
• STÍLUS 
• ELEGANCIA 
• HARMÓNIA

FOLYTATÁS AZ 
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

Szőcs R enáta
ÉNEKESNŐ,

CÍMLAPUNKONDIGITÁLIS

Az itt letölthető digitális Esküvő Trend tartalma
NEM azonos az újságárusoknál kapható magazinéval!

az Aurora 
FolkGlamour 
stílusában
SMINK: Szandra Willi, 
HAJ: Berendi Györgyi, 
FOTÓ: Mészáros Gábor



LOUIS 
VUITTON

„Minden gyilkosság közül az a legrosszabb, amelyik az életörömöt 
öli ki belőlünk."

Ez a Paulo Coelho idézet jut az eszembe, ahogy nézem a tévét, 
hallgatom a híreket, és az életöröm kezd fogyatkozni a napi világpolitikai 
aktualitások hatására. 

Elkapcsolok a háborúról. 
De mi van, ha éppen most tér vissza Picasso fehér galambja harmadszor, és szájában 

ott a bibliai zöld ág?  
Az van, hogy belőttek a rakéták a magánéletünkbe a tévéből, ránk is lőttek, mert 

félünk. Szorongunk a kanapén – a szívünkig csapódik a repesz, a lelkünkig hatolt a 
hideg. Olvasom a hírek helyett inkább Coelho: Hippi c. regényét tovább.

„Aki igazán meg akarja ismerni önmagát, annak először a világot kell 
megismernie.”

Leteszem hát a könyvet, visszakapcsolom a híreket. Segítsen megismerni a világot (nem 
szeretnék lemaradni a békéről, javíthatatlanul reménykedem).

Ide-oda kapcsolok, kísérletet teszek összerakni, milyen a világ. Mert csak kristálytiszta 
tényekből épül fel az igazság, hírekből, és nem cinikus vagy álszent véleményekből, jut eszembe, 
ahogy kapcsolgatok. Az igazság nem menyasszony, nem szabad megszépíteni. Az elfogultság 
az igazsággal szemben kifejezetten kártékony, olyan, mint amikor a kapcsolatban a szerelem vak. 

„Ha egyszer szeretsz valakit, az egész világot elkezded szeretni.”
Ez a harmadik idézet Coelhotól, aminél megakadok. Vagyis a szeretet és a szerelem: hisz. A 

szerelem és a szeretet szerint lesz és van jövő, nem engedi megölni az életörömöt, életben tartja, 
bizakodó. Egyetlen új pár képes teremteni egy új világot, most is, nem csak a bibliai 
teremtéstörténetben, hanem a Paradicsomon túl, Noé bárkáján, itt. Ezekben az időkben is fogannak 
gyermekek, szülnek és születnek, házasságot kötnek, szerelmek indulnak el a semmiből, vállalva, 
hogy majd’ megszakadjon a szívük egymásért. 

Az életösztön működik, 
az egészségért megvívta a múltkor a „csatát”, 
most pedig háborúban békére, 
szerelemre vágyik.

„Szeretkezzetek, ne háborúzzatok!” Ez már nem regény-részlet. A ’60-as évek hippijeinek 
jelmondata, a vietnami háború ellen. Nem tudok jobbat ennél a párhuzamnál. 

Hirdessétek válás helyett a házasságot, háború ellen a békét, hitetlenség helyett 
a hitet, kiábrándulás helyett a reményt, gyűlölet helyett a jóindulatot, hazugság 
helyett az igazságot. 

Sült galamb helyett a fehér galambot. Amikor ezt írom, lehet, harmadszor indul 
vissza a hajóhoz. Olyan, akár a fehér ruhás lány. Üzenetével megmenti a világot.
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KOVÁCS BOGLÁRKA
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A SZERELEM
LEHET

JÁTÉK,
A HÁZASSÁG

MÁR NEM!

„Gyakori, hogy a szerelmesek nem őszinték a kapcsolat 
elején, ez iszonyúan rá tud 

ülni a házasságra, 
ha nem tisztázták a dolgot, ha mondjuk a menyasszonyok titkolóznak a vőlegény előtt.”

lélek(zet)
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MICHAEL KORS

RIMÓCZI-ART

DIOR

PANDORA

CARTIER
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Csak egyetlen helyes válasz létezik...”

RUHA: 
AURORA FOLKGLAMOUR

FOTÓ: 
DÉVAI ZOLTÁN, 

MÉSZÁROS GÁBOR

A józan paraszti ésszel gondolkodó királynő: 

Fejedelmi helyszínre, a BUDAI VÁR LOVARDÁJÁBA kaptunk meghívást, hogy 
megadhassuk, ami elmaradt és a jószándékot EZERSZERESEN KAPTUK VISSZA

NA, JÁZMINKA, 
MI VAN A BŐRÖNDÖDBEN, 

AMI MAGYAR?

16 ESKÜVŐ TREND
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HAMUPIPŐKE 
A BÁLBAN
A Zara ruhás szépségkirálynő... 
Érdekes történet, kíváncsivá tett 
bennünket, ki ez a lány, aki a 
főszereplőjévé vált egy tőle 
egyre inkább függetlenedő 
helyzetnek... És nem csalódtunk, 
hogy bizalmat adtunk JÁZMIN 
VIKTÓRIÁNAK, a Miss Universe 
Hungary 2021-es győztesének. A 
vírus helyzetben a lehető legjobb 
választás kerekedett abból, hogy 
Őt választották Magyarország 
legszebbjének. Megszemélyesíti 
a nem kívánt váratlant, amiből 
valami gyönyörű és összetett 
lehet mégis. Elgondolkodtat, 
ahogy igazi királynőként 
elegánsan felülemelkedik 
a nagyon is földi, olykor 
már méltatlan 
"ad hoc" 
körülményeken.  
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Történetmesélő, szerelmes 
nemzeti ruhák: 
AURORA FOLKGLAMOUR
Helyszín: FŐŐRSÉG ÉS LOVARDA
Autentikus ékszerek, lábbelik: 
AURORA FOLKGLAMOUR
Smink: HUPKA ERIKA
Haj: BERENDI GYÖRGYI
Élővirág, dekorációs kellékek: 
DUNAVIRÁG
Dekoráció: DEKORÁGI
Torta: TROMBITÁS CUKRÁSZDA
Plexi ültetők, köszöntő táblák: 
PLEXITÜNDÉR
Terítés, szerviz: 
LA MESA EVENT RENTAL
Asztalok: MITKO 
Magyarország Localfixer Kft.
Fehér menyasszonyi ruha: 
BE ATTRACTIVE COUTURE
Kutyák: AJKA és AKÁC/ REGEŐRZŐ 
MAGYAR VIZSLA KENNEL
Szervezés: DÁVID ZSÓFIA, 
KOZMA ANDRÁS 
CEREMÓNIAMESTER
Videó: OROSZ ANDRÁS
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EZDJÜK AZ ELEJÉN. 
Nem ott, hogy áll a szép ma-

