságú,
dekAdensen
elegáns étter
meket rejte
nek kubA fő
városábAn,
Ahol Az öltö
nyös öreg
urAk mojitót
kortyolnAk
útbAn A
mennyország
felé, A zene
kAr klAsszi
kus, turistA
csAlogAtó ze
néjére.
A világhírű
kollekció ku
bA főváro
sábAn mutAt
kozott be.
Ruha: Julie Vino
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trend utazás

A BOMLÁS
ESSZENCIÁJA

A fővárosi látnivalók közül ki
emelkedik az egykori kormány
székhely, a Capitolio, amely igen
csak hasonlít washingtoni névro
konára, de egy centiméterrel
hosszabb, ahogy a büszke kubai
ak állítják. Gyönyörű reneszánsz
termei vannak, gazdagon fara
gott bútorokkal, csodás meny
nyezeti freskókkal. Ám akár egy
valamikor jobb napokat látott
lépcsőház is különleges atmosz
férát teremt...

A két ruha ellentmond egymásnak,
bár mindkettő gazdagon díszített.

EZÜSTRE HÍMZETT ARANY

Balon vastag, ezüstös selyemre meré
szen arannyal hímzett, alakformáló,
testhez simuló különlegesség, mely
nek feszültségét a lazán odaillesztett
zseb adja.
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Szupertrendi!

...a hímzett válltömésből kiinduló,
apró gyöngyös palást! A ruha szoknyáján is
ott díszelegnek a parányi gyöngyök.

ETNO, PALÁSTTAL

Itt pedig egy leheletfinom,
balerinás ruhaköltemény,
bézs alsószoknyájától
pasztell árnyalatokban
pompázik, szintén a hímzése adja eleganciáját,
mely etno motívumot rejt.
ESKÜVŐ TREND 5

trend utazás

Új!
Levehető
a ruha ujja!

MUNKA MELLÉ AJÁNDÉK SZIVAR ÉS EGY KIS KULTÚRA
Havannában kihagyhatatlan program a piac és egy szivargyár meglátogatása. A gyár területén hangszóróból folyamatosan egy női hang
szól. A munkások minden reggel eldöntik, milyen könyvet vagy újságot szeretnének aznap hallgatni munka közben, és azt egy hölgy felolvassa nekik, hogy gyorsabban teljen az idő. Dohányozni bármennyit lehet, hazavinni csak három szivart engednek naponta: kettőt
zsebben, egyet szájban, meggyújtva.
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trend utazás
SZEXI ROMBUSZOK

Elképesztő, merész, a nőies
részleteket kiemelő kreáció,
csipkéje geometrikus. Rossz
az, aki rosszra gondol, de mi
legömbölyített rombuszokat
látunk a ruha legizgalmasabb
részein. Nyilván egy rombusz
nem lehet gömbölyű, hiszen
az egy négyszög, de szerintünk ez a nőiségre utaló jelkép volt az ötlet kiindulópontja.-), és, bizony, hatásos.
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trend utazás

2 in 1

A ruha gyönyörűen
hímzett uszálya
levehető,
sellőfazont rejt.
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A RUMMAL FOLYÓ ORSZÁG
Nincs sehol egy Coca-Cola-reklám
sem. Kuba és Észak-Korea a világ
két azon országa, ahol hivatalosan
nem forgalmazzák ezt a márkát.
Jobb éttermekben azért hozzá lehet jutni, Mexikóból jut be kerülőutakon. Érdekesség, hogy errefelé
nem a rummal, hanem a kólával
spórolnak, mivel az a drágább. Ha
tehát visszaadod a pultosnak a jégkockával telerakott koktélt, halássza már
ki belőle a jeget, a jég kiszedése után nem kólával,
hanem rummal tölti fel.

trend utazás

MINDENKI MEGY
A MAGA ÚTJÁN
A PARADICSOMBAN

Havannában régi autók hivatalosan nem szállíthatnak
turistákat, csak kubaiakat. A
külföldi persze a retróra bukik, a taxis meg keresni akar.
Így előbb-utóbb létrejön az
illegális üzlet. A sofőröket a
szálloda előtt gyakran lekapcsolja egy rendőr. A kubai sofőr nem izgul, lerója a
büntetést, amely bőven kitelik a tízszer olyan drága illegális fuvarból, utána elcsevegnek a rendőrrel, és mindenki megy a maga útján a
földi Paradicsomban.
ESKÜVŐ TREND 9

címlap

„Azt hinni,
hogy én vagyok a
világ egyetlen
jó pasija és
leghumorosabb
embere, vicces
lenne és hamis.
Hogy engem ne
lehetne legyőzni,
azt sem hiszem…”
JÁRAI MÁTÉ

Helyszín:
SPIRIT HOTEL *****
THERMAL SPA, SÁRVÁR
Menyasszonyi ruha:
ROMANTIKA SZALON
Férfi öltönyök, kiegészítők:
DIGEL STORE BUDAPEST
Ékszer: ARTE DA ME
Virág: DUNAVIRÁG
Díszlet, csokrok, virágkompozíciók:
DEKORÁGI (A DUNAVIRÁG VIRÁGAIBÓL)
Egyedi cukorvirágok: SUGARCRAFT BY KANYÁRI ESZTER
Tányér: DUNAVIRÁG
Terítő, evőeszköz: BUTLERS
Cipő: VAN GRAAF/ BUGATTI, LLOYD
Short: VAN GRAAF/RALPH LAUREN
Smink: SZALAI NIKOLETTA
Haj: BERENDI GYÖRGYI
Kreatív munkatárs: SZENTPÉTERI CSŐKE BEÁTA
Fotó: DÉVAI ZOLTÁN ÉS ERDŐS ZSOLT

A SHOOTING ÉS AZ INTERJÚ A SPIRIT HOTEL THERMAL SPA*****
ENTERIŐRJÉBEN KÉSZÜLT, AHOL A WELLNESS ÉS AZ ELEGANCIA ELVÁLASZTHATATLAN.
A ROMANTIKA SZALON MÁR A 2022-ES VILÁGMÁRKÁKAT VONULTATTA FEL.

A SZERELEM
MEGFIATALÍTÁSA
A harmadik
AZ ELSŐ

Izgalmasak együtt. Van köztük valami
szabálytalan, ami erősebben összefűzi
őket a normáknál. Rendkívüli kötődés,
érdekes és szenvedélyes. JÁRAI MÁTÉ
színművész, a Reggeli műsorvezetője
és felesége, KÍRA szinkronrendező. A
nyitott kapcsolat hívei, és 23 éve fiatalok ettől a szerelmi játéktól, melyet a
házasságban is folytatnak. Érzelmük
alapja a szabadság érzet, Máté „szabad
madárnak” nevezi társát, miközben nagyon figyel, hogy a szándékosan nyitva hagyott kalitkába végül mindig
örömmel szálljon vissza a másik.
Van esélye hosszú távon kapcsolatukban a sokszor felbukkanó harmadiknak? Vagy csak eszköz a háromszögben,
mely végül egyenessé teszi az utat két
fix pont, férfi és nő között?
2004-ben házasodtatok össze, farmerosan, lazán, de 23 éve szeretitek egymást.
Mi tart együtt benneteket?
MÁTÉ: A humor, az önirónia, magunkon tudunk a legjobbat nevetni.
KÍRA: Sokat kell tenni egy kapcsolatért, hogy az működni tudjon...
MÁTÉ: A kezdetektől nagyon élvezzük
egymás társaságát. Szeretünk együtt lenni. Ha az a kérdés, kivel szeretnék elmenni valahová, mindig Kírával, ő az első.
Soha nem helyeztél elé mást?
MÁTÉ: Soha. Azt hinni, hogy én vagyok
a világ egyetlen jó pasija és leghumorosabb embere, vicces lenne és hamis.
Hogy engem ne lehetne legyőzni, azt
sem hiszem... De a múlt, az idő, a történések, amik bennünket összekötnek, erősebb szál, mint a pillanatnyi öröm, spontaneitás, amit egy másik ember adhat Kírának vagy nekem. A mi kapcsolatunknak az az erőssége, hogy annyi mindent
éltünk át együtt, és jó lenne még, ugyanennyit, vagy a többszörösét...

A FÉRFI ÷ NŐ DOLOG

Máté és Kíra példázzák és ikonizálják
a 21. századot, a sokszínű érzelmet,
hogy nem csak egyféle a boldogság,
unalmas is lenne. ...hogy férfi-nő kapcsolatában a szenvedély mellé kell a jóság, abban pedig a szeretetnek több arca van. Komolytalan az egész közöttük
a felszínen, a képeken, miközben vérkomoly a mélyen. Vígjáték mögött dráma, fájdalomban nevetés, pillanat mögött évek.
A szerelmetek a szeretettel kezdődött, erős,
gyerekkori barátságból fejlődött ki, még a
gimiben.
KÍRA: Nem azért értjük meg egymást
ilyen régóta, mert ennyi ideje tart, hanem
azért kezdődött el egyáltalán, mert azonnal egy rugóra járt az agyunk, értettük,
éreztük egymást. A gimnáziumban én az
új lány voltam, aki másfél év késéssel érkezett az osztályba. Csak néhány hónap
múlva kezdtünk el valahogy egymással
beszélgetni, de az azonnal elképesztő felismeréssel járt. Az első pillanattól tudtam, kevés ilyen ember van, mint Máté,
nincs is még egy. Lát engem. Gyakran tapasztalom, az emberek csak a felszínt látják a másikból...
Nehezen kiismerhető valakinek tűnsz most
is, mint amikor megláttunk, érzéki rövid hajaddal, kicsit szomorkás arcoddal, rejtély övez.
Máté azonnal nyit, nyílt, humorral főszereplője lesz a pillanatnak, Rád, Hozzád idő kell...
KÍRA: Azt szokták gondolni, nagyon
különbözünk egymástól, de igazából
nem. Máté csak a felszínen nyitott ember, aki könnyen teremt kapcsolatokat.
Velem az elején nehezebb, viszont egy
idő után bizonyos embereket mélyebbre tudok engedni, mint Máté, nála van
egy határ, ahonnan nincs tovább.
MÁTÉ: Kíra egészségesebb lélek. Engem
családi szinten is sokkal több tüske ért...

KÍRA: ...és Máté sokáig engem sem engedett azon a határon túl. Szinte meg
volt rettenve, amikor felhoztam, el tudnám képzelni vele a férfi-nő dolgot.
MÁTÉ: Igen, Te kezdeményezted, én
gondolni se’ mertem rá... Elmondta, megfordult már a fejében..., nem csak barátként lát, hanem a férfit is.
KÍRA: És akkor elérkeztünk a határig...
Kíra az első szerelmed?
MÁTÉ: Voltak előtte, de a nagy többsége ezeknek plátói maradt. Kíra volt az
első olyan kapcsolat, amit.... (most először
keresi a szavakat, szünetet tart, lassan fut
neki) ...amit igazán komolynak lehet nevezni. Igen, az első, ami viszonzott, beteljesült, boldog...
Mitől rettentél meg?
MÁTÉ: ...hogy annyira hozzám való
minden szempontból, és nem csak emberileg, világlátásban, komoly dolgokban, hanem külsőségekben is, az ízlésünk, mindenünk annyira egyforma a
legapróbb, legmellékesebbnek tűnő
részletekig.
Észrevétlenül átmentél a múltból a jelenbe.
KÍRA: Most is így van, igen. És fontos,
hogy tudunk veszekedni, ellent tudunk
mondani a másiknak, kimondunk olyan
dolgokat, amiket sok kapcsolatban nem.
Tényleg sosem rezgett a léc, hogy elhagyod?
(A kérdés mindkettőjüknek szól...)
MÁTÉ: Az, hogy Kírával szeretném leélni az életem, ez soha, egy pillanatra
sem volt kérdéses. Vannak periódusok,
amik egy hosszú házasságban kicsit nehezebbek..., viszont mi folyamatosan
monitorozzuk a kapcsolatunkat, sokkal
többet foglalkozunk vele, mint egy átlagos pár, napi szinten előkerül köztünk
az úgynevezett szerelmi barométer,
hogy áll most az esőfelhő és a napsütés.
Gyakran kérdezem Kírát: 1-től 10-ig
mennyire szeretsz?
KÍRA: És ha azt mondom, 15...
MÁTÉ: ...tudom, minden rendben van.
Kíra, szoktál Te ennek az elragadóan kedves
embernek olyat mondani, hogy csak 7-es?
KÍRA: Tudunk mi ennél sokkal durvábbakat is mondani egymásnak. (Nevet.)
MÁTÉ: Kegyetlen őszinteség van a kapcsolatunk mögött, nincs semmi felszínes,
burkolt ködösítés, szépítés.

„Arte Da Me

+ 36 70 3657145
erikakincses@yahoo.com
1089 Budapest,
Győrffy István utca 1/e.
artedame arte.da.me
artedame.hu

– 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

szalon

ÁLOMRUHA,
PLUS SIZE
MÉRETBEN IS!
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SOK ESETBEN A VÁGYOTT ÁLOMRUHA KERESÉSEKOR KOMOLY
NEHÉZSÉGEKBE ÜTKÖZHETNEK A MENYASSZONYOK. SOKÉVES
TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM A TELTEBB HÖLGYEK SZÁMÁRA
KÉSZÜLŐ RUHÁK TERVEZÉSÉBEN ÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN IS, ÍGY
NÁLUNK EGY ARÁNAK SEM KELL KOMPROMISSZUMOT KÖTNIE.

N

agyon lényegesnek tartom,
hogy az első találkozás alkalmával ne a nehézségekkel szembesüljenek a
menyasszonyok, hanem a megoldásokkal. 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.