gyar lány a nemzeti zászlóval a 
kezében az Eilati Miss Univer-

se szépségkirálynő világversenyen, 600 
millió ember szeme előtt, kicsit sem ere-
deti Zara ruhában... Kezdjük ott, ki is ez 
a lány, és mitől a legszebb.

   Négygyermekes családba született, ő 
a legidősebb. Tizennégyéves kora óta gya-
korlatilag kis felnőtt, gimnáziumi kollé-
giumban lakik Kőszegen a húgával, aki-
nek anya-pótlójává válik, mert szüleik Né-
metországban élnek, ott dolgoznak. Önál-
lóságra tanította ez a helyzet, ám a távol-
ság eltéphetetlenül erős szálként fonta 
mégis a családjához. Megtanulta jobban 
szeretni az együtt töltött pillanatokat, tü-
relmesen várni ezekre, a családi ünnepek-
re, ám ha fizikálisan nem is volt a közelé-
ben mindig az édesanyja és az édesapja, 
lelkileg, telefonon: mindig elérte őket, szá-
míthatott rájuk. 

K

   A családjában nem volt válás, a sze-
retetre emlékszik, a támogatói légkörre, 
a problémázás helyett a probléma-megol-
dásra, és az erősen megélt minőségi idő-
re, mely gyorsan pörög, amikor együtt 
vannak, de lassítható azzal, hogy fejben 
újraélhetőek az emlékek. 

   A zene kikapcsolja, ha fáj valami. Ere-
detien énekel, dalszöveg szerzés a hobbi-
ja kamaszkora óta, a modellkedés az, ami 
komolyra fordul mostanában és a mun-
kájává vált.

Több nyelven beszél, külföldön sem ve-
szik el, megtanította erre is a feladat, tud-
ja, hogyan kell alkalmazkodni, jelen len-
ni, helyzeteket reálisan értékelni az elke-
seredés helyett. 

   Nem sírós típus, bár ebben a törté-
netben lesznek könnyek...

világtrend
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   Jázmin 20 éves, amikor elérkezik 
élete tetőpontja, amire annyi lány 
vágyik a világon...
Győz, Magyarország legszebbje 
lesz! 
   A mese, a happy end azonban tő-
le független okok miatt ellene for-
dul.
Negatív hírként robban, nem volt 
nemzeti ruhája, ami a világverseny-
re kellett, nem készült el időre, nem 
küldték ki utána. 
   A rossz most is gyorsabban ter-
jed, mint a jó. Robog, száguld ha-
talmas iramban a közösségi ol-
dalon, akár a vírus. A ru-
háját keresik, anél-
kül nem 
látják meg 
a lányt, a 
szépet, az 
embert, és 
ezen a ponton 
félő, a csúnya kri-
tikáktól erejét vesztheti, rút kiska-
csává válik a gyönyörű hattyú, Ha-
mupipőke pedig soha többé nem 
mehet el a bálba?

ÚJRA A RÉGI!
Az 1901-ben épült LOVARDA 
a Budavári Palota ékszerdoboza,
esküvős helyszínként is
meglepetést kelt. 
Már csak néhány lépés, 
és feltárul fenséges 
belső tere...

20 ESKÜVŐ TREND
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világtrend

 A BUDAVÁRI PALOTA korhűen felújított helyszínére, 
a LOVARDÁBA hívjuk Jázmin Viktóriát. az AURORA 

FOLKGLAMOUR szerelmes nemzeti ruháiba öltöztetjük, 
és reményeink szerint visszakísérjük a happy end 

előszobájába, ahonnan most már szépen, 
méltóan folytatódik útja, előre...

A SZERELEMMEL 
ÁTSZŐTT NAP

Az etno a mai 
menyasszonyokat is 

elcsábítja, esküvő után 
pedig mondjuk ez a 

hímzett felső modernül 
hat farmerrel! A matyó 

motívumos bakancs 
feltűnést kelt más 

alkalmakon is.
A történelmi nyereg 

(LOVASHINTÓ) a múltat 
idézi, a nemesség 

világát...
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FENSÉGES TÉR,
KISEBB, INTIM 
PÁHOLYOKKAL
Valódi térélmény tanúi 
vagyunk: a LOVARDA 
kerámiával és fával 
borított, óriási 
mennyezete, zöld 
ólomüvegablakai 
arisztokratikusak a 
nagyteremben, 
felemelnek az 
alkalomhoz. Jázmin a 
királyi páholy előtt áll, 
ami a fenti, kisebb, 
szeparálható helyekkel, 
például a szivarszobával 
szintén gazdagon 
berendezhető, és 
intimebb, beszélgetős 
elvonulást is megenged. 

22 ESKÜVŐ TREND
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világtrend

SZÍNES FOLK FANTÁZIA
A LOVARDA fehér, minimalizmussal 
és szecesszióval egyszerre élő falai 
bármilyen dekorációs fantáziát 
szívesen látnak. Mi a színeset 
választottuk (DEKORÁGI), a népi 
hímzés örömét, élénkségét 
viszik tovább. 
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JELKÉPEKEN ÁT VEZET 
AZ EMBER ÚTJA

Ha a dekorációba 
csempészel olyan elemet, 

ami a helyszínre utal, 
az a kifinomultságot, 

a stílus átgondoltságát 
jelzi. Itt a bronz szobor 

(DUNAVIRÁG) mellett 
a névre szóló, lovas plexi 

ültetők (PLEXITÜNDÉR) 
is a LOVARDÁRA 

utalnak.