AZ ÁLMOK ITT
TELJESÜLNEK

Számtalan különböző konfekciómérettel rendelkező hölgy keres fel, így
az évek alatt megismertem a leggyakoribb félelmeiket, szorongásaikat,
azt, hogy mi miatt feszengnek, milyen területekről szeretnék a hangsúlyt elterelni. Fontos feladatomnak
érzem, hogy megmutassam nekik:
okos tervezéssel, izgalmas részletekkel, kis trükkökkel, megfelelő hangsúlyokkal olyan menyas�szony válhat belőlük, amilyenről
mindig is álmodtak, de az sem ritka, hogy olyan jól sikerül a közös
munka, hogy örömük még ezt is felülmúlja. Egy tervező számára pedig mi
lehet ennél fontosabb?
Szeretném, ha a leendő arák nem feszengve gondolnának a ruha-kérdésre, hanem lelkesen és nyugodtan
vágnának bele az előkészületekbe,
ezért a kollekció fotózásaim egyik
kedvenc témája a több részes, kombinálható ruhák mellett a plus size ruhák bemutatása.

IMÁDNIVALÓ
TÖBBRÉSZESEK

Szeretek a ruhatervezéshez kreatívan hozzáállni, nem pedig tucat
termékeket létrehozni. Folyamatosan ötletelek, rajzolok, skiccelek,
modellezek. Ez tart frissen, ez motivál. Egyik specialitásom az akár
négy-öt részes, szabadon kombinálható ruhaköltemények megalkotása. Ezeknek az alapja vagy
egy rugalmas csipkebody, vagy
egy fűző, amihez készül egy egyszerűbb, kisebb szoknya, ami kényelmes viselet egész este, és a
táncban sem akadályozza viselőjét. Gyakran kerül erre a rétegre
egy igény szerint levehető látványosabb, drámaibb, uszályos szoknya,
ami csodásan mutat a szertartások
és a fotózás alkalmával. Az éjféli
átöltözés is gyorsan és könnyen
megoldható a fehér szoknya pirosra cserélésével. Azért is népszerű
választás a menyasszonyok körében a több részes ruha, mert az
egyszerűbb csipkebodyk a hétköznapokban akár egy farmernadrággal is kombinálhatók, tehát örök darabok lehetnek.

Oláh-Lautner Brigitta
a Lautner Design tervezője

Szerencsére, 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 lemondaniuk a vágyaikról, hiszen Tőlem az elképzelésük szerint megtervezett, minőségi anyagokból, profin elkészített ruhát kapnak.

KERESD A TERVEZŐT ITT:
CÍM: 1181 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 409.
E-MAIL: INFO@LAUTNERDESIGN.HU
+36 30 921 3204
WWW.FACEBOOK.COM/LAUTNERDESIGN
WEBOLDAL: LAUTNERDESIGN.HU/

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.
„Büszke vagyok arra, hogy az utóbbi
években a plus size menyasszonyok egyik
kedvenc választása lett a Lautner Design.”
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A SZERETETRŐL
ÉS A MEGBOCSÁTÁSRÓL

Fanni

AZ ESKÜVŐJÉN NEM VETT RÉSZT AZ ÉDESANYJA, NEM HÍVTÁK
MEG, MINTHA GONOSZ MOSTOHA LENNE. UTÓLAG KIDERÜLT,
SEMMI SEM ÚGY TÖRTÉNT AZON A NAPON, AHOGYAN WEISZ
FANNI ELKÉPZELTE ÁLMAIBAN. A HAJA NEM TETSZETT, A RUHA NEM VOLT AZ IGAZI, ÉS VÉGÜL SAJÁT MAGÁT SMINKELTE
A MENYASSZONY... AZTÁN A RÓZSASZÍN KÖD ELILLANT, A VALÓSÁG MEGISMERHETŐVÉ VÁLT SZÍNRŐL SZÍNRE, LELEPLEZŐDÖTT A HOMÁLYOS TÜKÖR. VISZONT RENGETEG TANULSÁG
ADÓDOTT, AMIBŐL ÉPÍTKEZNI LEHET MOST, AMIKOR RÖVID
HÁZASSÁGA VÉGET ÉRT. HOGY AMI IGAZI, AZ NEM ILYEN. AZ
ANYAI SZERETET PEDIG MEGBOCSÁTÓ ÉS VÉGTELEN.

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos...,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak,
de együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.”
PÁL APOSTOL SZERETET-HIMNUSZA

D

EKORMESÉNK KULISSZÁI: az Esküvő Trend Magazin fotózásán anya és lánya
együtt van, Fanni mosolya az édesanyjának szól, nem is mindig a mi
kameránknak. A TENKES CSÁRDA kandallója a családi otthon bensőségességét
jelképezi, meghitt és finom itt minden. A rózsaszín elemek a dekorációban
(DEKOWISHCO) szintén jelképesek, a szerelmes ködöt idézik, amik már nem
árthatnak a szépségnek, de jelen vannak most is, hiszen illúziók, rózsaszínű álmok nélkül
nem szép az élet. (Lapozz vissza, és nézd újra ilyen szemmel is képeinket!)
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RUHA: LAUTNER DESIGN • HAJ: BERENDI GYÖRGYI • SMINK: KILNER PANNA • ÉKSZER: MARTA MEISELS JEWELRY • FOTÓ: TEICHER MÓNIKA

sztárlat

„KELLETT VOLNA
MÉG IDŐ, HOGY AZT IS
MEGTANÍTSAM
FANNINAK,
NEM MINDEN EMBER
JÓ ÉS A SZAVAIK
BECSAPHATNAK.”
Léránt Ágnes,
Fanni édesanyja
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sztárlat