Trendi!
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TERMÉSZETES FÉNYJÁTÉK
A zöld a tavasz, az örök fiatalság jelképe a ruhákon (AURORA FOLKGLAMOUR), 
az ablakok üvegtábláival harmonizál. Gyönyörű, ahogy a beáradó természetes 
fény átsüt a zöld üvegtáblákon, megvilágítja a lányt, kiemeli a napsárga 
hímzéseket szoknyáján. A dekorációba rejtett sárga poharak, az aranyló 
evőeszközök (LA MESA) és Jázmin napsárga koszorúja tovább erősítik a 
LOVARDÁBAN otthonos nap fényjátékát és a zöld színek is csillogóvá válnak.
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A SZERELMEN 
TÚLI HŰSÉG
A vizslák (REGEŐRZŐ 
MAGYAR VIZSLA KENNEL) 
a magyaros motívumot 
erősítik, de a hűségről is 
üzennek. Nem csak
 a szerelemhez lehet 
hűséges az ember, 
hanem önmagához is.

26 ESKÜVŐ TREND
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AZ ÉNEKESMADÁR 
SZÁRNYA
Jázmin gyönyörűen 
énekel, dalszövegíróként 
is bontogatja szárnyait. 
Most olyan, akár a kék 
madár..., kibontja 
szárnyait.

ESKÜVŐ TREND 27
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SZÍNEK, HÓFEHÉR HÁTTÉRBEN
Íme, a királyi páholyból 

megmutatkozó letisztult belső tér, 
a modern, hófehér falak szépségét 
kontrasztosan emelik ki a  dekorá-

ciós színek (DUNAVIRÁG, DEKORÁGI).  
A TROMBITÁS CUKRÁSZDA tortája 

önmagában nagyon feltűnő, 
a dekorációhoz és az AURORA 

FOLKGLAMOUR menyasszonyi 
ruháihoz mégis bájosan simul.
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„Egy 
alkalommal 

megkérdezték 
Arisztotelészt, 

Téged egy 
cseppet sem 
zavar, hogy 
mindenfélét 

beszélnek 
Rólad a hátad 

mögött? 
Ha nem 

vagyok ott, 
tőlem meg is 
verhetnek, 

mondta erre 
a filozófus. 

Kicsit 
szomorú, 

de fel lehet 
fogni így is 
az életet.”
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EGÉSZNAPOS TÉRÉLMÉNY
A nagytermet arisztokratikusan uralják a hatalmas üvegtáblák, 
ez a helyszín legszebb ismertető jegye. (Tapasztaltuk, amikor ránk 
esteledett, milyen varázslatos esti fényben is a terem: a színes 
ablakokat kintről megvilágítják, ez utánozhatatlan atmoszférát 
ad bent, szinte foszforeszkálnak az üvegtáblák, báli hangulatban.)

Az évszaktól 
független 

frissességet, 
szépséget hirdető 

tulipán csokor 
(DEKORÁGI)

és az AURORA 
FOLKGLAMOUR 

pártája 
az életet ünnepli.

Trendi!
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A BOLDOGSÁG ÚTJA
A minimalista, fehér falak 
között kovácsoltvas 
korlátú lépcsősor vezet. 
Akár a ruhákon a hímzett 
virágok, úgy csipkéznek 
rajta a vasvirágok.

ESKÜVŐ TREND 31

világtrend

ESKÜVŐ TREND 31



LÉPTEID ÁLMAIDHOZ VEZESSENEK!
Az AURORA FOLKGLAMOUR minden 
részletre figyel, a gyönyörűen 
megkomponált etno menyecskeruhához 
népies papucs tartozik...

A LOVARDA előtt 
a FŐŐRSÉG 
oszlopsorral 
keretezett, 

klasszicista stílusú 
étterme, ha kisebb 
partyt szeretnél, 

kibérelheted 
különtermeit. 

Bent is 
meglepetés 

lesz...

...és egy olyan 
harisnya, melynek 
egyik szára fekete, 

a másik tűzpiros!

Trendi!
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„Szépanyám 
Barabás Miklós 

modellje volt, 
a Róla készült 

festményt alig pár 
méterre innen, 

a Nemzeti 
Galériában őrzik. 
Valahogy ma, itt, 

úgy éreztem, 
velem volt.”
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EGY MÁSFÉLE 
HANGULAT
A MIKLÓS TEREM 
kisebb esküvőket 
vár és más 
dekorációt kíván 
(DEKORÁGI). 
A fehér virágok és 
a rusztikus stílusú 
kiegészítők 
(DUNAVIRÁG) 
uralják. A tűzpiros 
öltözékek 
(AURORA 
FOLKGLAMOUR) 
színe a vért, vagyis 
az egészséget 
jelképezi, egész 
életre szóló 
útravaló a 
szerelem mellé 
az ifjú 
házasoknak.
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EMLÉKEK 
ÉS JÖVENDŐ
A huszár ruhája 
(fent a mennyezeten, 
a retró fali dagerrotípiákon) 
és Jázmin gyöngyös-pártás 
öltözéke összeköti a múltat 
a jelennel, feltámasztja 
a hagyományt, az emlékeket.
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A TOP PRIORITÁS
„Ha még egyszer meglöksz, 
cápaeledel leszel, bedoblak 
az akváriumba!”

– Miért alakult ki ez a helyzet sze-
rinted, amivel az izraeli világver-
senyen szembesültél?

–A vírus miatt nem választottak 
szépségkirálynőt Magyarországon 
2020-ban, 2021-ben pedig az utolsó 
előtti pillanatban döntöttek, mégis 
megrendezik a versenyt – mondja 
JÁZMIN VIKTÓRIA. – Így aztán 
last minute történt hirtelen minden, 
3 héttel a világverseny előtt kezdték 
el a szervezést a magyarok, folya-
matosan azt éreztem, egy szempil-
lantás alatt, túl gyorsan, kevés rá az 
idő. Eleinte boldoggá tettek, aztán 
kiderült, már lehetetlen a profiz-
mus, ahhoz több hónap kellene.