AZ INTERJÚ MÉDIATÁMOGATÓJA A TENKES CSÁRDA, CSARNÓTA

OLYAN NINCS, HOGY EGY ANYA
KÖZÖMBÖSSÉ VÁLJON A GYEREKE IRÁNT
– Találkoztunk már Veletek, 1820 éves lehetett akkor Fanni,
hamvas, bájos, naiv, minden
előtt állt akkoriban. Most pedig
valahogy utánérzetben vagyunk,
egy felbontott házasság miatt,
miközben új kezdetet, boldogságot kívánunk ezzel a fotósorozattal.
Nincs elrontva semmi, sőt a Ti
kapcsolatotok kiállta a próbát,
kibékültetek, erősebbek vagytok,
mint valaha. Mi lehet a tanulság?
Fanni: – A tanulság az, hogy a
tiszta szeretet örök, nem csak egy
pillanatnyi lángolás.
Anya mindig azt mondja, akkor
fogom megérteni, amikor én is
anya leszek. Hiszek neki.
Fanni édesanyja, Léránt Ágnes: – Olyan nincs, hogy egy anya
közömbössé váljon a gyerekével
kapcsolatban. Amióta megszületett – talán még előbb is–, attól a
pillanattól összetartozunk. Ez a
család. Így működik. Aztán a
gyermekek kirepülnek, és együtt
örülünk a boldogságuknak. Az is
természetes, féltjük és próbáljuk
ellátni őket jótanácsokkal. Szülőként bízunk benne, hasonló értékrendű lesz a társuk is. Sajnos, ez
nem mindig alakul így elsőre.
– A történetetekben van valami nagyon érzékeny és szép, hogy
amikor a mélység legalján volt,
akkor hozzád kiáltott, segíts...
Ági: – Fanni kicsiként sem volt
átlagos gyermek. Elég öntörvényű, de nagyon kedves volt mindig és vidám, jószívű. Soha nem
volt rossz kislány, viszont hirtelen döntött. Gondolt egyet és a
pillanatnyi érzéseitől vezérelve
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cselekedett. Ez mára megváltozott. Beleesik még néha ebbe a hibába, de hamar észreveszi és korrigálja. Óvatosabb lett. Őszintén
szólva, ha nehézségeim vannak,
még én is az édesanyámat hívom
tanácsért. Szerintem ez a normális, hiszen ő mindig a legjobbat
akarja nekem. Fanni is így tett,
hozzám fordult, mikor már nem
látott kiutat.
– Az milyen érzés volt? Hiszen
túl hosszú idő óta nem találkoztatok...
Ági: – Egyfelől megható volt,
nagyon szép, másfelől rettenetes
is, hiszen szenvedni láttam. Sajnáltam... Minden érzékenységével megélte a csalódást. ...de a bajban én voltam az, akihez fordult..., akire szüksége volt, és pontosan tudta, bízhat bennem.
– Akkor már hány éve nem beszéltetek egymással? Illetve hány
éve nem tudtál vele beszélni, hiába szerettél volna?
Ági: – Öt évig...
– Ez öt születésnap. Öt anyák
napja. Öt karácsony...
Ági: – Igen, túl hosszú idő volt
egymás nélkül. Aztán, amikor
megírta, eljönne hozzám, még
mindig nem akartam elhinni, hogy
ennyi év után egyszer csak becsönget és ott áll majd az ajtómban...
– És?
Ági: – Ott állt...
POFONT VÁRT,
ÖLELÉST KAPOTT
– Hogyan folytattátok?
Fanni: – Ahogy egy anya a lányával. Mintha semmi nem történt volna.

Ági: – Mintha sosem ment volna el, úgy és onnan, azzal a természetességgel. Ott folytattuk, szépen, mintha nem maradt volna ki
ez az öt hosszú év. Én amúgy is
mindennap vártam...
– A nyakadba borult? Hogy
képzeljük el a kibékülést?
Fanni: – Csak álltam és sírtam
és nem tudtam mit mondani és
éreztem, anya pontosan látja, hogy
elrontottam. Természetesen bocsánatot kértem, de anyának nem
is kellettek a szavak.
Ági: – Igen, pontosan így volt.
Kinyitottam az ajtót, belépett.
Nagyon aranyos, nekem vicces is, ahogy erre ő emlékszik...
Azt gondolta ugyanis, hogy ölelés helyett kap majd tőlem akkor
és ott a küszöbön egy nagy pofont.
De hát, mikor bántottalak én az
életben?
Fanni: – Soha! Nem anya, nem
bántottál.
Ági: – Akkor miért gondoltad
ezt?
Fanni: – Mert én a helyedben
biztosan adtam volna egy nagy
pofont, megérdemeltem volna...
Ági: – Az én fejemben csak az
járt, hogy megölelhessem végre.
– És akkor lassan felépítetted
újra? Hiszen mindenki tudja,
mennyit köszönhet Neked, sikeres lett, sőt annál sokkal több,
különleges.
Ági: – Újra felépítenem nem
kellett, csak visszatérni és ott folytatni, ahol abbahagytuk. Próbáljuk eltakarítani a romokat. Nyilván az elszalasztott lehetőségek
vissza már nem hozhatók, de ezer
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„Fanni
érzelmileg
odavolt, de
pontosan
tudtam, fel fog
épülni, mert
Ő a mi
fajtánk, erős
ember. Ahogy
én is, kibír
mindent.”

NYERD MEG!

Fanni gyöngyös ékszere
(MARTA MEISELS
JEWELRY)

a Tiéd lehet,
játssz érte
Facebook
oldalunkon!
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Trendi!
A LAUTNER
DESIGN
érzéki
ruhakölteménye
a szabad
mozgást is
megengedi.

„Mi mind
itt vagyunk
neked.
Amíg csak
élünk.
A család
az család.
Egyszer egy
férfival is
így leszel
majd,
tudom.”
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újabb nyílt és még lesz is. Igazi harcosok vagyunk.
– Boldognak látlak benneteket,
és az ember boldogságában mindig nagylelkű...
Ági: – Ez így van. Büszke vagyok
rá most is, mint már annyiszor az
életben! Láttam, hogy érzelmileg
nagyon odavan, de pontosan tudtam, ő a mi fajtánk, ahogy én, ő is
kibír mindent, erős ember. Többször is bebizonyította már. Biztos
voltam abban, fel fog épülni...
SZERELMEK JÖNNEK ÉS
MENNEK.., A CSALÁD
VISZONT MEGMARAD
– Egy anya mit tanácsolhat a szerelemben csalódott gyermekének?
Ági: – Szerelmek jönnek, mennek, a család állandó. Sokszor csalódunk életünkben, fontos, hogy
tanuljunk belőle. A család az család. Elmondtuk Fanninak, hogy itt
vagyunk és itt leszünk neked, amíg csak élünk. A testvéred, Gábor is imád, a nagyszüleid és én is,

mi mindig szeretni fogunk téged,
bármi jöjjön. És egyszer egy férfival is így leszel majd, tudom. Az
az ember is a családot fogja jelenteni Fanninak, az elválaszthatatlant, az állandóságot, a biztonságot. Megérdemli, hogy elérkezzen
az életébe az az ember...
Emlékszem, amikor gyenge
volt, sokan mondták nekem, Fanninak pszichológus kell és hasonló tanácsokat kaptunk. Fanni tiltakozott.
Nekünk annyi időnk elment, kimaradt egymás nélkül! Csak az kell,
hogy együtt legyünk és kibeszéljük,
ami bennünk van... Ő, persze, nem
akart erről beszélni, én viszont úgy
éreztem, akkor gyógyulunk meg,
akkor lesz minden a régi, ha erről
már tudunk beszélni.
Végre tudunk... Így már igazából
nem is fontos, mi történt. A lényeg
csupán az, amit tanult belőle, hogy
ne történhessen meg újra.
– A jelnyelv tiszta, konkrét. A
hangos szavak félrevezethetnek,