– Annak a híve vagyok, pláne 
mostanában, ha van egy kellemet-
len helyzet, keressük meg abban a 
történetben a rossz helyett mégis a 
szépet, hátha benne van, csak rejt-
ve. Nyilván Te vagy ebben a törté-
netben a legszebb. Akad más is? Ki 
segített például rajtad, amikor ki-
derült, biztos, hogy nem érkezik 
meg a nemzeti ruhád, ami a verseny 
egyik nagy attrakciója, minden or-
szág készült rá, sokat számított...

– A szüleim folyamatosan velem 
voltak telefonon, évek óta jól műkö-
dünk így is együtt, biztattak, az Iz-
raeli Magyar Nagykövetségen is na-
gyon kedvesek voltak, tőlük kaptam 
például a gyönyörű magyar zászlót. 
Ezt az egészet úgy kell elképzelni, 
hogy mi, szépségkirálynők két hé-
tig be voltunk zárva egy luxushotel-
be, pisilni is ügynök, biztonsági őr 
kísért, és próbáltunk, dolgoztunk fo-
lyamatosan, készülnünk kellett, ki 
hová áll, miként vonuljunk, hol a he-
lyünk, tehát én nem szökhettem ki 
mondjuk egy plázába ruhát venni...

– A karantén miatt nem hagy-
hattátok el a hotelt vagy a speciá-
lis, Izraelre egyébként is jellemző 
biztonsági intézkedések okán?

– Egyik sem volt szempont, egy-
szerűen top prioritású embereknek 
számítottunk kint és szeretettel vi-
gyáztak ránk. Minden egyes ország 
királynője megkapta azt az elisme-
rést, odafigyelést, ami a legszebb-
nek jár. Jó érzés volt... És az is, hogy 
a lányok, a többi ország szépei – né-
hány kivételtől eltekintve–, cukik 
voltak, figyelmesek, rengeteget ta-
nultam tőlük, például sminkelési 
technikát, vagy mozgáskultúra te-
kintetében is...

– Modell vagy, mégis tudtak újat 
mutatni?

A szépségkirálynőség egészen 
más műfaj, mint a modellkedés. 
Másként kell mozogni, beállni, na-
turális smink helyett szuggesztívebb 
módon kell kifesteni az arcot... Ez 
speciális munka, Miss Kanada pél-
dául 20 éve erre készül, kislányko-
ra óta megtanulta, miként kell vi-
selkednie, kommunikálnia, ez a fő-
foglalkozása, évek óta ő képviseli 
hazáját a versenyen.

– Komolyan rendesek a lányok 
egymás között?

– Ha 80 nőt két hétre összezár-
nak, ott kialakul persze rivalizálás, 
mert csak egy győzhet, de az ember 
természete olyan, hogy bizalmasok-
ra is szüksége van és akkor előbb-
utóbb születnek barátságok is. Fu-
ra ez. A már emlegetett Miss Kana-

da például a tropicariumban folya-
matosan odajött hozzám és lökdö-
sött. A sokadik esetnél megállítot-
tam, hogy figyelj, Miss Kanada – 
mert mindenki így hívta a másikat, 
az országa nevén, a keresztnevün-
ket nem is használtuk–, ha még egy-
szer meglöksz, cápaeledel leszel, be-
doblak az akváriumba! 

– Erre ő?
– Elnevette magát, megölelt, on-

nantól lettünk barátok.

 A VILÁGBÉKE KÉRDÉSE
„A szépségkirálynők célja 
ma az, hogy tudatosítsák az 
emberekben: próbáljunk 
jobbak lenni egymással.”

– Kabaréba illett a „világbéke” em-
legetése,  de már nem nevetünk 
rajta. Mi az üzenete a királynők-
nek mostanában?

– A kedvesség. Áradt belőlük, 
megtapasztaltam és csodáltam 
őket... A szépségkirálynők célja ma 
az, hogy tudatosítsák az emberek-
ben: próbáljunk jobbak lenni egy-
mással. Vagyis a szépség nem pusz-
tán külső tulajdonság, szorosan ösz-
szefügg a jósággal. És ez nem azt je-
lenti, hogy mindenkivel kedvesnek 
kell lennem, mert az felszínes, ér-
téktelen máz lesz, nem is lehetne 
őszinte... A cél, hogy a mélyebb, kö-
zeli kapcsolataimat hassa át a sze-
mélyesség. Valódi kötődések kelle-
nek, erősebbek, az egymás iránti 
odafigyelés és törődés legyen az 
alap... Aki közel van hozzád, azzal 
törődjél! Kérdezd meg, mi van vele, 
figyelj oda rá, érdeklődj, megoldó-
dott a helyzet, tudsz-e segíteni ne-
ki, hogy jobban érezze magát...

– A saját bőrödön tapasztalhat-
tad, milyen jólesik ez, bajban vol-
tál közöttük... Mit szóltak, amikor 
megtaláltad a megoldást, a piros 
ruhát a nemzeti zászlóhoz?

EZ TÖRTÉNIK 
AKKOR, AMIKOR

80 SZÉP NŐT
KÉT HÉTRE

ÖSSZEZÁRNAK
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– Mindenki mélységesen tisztelt 
érte. Azt mondták, ők nem bírták 
volna ezt így végigcsinálni, ki sem 
mertek volna állni, inkább elbújnak, 
kimenekülnek a szituációból, és 
büszkék rám, amiért egyáltalán be-
vállaltam. Miss USA szerint, ha ő 
nem azt a ruhát viseli, amit fél év-
vel ezelőtt választott, fix. hogy nem 
áll ki, mert a királynő nem adhatja 
meg magát a kompromisszumok-
nak!

FEJ ÉS LÉLEK
„Többször is kihívták 
a mentőt miattam, 
mert rosszul lettem.”

– Hát, a magyar királynő bezzeg 
problémamegoldó Hamupipőke. 
Azért is lehet ennyire szeretni. 