nem mindig őszinték és a szerelem becsaphat. Ez is tanulság?
Fanni: – A szerelem, ha egyoldalú, bárkit becsaphat, inkább ez a tanulság számomra. Nagyon fontos,
hogy a két fél egy nyelvet beszéljen
a szerelemben, egyformán gondolkodjon, azonosak legyenek az értékrendjeink, amiket mindannyian a családjainkból hozunk.
Az én anyanyelvem a jelnyelv. A
szinonimák, az árnyalatok megvannak jelnyelven is, de nem minden
szót fejezünk ki kézjelekkel A jelnyelv: a jelek, a mimika és a testbeszéd együttes használata. Ezért aztán sokkal kifejezőbb, őszintébb a
hangzó nyelveknél.
– Ez a Te missziód, különleges
küldetésed...
Fanni: – Kezdetektől fogva az
volt a célunk, hogy megmutassuk a
jelnyelv szépségét és felhívjuk a siketek helyzetére a figyelmet. Még
mindig kevesen tudják, a siketek
nem csak fogyatékossággal élő emberek, hanem nyelvi kulturális kiESKÜVŐ TREND 151
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„Sokáig
ártatlan,
rózsaszín
világban élt.
Mindenki
szerette.
Nem
ismerte
a csalódást.
Aztán
elment.
Gyerekként
hagyott
itt, egy
felnőttet
kaptam
vissza.”
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sebbség, akiknek nyelvét, a jelnyelvet 2009. óta önálló nyelvként ismerték el hazánkban.
A jelnyelv, olyan, mint egy rámpa. Ha akadálymentesítés céljából
megépítik, az jó a kerekes-székeseknek, idős embereknek, babakocsis
anyukáknak is. Ma Magyarországon minden jelnyelv-használónak
jár évi 120 óra ingyen tolmácsolás.
Ezt a 120 órát a megszületett kicsiknek, ill. szüleiknek is adják. Szeretném tudatosítani a siket gyermekeket nevelő szülőkben, kérjék, használják ki, hiszen így az anyuka
megtanulhatja a jelnyelvet, azért,
hogy képes legyen kommunikálni
a saját gyermekével.
FEJES A MÉLY VÍZBE,
SAJÁT BŐRÉN SZERZETT
TAPASZTALAT
– Te, az édesanya nem változtál,
sosem akartad irányítani, a lehetőségeit kerested, a hátrányát az
előnyére fordítottad, jó ügyet szolgáltok együtt. De Fanni változott
szerinted?
Ági: – Felnőtt lett... Gyerekként
hagyott itt, és egy felnőttet kaptam
vissza, aki nem az elmondásom alapján, hanem a saját bőrén tapasztalta
meg a külvilágot, hiába figyelmeztettem előre. Fejest ugrott a mélyvízbe. Sokáig olyan nagyon szép, ártatlan, rózsaszín világban élt... Mindenki szerette. Ő volt az az ember, akit
soha senki nem akart bántani, pedig
a világ, sajnos, nem ilyen.
– A felszínen mindenki szeret,
mégis nehezebb ismerkedned,
megtalálnod a világban a jó embereket, akik pontosan értenek és
akik nem tévesztenek meg?
Fanni: – Nagyon nehéz olyan
embert találni, aki őszinte, elfogadó, tiszta szívű és önzetlen.
Nekem a nehézséget az jelenti,
hogy hiszek a jóban. Azt gondolom,
mindenki olyan, mint mi. Ezt lát-

tam otthon. Túl fiatal voltam és
nem volt elég idő megtanulnom,
hogy nem minden olyan a külvilágban, mint amilyennek látszik.
És nem minden ember jó.
Ági: – Fanninál és a siketeknél
azért nem olyan komplikált ez, mert
ahhoz, hogy egyáltalán valaki a közelébe tudjon kerülni, nyitottabbnak kell lennie. Fanni amúgy, a hozzá nagyon közelállótól, ha nem ért
valamit, ha nem egyértelmű számára a dolog, mindig rákérdez, „Ezt
hogy’ érted?”! Az őszinte beszélgetés feltétele ugyanis az, hogy pontosan értsük, mire gondol a másik.
A VÁROS ANNYI MINDENT
ÉS MINDENKIT
HOZOTT AZ ÉLETÉBE
– Mint egy törékeny virág, a csodálatot és az elfogadást egyszerre
váltottad-váltod ki, és ez a két dolog valami páratlan és egyedi szépséggel párosul.
Ági: – ... nagyon sok minden túl
gyorsan történt vele. Pörögtek az
események körülötte és nem hagyták, hogy fokozatosan, folyamatában élje meg azokat, ehelyett egyszerre zúdult rá a rossz, a személyisége még nem volt felkészülve. Hirtelen, szempillantásra kellett nehéz
helyzetekkel megbirkóznia. Meg
kellett volna tanítanom neki még
sok mindent, hogy készen legyen,
eligazodjon a világban és megértse,
hogyan működik. Azt hittem, van
még idő erre, hadd higgye még,
hogy jó és szép a világ.
Emlékszem, 16 éves volt, amikor
döntenünk kellett, vidéken maradunk, vagy elköltözünk a fővárosba... Nekünk itt szép életünk volt,
biztos egzisztenciával, mindent
megteremtettem neki és a testvérének, de nyilván több lehetőség nyílt
számukra a nagyvárosban. Fanni a
fővárosba vágyott. Azt is elmondtam nekik, ha innen elmegyünk

Pestre, fel kell építenünk újra mindent, az elejétől, ami nagy felelősség. Ám ha Ti, a testvéreddel így
gondoljátok, én készen állok... És
akkor azt felelte erre, nagyon szeretné megpróbálni. Gábor, a bátyja is támogatta ebben. Jó, akkor
vágjunk bele, én a partneretek vagyok, mondtam, de most már Ti
jöttök, küzdenetek, építkeznetek
kell... Így indultunk Pestre, egyetértésben. Ez a város azonban felkészületlenül érte, annyi mindent és
mindenkit hozott az életébe, aki...
– Vagyis nem csak jó embereket?
Ági: – Álmában nem gondolt arra, hogy őt átverhetik... Vagyis az,
aki kedves veled, nem biztos, hogy
őszinte és jószándékú is. Mert Fanni tényleg olyan ember, aki mindenkiből a szeretetet váltotta ki, és
ebből azt a következtetést vonta le,
minden ember jó, nem csalódott a
szerelem előtt. Elhitte, ha neki valaki azt mondja, szereti, akkor az az
ember tényleg szereti, nincs megjátszás, színészkedés, hazugság, szeretettel működik a szerelem is,
ahogy ő, jót ad és viszont is azt kap
és a szavak nem sokértelműek, hanem konkrétak, igazak, tiszták.
– Ám a szavak sokértelműek, az
emberek sokfélék, jók, rosszak, és
az egész összekeveredik olykor, kibogozhatatlanul.
Ági: – Jó lenne, ha olyan szép és
ártatlan lenne a világ, mint amilyennek képzelte, de most a fájdalma helyettem tanította meg, milyen. Tapasztaltabban, de ugyanolyan tisztán lép tovább...
Fanni: – Rengeteget változtam,
természetesen. Erősebb lettem, magabiztosabb, megtapasztaltam, megláttam a világ másik arcát. Most,
úgy érzem, rajtam a sor és nekem
kell vigyáznom családomra, éppen
úgy, ahogy eddig ők tették velem.
Én akarok vigyázni rájuk.
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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 mennyiségét 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!