– Azt hiszem, én voltam a király-
nők között az egyetlen, aki nem vol-
tam profi, talán azért is lehettem 
ilyen merész. Egészen másért stresz-
szeltem, mint ők, és végül olyan 
drámaivá is vált az egész, pedig 
igyekeztem uralni... 

– Ezt hogy érted, hogy drámai-
vá?

– Többször kihívták a mentőt mi-
attam, úgy. Rosszul lettem. 

Amikor volt ez a nemzeti öltözé-
kes feladat, egész nap gyomorron-
tással küszködtem, és félő volt, ki 
sem tudok állni a színpadra. Na-
gyon sajnálom, ez így biztos vicces 
utólag, dehát ez történt... És nem az 
egzotikus ételek miatt, azzal min-
den rendben volt, ráadásul nem is 
fogyókúrázom, jó a gyomrom, ha-
nem a stressztől. Pedig fejben oké 
voltam! Lelkileg maximálisan tu-
dom az idegességet kezelni, de a tes-
tem majdnem feladta. Rengeteg 
próba volt, fizikálisan is megerőlte-
tő, közben izgultam a ruhám miatt, 
alig aludtam, de valahogy átenged-
tem magam annak, hogy azt csiná-

lom, amit mondanak és az meg-
nyugtatott. Az utolsó előtti pillana-
tig reménykedve vártam a tervezőt, 
a kreációt, ám amikor egy nappal 
előtte kiderült, hiába, nem érkez-
nek meg, abba belebetegedtem...

A TERV
„Ha bajban vagy, ne túlozz, 
ne cifrázd. Mutasd meg tisz-
tán, őszintén és hatni fog.”

– Végül hogy állt össze ez a „zász-
ló-mini” kombó?

– Amikor megtudtam, ugyan van 
24 órám a versenyig, viszont nem 
lesz nemzetemet jelképező ruhám, 
elővettem a bőröndöt, és megnéz-
tem, mi az, amim van. A többi lány 
alkalmija minden minimalizmust 
mellőzött, aprólékos volt, részletei-
ben kidolgozott, csodálatos, gyö-
nyörű, én is úgy szerettem volna 
olyat! ...mint amibe most öltöztet-
tek itt, bármelyik csodálatos! De ha 
nem volt, akkor meg kellett vala-
hogy oldani... Van egy elvem ilyen-
kor, ami általában működik. Ha 
bajban vagy, ne túlozz, ne cifrázd, 
hanem mutasd meg tisztán, őszin-
tén és akkor hatni fog az emberek-
re. A minimalista, lebutított válto-
zatot, a letisztultat láttasd. Ebben 
bizakodtam...

– És akkor azt mondtam magam-
nak, na, Jázminka, mi van a bőrön-
dödben, ami magyar? Józan parasz-
ti ésszel kellett gondolkoznom. Vit-
tem még itthonról magammal egy 

kisebb magyar zászlót, azt félretet-
tem, hogy legalább van valamim, 
ami az országomat jelképezi. Aztán, 
két hét alatt, csak úgy, rendelgettem 
három ruhát, szerencsémre, a piro-
sat kitettem a zászló mellé, és vala-
hogy tetszettek együtt. 

A szüleim közben egyeztettek az 
Izraeli Magyar Nagykövetséggel és 
12 órával a verseny előtt nagyon 
kedvesen és szeretettel elhozták a 
legszebb nemzeti zászlójukat, sok 
sikert kívánva...

– Bevallom, ahogy megláttalak 
a magyar zászlóval a kezedben, 
nem az volt a reakcióm, hogy ez va-
lami unprofi, ócska..., hanem meg-
szerettelek. Azon gondolkodtam, 
mekkora erő kellett ahhoz, hogy 
egy ilyen helyzetben erősen, dina-
mikusan, (huszárosan :-) tartsd azt 
a zászlót, ami végül is ruhaként fel-
öltöztetett. Delacroix: A Szabad-
ság vezeti a népet című képe jutott 
rólad az eszembe, nem egy hasme-
néssel küzdő, vészhelyzetben lévő, 
ijedt énekesmadárka.

– Érdekes, hogy ezt mondod... Itt 
vagyunk a Budai Várban, alig pár 
méterre a Nemzeti Galériától, ahol 
a szépanyámról készült festményt 
őrzik, aki a mai napon többször is 
eszembe jutott. Barabás Miklós mo-
dellje volt, a Bittó Istvánné arcképe 
című híres portrén ő látható...

– Van benned valami, több, 
mint modell-szerű, a mosolyod, a 
bánatod, a rezdülésed, valami fi-
nom festőiség, régies báj, passzol 
Aurora ruháihoz. 

– Azért tele voltam bizonytalan-
sággal, mielőtt színpadra álltam... 
Azt hittem, fel sem engednek, ki-
zárnak. Odamentem a backstage-
hez a miniruhámban, megmutat-
tam a szervezőknek, hogy nekem 
csak ez van, meg ez a szép zászló. 
Rám néztek, és ezt mondták: „Ez 
tökéletes. Nyugodtan mehetsz!”.

A SZÉPSÉG 
ÖNMAGÁBAN 

KEVÉS, SZOROSAN 
ÖSSZEFÜGG 
A JÓSÁGGAL
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„Azért 
tele voltam 

bizonytalan-
sággal, 
mielőtt 

színpadra 
álltam... 

Azt hittem, 
fel sem 

engednek, 
kizárnak.”
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– Jólesett?
– Felemelő volt. Gyógyító. Azt 

éreztem innentől kezdve, hogy 12 
óra alatt úrrá lettem a káoszon.  

HAPPY END ÉRKEZIK
„Bekerültem a 16 legszebb 
nemzeti öltözéket viselő ki-
rálynő közé!”

– Most pedig jött egy különös hír, 
valami fura happy end a fotózá-
sunk napjára. 

(Nevetünk.) 
– Ma derült ki, hogy ezzel a mi-

nimalista zászlós szükség és lehe-
tőség diktálta szetteddel: felkerül-
tél a nézők szavazata alapján a leg-
szebb nemzeti öltözéket viselő 
szépségek TOP 16-os listájára! 
Íme, a letisztult magyar!