Fotó:
GIMESI ANDRÁS GIME
Menyasszony:

NAGYPÁL KRISZTINA,
Miss World Hungary
2019/2020

Férfi vendégek,
Avantage Management:

www.avantagemodels.com
DOMINIK NOÉ
FARKAS MÁTÉ
PINTÉR ÁRON
TARI PÉTER

AKÁR AZ ERDŐ MÉLYÉN
TITOKBAN NYÍLÓ HÓVIRÁG,
OLYAN TÖRÉKENY A LÁNY A
BARLANG SZÁJÁBAN. VÉGTELEN
CSIPKEUSZÁLYA VITATKOZIK A
RÖVID FÖLDI LÉTTEL, CSILLOGÓ
SZEME ELLENTMOND AZ EMBERI
GONOSZSÁGNAK, ÉS A SZÉPET
HÍVJA ELŐ MINDENBŐL ÉS
MINDENKIBŐL. JÓTETT HELYÉBE
JÓT KAP: KÜLÖNÖS FÉNY
VILÁGÍTJA MEG A SÖTÉTBEN.
KÉPES ELŐCSALOGATNI MÉG A
NAPOT IS, MELY FIGYELMÉ VEL
KÖRBEVESZI. VIGYÁZVA
VILÁGÍTJA BE ARANYÁVAL, HOGY
NE VEGYE ÉSZRE, AKI
BÁNTHATNÁ, ÉS ÖRÖMET,
HOSSZÚ SZERELMET
KÍVÁN NEKI, MIKÖZBEN
TÜNDÉRRÉ EMELI.

AZ EKLEKTIKA ESKÜVŐI SZALON KAMPÁNYFOTÓZÁSA
A ROVAT MÉDIATÁMOGATÓJA A KRISTÁLY IMPERIAL HOTEL**** ÉS PÁLMA RENDEZVÉNYHÁZ, TATA

Dekoráció, virág, díszletezés: BURGER ÉVA VIRÁGKÖTŐ MESTER
Haj: BERENDI GYÖRGYI MESTERFODRÁSZ • Smink: HORVÁTH ENIKŐ • Ékszer: MARIANA
A férfivendégek öltönyei: KARDOS DESIGN • Torta: SZABINA’S CAKES • Cipő: HEELS CIPŐ
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A boldoggá
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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

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 ÁLMOKÉRT!

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

Mint a mesében…
ÉLETRE KELTJÜK ÁLMAID ESKÜVŐJÉT

A legendás Gundel Palota tündérmeséket idéző, kastélyos
hangulatú esküvői helyszínei minden menyasszony
gyermekkori álmát keltik életre. Kifinomult elegancia
páratlan romantikával és kiváló minőségű, gondos
odafigyeléssel megfűszerezve. Így jellemeznénk a Gundelesküvőket, amelyeknek több mint 125 éve különleges
figyelmet szentelünk.

A Gundel kerthelyisége ősfák ölelésében ideális
helyszínt biztosít egy felejthetetlen szertartáshoz, valamint
az élményekkel teli kreatív fotózáshoz. Harmóniában simul
össze a városligeti természettel – míg báltermünkben
kristálycsillárok, ezüst étkészlet, Zsolnay porcelán teríték
és megannyi apró részlet ejt majd ámulatba.
Városligeti elhelyezkedésének és történelmi miliőjének
köszönhetően a Gundel Palota egyszerre alkalmas kis és
nagy létszámú, elegáns esküvők lebonyolítására, egészen
40-220 fős násznép befogadásáig. A maga nemében minden esküvő páratlan, ezért kiemelten fontos számunkra,
hogy a legapróbb részletekre odafigyelve valósítsuk meg
életetek egyik legfontosabb napját.
Hisszük, hogy az emlékezetes esküvő egyik fontos
alapja a mennyei ízek és a gondos odafigyelés találkozása. Executive séfünk, Moldován Viktor minden esetben a
jegyespár elképzeléseihez igazítja a menüsort.
Ami pedig a lebonyolítást illeti, támaszkodjatok bátran
rendezvényszervezői csapatunk több évtizedes tapasztalatára. Garantáljuk, hogy a Nagy Napon csodálatosan érzitek majd magatokat a szeretteitek körében.

Gundel rendezvényszervezés: info@gundel.hu I +36 30 386 0757

Kedves Ifjú pár!
Ha most tervezitek az esküvőt és életetek legszebb napját
felejthetetlenné szeretnétek tenni, akkor jó helyen jártok!
A megújult Bagolyvár egy színvonalas, elegáns, vintage hangulatú
esküvő és az azt követő díszvacsora kitűnő helyszíne lehet! 4080 főt tudunk fogadni egy esküvő alkalmával, és a teraszon
kényelmesen 120 fő állófogadására is lehetőség van. Igény
esetén romantikus kerthelyiségünkben helyszínen történő polgári
szertartás megrendezésére is mód nyílik.
Hát nem csodás? Minden egy helyen!
Sőt, a fotózás megvalósítható a szomszédos Gundel Palota
épületében és hangulatos kertjében vagy a Városliget adta
lehetőségek teljes valóságában. A lélegzetelállító látvány nem
marad el.
Legyen a Bagolyvár a Ti rendezvényhelyszínetek!
Tervezzük meg együtt életetek egyik legfontosabb napjának
minden pillanatát.

További információ, rendezvényszervezés: info@bagolyvar.com I +36 30 998 5709

ZAFÍR

A kortalan szépség
ALKALMI ÉKSZEREK
KÜLÖNLEGESSÉGEK

ANNO 2008
www.fatumjewels.hu
1027 Bp., Csalogány u. 3/B
Tel.: 06 20 973 1866

C uAHOGY
k oMÉGr NEMv iLÁTTAD
r á g,
Sugarcraft by Eszter Kanyári
tartós és minden szezonban elérhető virágai
bármilyen méretben és színben,
a Te elképzeléseid alapján készülnek.

TORTÁRA, DESSZERTASZTALRA,
AJÁNDÉKKÉNT, ENTERIŐR DEKORÁCIÓKÉNT
Keress egyéni elképzeléseiddel!
Weboldal: sugarcraft.hu
Instagram: sugarcraftbykanyarieszter
Facebook: sugarcraftbyeszterkanyari
Telefonszám: 06 70 436 6612

Hosszabb pihenőt követően, az ezredfordulón nyitották meg újra a több mint 130 éves
Tenkes Csárdát: azóta Baranya büszkeségévé
nőtte ki magát a Borvidék kapujában, számtalan díjjal, elismeréssel jutalmazták.
A Tenkes cégér igazi védjegyként biztosítja vendégeit a minőségről. Látogatóikat elkápráztatják a barátnak járó bensőséges hangulattal, lenyűgözik a messze földön híres
vendégszeretetükkel.
A konyhaművészet minden területén magas színvonalon bizonyítanak, legyen szó hagyományos magyar vagy fine dining ízekről,
ételekről – catering szolgáltatásuk már külső helyszínen is igénybe vehető.
Stabil csapatuk, konyhatechnológiai eszközparkjuk biztos hátteret adnak ahhoz, hogy
a 30 fős eseménytől az 500 fős megmozdulá-

son át, minden eseményt kiemelkedő minőségben szervezzenek meg, legyen szó céges
rendezvényről vagy esküvőről. Kiegészítő rendezvénysátrukban 120 fő vendéglátását képesek biztosítani.
Az alkalomhoz illő megoldásokkal, stílussal, a finom részletek összehangolásával tesznek tökéletessé minden rendezvényt: a megrendelő ízléséhez igazodva, beleértve az
étel- és italkínálatot, büféinstallációt, mozgó
grillt, terítéket és dekorációt.
A Tenkes Csárda rendkívül izgalmas ötvözet, mely a tradíciók életben tartását tűzte ki
célul, ugyanakkor kortárs és ízig-vérig magyar.