– A 16. lettem! (Nevet.) Hát nem 
vicces?

– A jutalom nem marad el, csak 
késik, mint Hamupipőke a bálból. 
Mi a tanulság?  

– A segítőkészség... Sose gondol-
tam, hogy idegen, ismeretlen embe-
rek ilyen jók tudnak lenni a másik-
hoz, hogy kutya kötelességüknek 
érezték a világversenyen, hogy ne-
kem önzetlenül segítsenek, megerő-
sítsenek. Ez a segítő szándék mű-
ködteti őket, és szerintem a világot, 
miközben százezer más dolga, fel-
adata van mindenkinek.

– Egyszer sem sírtad el magad 
titokban? Persze, árthatott volna 
a szépségednek...

– Amikor a versenyen voltam, a 
teljesítmény volt a fontos, a hazámat 
képviseltem, nem engedhettem meg 
magamnak, hogy sírjak. De, ami-
kor vége lett? Sírtam! Akkor is: örö-
mömben. Mert teljesítménynek 
éreztem azt, amit végigvittem. A 
rengeteg stresszt, terhet, ami rajtam 
volt, csak akkor adtam ki, amikor 
már otthon voltam, és senki sem lá-

tott. Előtte egy percig sem enged-
hettem meg magamnak, hogy gyen-
gének tűnjek.

– Mifelé tartasz most?
– Modellkedem. Ez a munkám. 

Szeretném magam képezni, érdekel 
a média világa, és a zene is. Produ-
cerkednék majd...

– A szerelmes ruhákról jut 
eszembe: kapcsolatban vagy?

– Privátban szeretem tartani, ti-
tokban, amúgy is bonyolult... 

– Húszévesen nem is kell, hogy 
kiszámítható legyen még ez...

– Nagyon szeretnék házasodni. 
Egyszer. Csak egyszer. Meg akarom 
találni azt az embert, és izgat a gon-
dolat, hogy van egy ember, akivel le 
tudom élni úgy az életem, hogy 
mindent megosztok vele, amim 
van... Ez a szépség számomra. Hi-
hetetlen még... Amúgy szülői példa. 
Nagyon szeretjük egymást. Édes-
anyám és édesapám biztonságot és 
szeretet nyújtanak nekem, az érsek-
újvári otthonunk az, ahol még min-
dig a legjobban alszom.

A nyolcéves testvérem, Lizi a leg-
szebb kislány a világon, az öcsém, 
Zoli, fantasztikus ember, versenysze-
rűen hokizik, a húgom, Noémi, men-
tőzik Ausztriában és orvosira készül, 
most kezdi észrevenni magán, mi-
lyen szép, mert mondom neki.

Az egész világban, mindenkiben 
ott van ez a szépség, a kedvesség az, 
ami felszínre hozza, amitől igazán 
élni kezd és láthatóvá válik.

KOVÁCS BOGLÁRKA

NAGYON 
SZERETNE 

HÁZASODNI, 
EGYSZER, CSAK

EGYSZER

„Sose gondoltam, 
hogy ismeretlen 

emberek ilyen jók 
tudnak lenni a 

másikhoz, kutya 
kötelességüknek 

érezték, hogy 
nekem önzetlenül 

segítsenek, 
megerősítsenek. 

Ez a segítő 
szándék 

működteti őket, 
és szerintem a 

világot, miközben 
százezer 

más dolga, 
feladata van 

mindenkinek.”
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„Az utolsó előtti 
pillanatig 

reménykedve 
vártam a tervezőt, 

a kreációt, 
ám amikor egy 
nappal előtte 
kiderült, nem 

érkeznek 
meg, abba 

belebetegedtem...”

A fehér 
menyasszonyi ruha 

(BE ATTRACTIVE 
COUTURE)

csipkevirágai 
és gyöngyei

kísérik Jázmint 
az álmaihoz. 

A torta
(TROMBITÁS 
CUKRÁSZDA)
édes életet 

kíván.
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K I R Á LY I  L O VA R D A :  E S K Ü V Ő 
–  A R I S Z T O K R AT I K U S A N ,  R O M A N T I K U S A N ,  N O S Z TA L G I K U S A N

 A 
LÁNYOK

 KIRÁLYNŐS 
NAPJÁRA





A  KIS
TEMPLOM

EREJE

– SOKKAL IZGALMASABB ÉS 
ÉRZÉKIBB A SZEMÉREM, 
MINT A KITÁRULKOZÁS – 

MONDJA GÉVAI GABRIELLA 
IPARMŰVÉSZ, AKIT 

MENYASSZONYI 
KOLLEKCIÓJA 

TERVEZÉSEKOR 
A SEJTELMESSÉG, A CSEND 

ÉS EGY RÉGI TEMPLOM 
IHLETETT, MELYNEK 

SZÉPSÉGÉT ÉSZREVETTE 
MÁR AKKOR, AMIKOR 

A KEGYHELY 
ROMOKBAN 

ÁLLT. 

– SOKKAL IZGALMASABB ÉS 
ÉRZÉKIBB A SZEMÉREM, 
MINT A KITÁRULKOZÁS – 

MONDJA GÉVAI GABRIELLA 
IPARMŰVÉSZ, AKIT 

MENYASSZONYI 
KOLLEKCIÓJA 

TERVEZÉSEKOR 
A SEJTELMESSÉG, A CSEND 

ÉS EGY RÉGI TEMPLOM 
IHLETETT, MELYNEK 

SZÉPSÉGÉT ÉSZREVETTE 
MÁR AKKOR, AMIKOR 

A KEGYHELY 
ROMOKBAN 

ÁLLT. 

szalon
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Fotó: 
Vörös-Csuta Andrea
Frizura: 
Deres Nóra fodrászmester
Smink: 
Harczi Adrienn 
ezüstérmes világbajnok 
Modell: 
Kovács Panka
Ruha: 
Gévai Gabriella
Helyszín: 
Füle, 
Keresztelő Szent János 
katolikus templom, 
külön köszönet 
BARTA TIBOR atyának!  

A SZAKRÁLIS HELY JÓ 
SZOLGÁRA AKADT, ÉS 

AHOGY RESTAURÁLTÁK, 
ÚGY KÉSZÜLTEK 

HATÁSÁRA SORRA 
A GYÖNYÖRŰ RUHÁK 

A LEGSZEBB ÜNNEPRE: 
A TEMPLOMI 
ESKÜVŐRE. 

szalon
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A 3-AS SZÁM: SZENT
„Esküvői ruhákkal foglalkozni 
bizalmi munka. Akkor lesz a 
legszebb, ha a menyasszonyt 
megismerem, megnyílik 
előttem, a szokásairól, az 
életútjáról mesél. Amit 
megtudok Róla, azt a ruha 
stílusába beleképzelem és 
eszerint tervezek. Három 
próba után megszületik a 
személyre szóló öltözék. Aki 
zárkózottabb, vagy sietne, az 
bérelhető ruháim közül 
tallózhat.”
Gévai Gabriella 

100 ESKÜVŐ TREND

szalon

100 ESKÜVŐ TREND



Az anyagok 
kivételesek: csipkék, 

puha shifonok, 
tüllök, fényesen 

csillanó selymek, 
mintázatuk gazdag, 

varázslatos.

T R E N D 
kedves

A SZÉP MEGÓVÁSA
A menyasszonyok, akik ellátogatnak 
GÉVAI GABRIELLÁHOZ, a divatfelettit 
találják meg ruhakölteményeiben. 
A romantika időtlenségét fejezi ki 
ez a kollekció: megáll az idő, elakad 
a lélegzet és az óramutató. Mintha 
a boldog pillanat hosszabb lehetne.
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ZÁRT VÁLL, SZABAD LÉLEK
A vállat, a kart finomabbnál-
finomabb kelmék kényeztetik. 
Templomban az etikett szerint 
sem lehetne meztelen a váll. 
És hogy ez puszta formaság, 
tradíció lenne? 
– Szükség van a szakralitásra, 
a templomi esküvő nem 
felesleges, hanem 
identitásunk része
– mondja GÉVAI GABRIELLA 
divattervező.  A lélek 
megtisztul, frissül tőle, már 
e képsorokat nézve is.  

KERESD 
A TERVEZŐT ITT!
m +36 30 317 5 483
k gabriella.gevai@gmail.com
1 gevaigabi.hu
Q gevaigabriella
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KÜLÖNTEREMMEL

ÉS TERASSZAL

B ROBO ESTAURANT

H PA ARIS ARKBAN

PRIVÁT PARKOLÁSI

LEHETŐSÉG

MINDENNAP VÁRJUK

!KEDVES VENDÉGEINKET

@bobobudapest

+36 70 77 22 665

@boborestaurant_bp
1022 Budapest,

Marczibányi tér 6-7.
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Inanna Wedding 
A minőségi anyagok életre kelnek, ruhákká változnak és a menyasszony 

megjelenésekor a nő új minősége születik meg.

Hiszünk a szerelem és a szeretet csodájában. Névadónk Inanna, a sumér szerelem istennő, 
aki szép, nőies, gyengéd, de szenvedélyes, bátor és bölcs is. 

INANNA Wedding: nem csak a testet, a lelket is öltözteti!

m +36 70 347 04 66 
o 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 1. 

K www.inannawedding.com 
Q inannawedding E Inanna Wedding

EgyEdi TErvEzésű MEnyasszonyi ruhák



ARANKA
MINDENKIBEN 
VAN EGY KIS

FEKETE A SZEME, BESZÉLGETÉS UTÁN MÉGIS KÉKRE EMLÉKSZEL.
BONYOLÍTJA A RÓLA ALKOTOTT KÉPET, HOGY ELSŐ RÁNÉZÉSRE 
ELLENTÉTE ANNAK, AKIT JÁTSZIK A FRICI & ARANKA CÍMŰ, KA-
RINTHY FRIGYES HÁZASSÁGÁRÓL SZÓLÓ FILMBEN: D(R)ÁMA HE-
LYETT LÍRA.  SZAKÁCS HAJNALKA LELKIEKBEN SZŐKE, CSAK KÜL-
SŐRE BARNA. FOTÓZÁSUNKRA TESTVÉRÉVEL, NOÉMIVEL ÉRKE-
ZIK, AKI TÉNYLEG SZŐKE ÉS KÉK SZEMŰ, ÍGY ANNYIRA HASON-
LÍTANAK, HOGY LÁTSZIK, MENNYIRE SZERETIK EGYMÁST. 
KAPCSOLATOKRÓL, SZERELMEKRŐL, KÖTELÉKRŐL ÉS KÖTŐ-
DÉSRŐL BESZÉLGETÜNK, KÖZBEN SZÓBA KERÜLNEK A TRAU-
MÁK IS, AMIKET A MŰVÉSZET FOLYAMATOSAN FELSZÍNRE HOZ, 
ÉS AMIKTŐL A FIATAL SZÍNÉSZNŐ NEM IS OLYAN FIATAL, MINT 
AMILYENNEK LÁTSZIK. 

11  nap alatt készült 
a film, akkor, 
amikor bezártak 
a színházak és a 
színészek tétle-

nül várakoztak, mi lesz. Hogyan 
lehet ezt a nagyon intenzív, sze-
relemről és házasságról szóló 
irodalmi-életrajzi drámát meg-
filmesíteni ilyen gyorsan?

Csodával határos módon. Áldott 
állapot volt. Folyamatosan inspirál-
tuk egymást, szerencsésen alakult, és 
örültünk, hogy végre dolgozhatunk. 
Az első napon forgattuk a szerelmi 
jelenetet, a gyermekünk születését és 
az öngyilkosságomat… Három 
kulcsjelenettel indítva tényleg gyor-
san ment az elmélyülés a filmben. 

És úgy sikerült, hogy ez a mun-
ka azonnal ismertté tesz... 

Értékes dolgokban szeretek részt 
venni, hogy elhozza-e a munka az is-
mertséget, nem volt szempont sosem. 