TENKES CSÁRDA,
CSARNÓTA,

06 72 424 057

www.tenkescsarda.hu

ESKÜVŐ
PAJTA
módra!

VÁLASZD
A CSABAI RENDEZVÉNYPAJTÁT!

A

EGYEDI ÉS AUTENTIKUS ESKÜVŐRE VÁGYSZ?
SZÍVESEN ESKÜDNÉL ÉS ÜNNEPELNÉL A TERMÉSZETBEN,
A MEGSZOKOTT HÉTKÖZNAPOKTÓL TÁVOL, EGY AMERIKAI
HANGULATÚ, FABOLTOZATOS, ÓRIÁSI PAJTÁBAN?

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

DEKORÁCIÓ, RUHÁK: V. ART RENDEZVÉNYSZERVEZÉS • FOTÓ: TEICHER MÓNIKA • FARKAS HAJNALKA

VENDÉGÜNK
VOLT:
ORSOVAI RENI
ÉNEKESNŐ

ASZTALFOGLALÁS: csabairendezvenypajta
HELYSZÍN: Csabai Rendezvénypajta • CÍM: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.
ESKÜVŐI NYÍLT NAPOK ÉS INFORMÁCIÓK: www.rendezvenypajta.hu

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_

VÁLASSZÁTOK EGYEDI, KEDVEZŐ CSOMAGAJÁNLATUNKAT,
MELYRE NEM LEHET NEMET MONDANI, HISZEN A NAGY NAPOTOK AZ IGENEKRŐL SZÓL!

ETNO ÉS MODERN, HAZAI ÉS EGZOTIKUS, ROMANTIKUS ÉS EXTRAVAGÁNS
UTAZÁS ELTÉRŐ VILÁGOK TALÁLKOZÁSI PONTJÁN

Bodó Márta
ÚTRAHÍVÁS
LUXUS RESORT

FOTÓ: MIKLOS TASSI PHOTOGRAPHY • MODELLEK: DONATELLA HUNYADI, NIKOL SZABÓ
• STYLING: FANNI CSERVENKAI • FEJDÍSZ: ART-MONA DESIGN/ MÓNIKA KALMÁR
• SMINK: FRUZSINA HOLLÓSI • HELYSZÍN: PÉCEL RÁDAY-KASTÉLY

fürdőruha és esküvői
ruha kollekció

HOSSZÚ, INDIAI
UTAZÁS, A HÍRES
BUDAPESTI
TERMÁLFÜRDŐ
KULTÚRA IHLETÉSE,
A SZÜLŐVÁROS,
SZEGED ÉS
KÖRNYEZETÉNEK
NÉPIES ESKÜVŐS
INSPIRÁCIÓI:
TRADICIONALITÁST,
MODERNSÉGET,
ROMANTIKÁT,
EGZOTIKUMOT,
TÁVOLIT ÉS KÖZELIT –
IDŐBEN ÉS TÉRBEN,
BOLDOGSÁGBAN
EGYESÍT BODO
MÁRTA IPARMŰVÉSZ
KÜLÖNLEGES
KOLLEKCIÓJA.
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Bodo
VILÁGTREND
A kollekció két fő
iránya a
fürdőruhával,
fürdő-miniruhával,
nadrággal és
szoknyával
kombinálható
esküvői ruha,
valamint az
alkalmi–, party–
vagy akár
elegánsabb utcai
viseletként, esküvő
után is hordható
menyasszonyi
öltözék. Az ARANY
az istennő
inspirációra utal és
India mesevilágára,
ahol PIROS a
kedves esküvői
ruha.
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A HAGYOMÁNY
SZERELME
A FEHÉR a hazai
esküvők színe.
Az egész világon
a tisztaság
jelképe.

„A tervezésben kereszteződik a klasszikus,
az elegáns, a sportos és a luxus. A ruhák az haute
couture, alkalmi, praktikus, konfekció, utcai, fitnesz
öltözékek, fürdőruhák, csipke és sportruházati
anyagok hibrid keverékéből születtek.”
BODÓ MÁRTA

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

gyonjogi okirat, nincs vita.
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 vis�szahallotta, a fiú rokonai nem szeretik an�nyira, 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

Ízek • Programok • Rendezvények
A Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház nevét az otthonát jelentő három vízi
malomról kapta, melyek műemlékként díszítik a tatai Öreg-tó parti sétányát. Az ódon
és a modern házassága ez az izgalmas épületkomplexum, ötvözete a hagyományőrzésnek
és korszerűségnek. Gyönyörű távlatokat kínál emlékezetes esküvőkhöz.
Rendezvényhelyszíneink

Gasztronómia és szállás

A távolság itt inkább közelség:

• 3 tágas rendezvényterem
(egyenként 115m2)
• 2 nagyméretű terasz
(140 m2 és 160 m2)

NEVES SÉFÜNK garantálja a
kulináris élményeket – legyen szó
svédasztalos, tálszervizes vagy
tányérszervizes tálalási módról.

TATA Budapest vonzáskörzetében
van (60 km-re a fővárostól).
Gyertek el hozzánk személyes
helyszínbejárásra!

A TATAI TÓRA néző panoráma
élvezetét kínáljuk, de elszeparált,
meghitt ünnepi alkalmakra is
lehetőséget nyújtunk, 100 fős
esküvőkig! Magas színvonalú
felszereltség jellemzi termeinket,
fény- és hangtechnika
tekintetében.
CSODÁS MILIŐ: kültéren és belső
tereinkben!

Az esküvőhöz elengedhetetlen,
hogy a pár meghitt helyen
készülődhessen és szállásra is
szükség lehet: apartmanjaink
tágas (80 m2), jól felszerelt lakások,
lenyűgöző kilátással a tatai tó, a
vár és az Esterházy-kastély
panorámájára.

+36 30 4888 180

9 TATA, Tópart u. 19.

k sales@malomeskacsa.hu
www.malomeskacsa.hu

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

IDEÁLIS HELYSZÍNKÉNT
A
SESSION HOTEL
AJÁNLJUK
REN-RÁCKEVE
BUDAPESTHEZ
DEZVÉNYKÖZPONKÖZEL,
MÉGIS
A NYUGATUNKAT
ÉS CSALÁLOM
A DUNA
DIASSZÍVÉBEN,
HANGULATÚ
MELLETT, LIGETES, PARSZÁLLODÁNKAT A FEKOS VÁROSRÉSZBEN KÍNÁL
LEJTHETETLEN
NAPOIDILLI
HELYSZÍNT ESKÜVŐRE
TOK
MEGSZERVEZÉSÉÉS
NÁSZUTAZÁSRA.
AZ 5 HEKHEZ, BUDAPESTTŐL
TÁROS
ÉLMÉNYFÜRDŐ 30
TERÜPERCNYI
AUTÓÚTRA.ŐSFÁS
LETÉN
ELHELYEZKEDŐ,

PARKKAL KÖRBEVETT, NÉGY CSILA
polgáriHOTEL
szertartás
idilliVONZÓ
környezetLAGOS
OLYAN
ESben,
a tóAJÁNLATTAL
partján is megrendezésre
keKÜVŐI
CSÁBÍT, HOGY
rülhet,
hiszen
a tóra épített
stégen bolMÉLTÁN
NÉPSZERŰ
A HÁZASULANdogságkapu
alatt páratlanul romantiDÓK KÖRÉBEN.
kus kimondani a boldogító IGEN-t.
Elegáns éttermünk és fedett panoráma teraszunk lélegzetelállító látványt nyújt, közvetlen kapcsolatot biztosítva a természettel és
a művészek által alkotott mágikus Életfával.
Szállodánkban, a SESSION HOTELBEN, és a
mellette lévő faházas villaparkban összesen 60-90
fő elszállásolásával, a másnapi brunch jellegű, büféasztalos reggelivel és saját exkluzív Lake side szaunaházunk korlátlan használatával, valamint igény
esetén a mellettünk elhelyezkedő Aqua Land
Élményfürdőbe való kedvezményes belépővel igazán
egyedi, élményekben gazdag, személyre szabott ceremóniát nyújtunk.
Másik egyedülálló értékünk a RUGALMASSÁGUNK: mindent az ifjú pár elképzeléseinek megfelelően alakítunk, igyekezve maximálisan kiszolgálni az esetleges extra igényeket is,
hiszen ennek a napnak AZ IFJÚ PÁRRÓL KELL SZÓLNIA.

holistic couture

ÉRKEZÉS

TESTRE, LÉLEKRE ÉS ARCHETYPUSRA TERVEZVE

O

Polgári szertartásra, kisebb, családias
partyra: modern menyasszonyoknak!
Nagyobb álomesküvőn alkalmi viseletként: a klasszikus
eleganciát kedvelő vendégeknek.

Fotó:
BODNÁR ZSÓFIA
Modellek:
S.CLAUDIA, T. LAURA,
B. KINGA
Styling:
LUAN BY LUCIA –
PUSKÁS BARBARA

O

LBL kollekció:
I.VILLŐ
D.DOMINIKA

MODERN KLASSZIKUSOK
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A LUAN BY LUCIA HOLISZTIKUS DIVATHÁZBÓL

ARCHETYPUS
ALKOTÁS

O

Az „Archetype alkotás” 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, hogy az alkotás tudatos önismeretének megkoronázása,
önkifejezésének eszköze.

O

A halhatatlan szerelem rejtélye leg
alább olyan nehéz kérdés, mint az örök
életé. S. HEGYI LUCIA divattervező
holisztikus esküvői öltözékeivel kísérletet
tesz arra, hogy a két titkot egyszerre
oldja fel: olyan ruhákat tervez, melyek
időkorlát nélküliek, trendfelettiek, és
végtelenül lehet szeretni őket. Át
örökíthetők az élet legszebb alkal
maira, hordhatók esküvő után is.
Hagyományteremtővé válhat
nak, mert nemes, luxus, minő
ségi anyagaiknak köszönhe
tően, ajándékozhatóak
anyáktól lányaiknak a
megtalált boldogság ígé
retével.
Így válnak halhatatlanná,
mint az örök szerelmek.
Bármikor veszed fel, je
lensz meg, meséled el:
a boldogságot idé
zed esküvőn és azon
túl ezekkel a
ruhaköltemé
nyekkel, hiszen
nem csak a
testedre, a lel
kedre is szab
ták azokat.

holistic couture

„Beszélgetek valakivel,
és a szeméből megfejtem,
mi az, amivel elégedetlen,
saját magával vagy
a világgal kapcsolatban.
A szeme nekem elég. És a
mozgása is segít. E kettőből
ki tudom olvasni, milyen
ruhára van szüksége.
Kizárólag arra tervezek
ruhát, aki hagyja, hogy lássam,
hagyja, hogy értsem.”
S. HEGYI LUCIA

ALAKFORMÁLÓ
SZABÁSVONALAK

soul couture

O

A tervező annyira ismeri a női testet formá
ba hozó mágikus szabásvonalak művésze
tét, hogy az ötlet, az egyediség sohasem
öncélú, hanem közben karcsúsít, a nő leg
szebb részleteire fókuszál.

O

Menyasszony:
P. ORSOLYA
fotó:
SIMON
TEODÓRA

O

Szalonjában az átlagos alakot is szoborszerű szépséggé formálja. Igen,
szinte finoman átszabja ruháival a tervező a test sziluettjét, ez az érzésed
támad, ha találkozol a szeretett nővel,
aki Luan by Lucia ruháját viselheti.
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MODERN
SZERELMEKHEZ,
MELYEK ÖRÖKKÉ
TARTANAK

O

A frissességet, a modernséget és a klasszikus fenségességet egyszerre kelti ez
a kollekció, ezért megunhatatlan, fel akarod venni újra
és újra, mondjuk egy másik
cipővel, kalappal. A Luan by
Lucia öltözékei több elemből épülnek fel, részleteikben is variálhatóak, kombinálhatók, vagy társíthatók
más ruhadarabokkal is. A
tervező olyan szuggesztív
ruhakölteményeket készített, melyekkel életre szóló
életérzést kelt, a családi ünnepi alkalmakat életben
tartva. Ehhez nemes, időtálló anyagokat használ, közben a kortalan stílus letisztultsága a modern formavezetéssel találkozik.

O
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„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.”

„Minden titok
abban rejlik,
hogy ne a ruha
által újuljunk meg,
hanem általunk
keljen a viselt
öltözék életre.”

A MENYASSZONYI
LÁDA

EGYEDI
SZEMÉLYRE SZABOTT
KÉZMŰVES TORTÁK

SZK DESIGN
TORTAMŰHELY

A táncoló fénytől ragyogó láda
megőrzi Neked
a simogató, gondoskodó,
óvó, feltétel nélküli szeretet érzését,
amit gyerekként kaptál
a szülőktől,
és a nagyszülőktől.

• Ezer éves hagyomány
• Egyedi olasz technológia
• Hand made
EDIT’
DESIGN

SZALABA KRISZTINA

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

06 (30) 700 4404
SzKdesigntortamuhely
Az ország egész
területén vállalják a kiszállítást

RENDELÉS: Edit & Peti

+36 30 20 22 622
menyasszonyilada@gmail.com