Hogyan lett belőled Karinthy-
né Böhm Aranka? 

Ez a szerep bármelyik színész-
nőnek jutalomjáték lehetett volna. 
Törékeny madárka vagy magán-
emberként, közben sokat megélt, 
mindenre képes dívát alakítottál 
annyira életszerűen, hogy önkén-
telenül keresem a szereped szerin-
ti nőt benned.

Biztos, hogy egy érettebb, rutino-
sabb színésznőnek kellene eljátsza-
nia Arankát, akinek több tapaszta-
lata van, jutott eszembe, ahogy az 

esélytelenek nyugalmával elsétáltam 
a castingra. Amúgy is naiva szere-
peket szoktam kapni a színpadon, 
lírai, romantikus női alakokat, Ró-
meó és Júlia - ez az én világom, 
mondták a rendezők. Közben az is 
eszembe jutott a szereplőválogatá-
son, amire édesanyám tanított. 
Amikor például többszöri nekifutás-
ra sem vettek fel a színművészetire, 
megjegyezte, legyél bátrabb... És eny-
nyi elég volt, hogy sikerüljön, végre.

Ahogy így nézlek, tüzetesebben, 
sokféle érzést bele lehet képzelni 
az arcodba.

Nem a naiva szerep tesz majd is-
mertté, bár ezzel indulsz, jegyezték 
meg velem kapcsolatban a tanára-
im. Neked kell még idő, tették hoz-
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„SZÉPEN, LASSAN, 
ÓVATOSAN MEGNYUGODNI  
EGYMÁS MELLETT, 
NEKEM EZ A SZERELEM” 
Szakács Hajnalka

FOTÓ: SZENTPÉTERI CSŐKE BEA
RUHA: EKLEKTIKA SZALON
ÉKSZER: ARTE DA ME/KINCSES ERIKA
SMINK: SZALAI NIKOLETTA
HELYSZÍN: ARANYBÁSTYA ÉTTEREM
INTERJÚ: KOVÁCS BOGLÁRKA
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zá. Talán a hosszú hajam, az alka-
tom tipizált sokáig lírai szerepekre.

Levágattad a hosszú hajad.
...mert közben bennem is volt 

egy nagy kérdés, mit akarok én? 
Mindenhol minden akarok lenni, 
nem egyféle! Tizennyolc évesen azt 
gondoltam, annyira semmilyen va-
gyok, annyira nem tudok az élet-
ben valamilyenné válni, hogy a 
színház lett az a terület, ahol bon-
togatni tudtam a szárnyaimat, 
mertem sokféle lenni: vagyis 
ugyanolyan visszahúzódó, mint az 
életben, és agresszív, megéltem a 
szélsőségeket is, jó volt belehelyez-
kedni különböző személyiségekbe, 
sorsokba, mert rajtuk keresztül fel-
fedeztem önmagamat. A kaposvá-
ri színművészeti egyetemen, aho-
vá jártam, azt is sokszor megje-
gyezték, hogy a színház terápia, so-
kat kell szembesülni a karakterek 
által saját magunkkal.

JÓ ÚTON JÁROK.
Böhm Aranka ragadozó. Hogyan 
építetted föl? Milyennek látod?

Hát, nem naivának. Elképesztő, 
impulzív, sokszínű. Másfelől az ő 
magabiztossága ambivalens, belül 
kicsinek érzi magát és nagyon sze-
retne valaki lenni az életben, ezért 
olyan álarcot képes magára húzni, 
amitől iszonyú magabiztosnak tű-
nik a külvilág számára, és zavarba 
hoz mindenkit.

Színésznő. Kosztolányiné az el-
lentéte a filmben, féltékeny Aran-
kára, irodalomból tudjuk, nem 
alaptalanul. Karinthynének ugyan-
is megvolt az egész kortárs magyar 
irodalom, férfi részről, Adyval 
kezdve. Amikor pedig neuro-
lógus lett, a női betegei is be-
leszerettek.    

Azt hiszem, az az én párhu-
zamom kettőnk között, hogy én 
színésznő vagyok, Aranka pedig 
a társaságban színjátszott. Az 

életben viszont én képtelen lennék 
ilyen végletes szenvedéllyel megélni 
a hétköznapjaimat.

Kellene?
Nem gondolom... Jó úton járok, 

hogy a traumáim, a veszteségeim, 
mindenféle defektjeim ellenére 
egészséges emberi életet tudjak élni.

TESTVÉR: AZT JELENTI, 
SOSEM VAGY EGYEDÜL.
Vannak traumáid? 

...
Persze, mindenkinek vannak. 

Lehetnek. Ez érzékenység kérdé-
se is, nem csak élettörténeté. Adó-
dik egy kis szünet, mondjuk a ví-
rus, és akkor előjönnek szépen a 
szekrény mélyéről...  

Vannak. És elég sok...
Pedig amit lehet olvasni Rólad, 

hogy fantasztikus kapcsolatot 
ápolsz a húgoddal, hogy az édes-
anyád melletted állt mindig, erre 
a pályára ő terelt...

Édesapám az egyik nagyon fon-
tos személy, aki…Tizenötéves ko-
romban veszítettem el, állami gon-
dozottként nőtt fel, ez a stigma meg-
határozta az életét és a miénkre is 
kihatott. Amikor az édesanyám a 
húgommal várandós volt, akkor vál-
tak el a szüleim és nehéz családi vi-
szony alakult ki, ami mindenkit 
megterhelt. A szülőket, a gyereke-
ket. Folyamatos harcban nőttünk 
fel, közben nagyon szorossá vált a 
kapcsolatom a testvéremmel. 

Hány év van köztetek?
Három és fél.
A rossz összehozza az attól 

szenvedőket, ez jó benne.
A testvér azt jelenti, sosem va-

gyok egyedül. Akkor sem, ha 
országok választanak el. Ő az, 
akire bármikor, bármilyen 
helyzetben számíthatok, aki 

minden mélységemet és ma-
gasságomat ugyanúgy meg-
éli, ahogy én. Ez kölcsönös.

Szóval édesanyád egyedül ma-
radt egy kislánnyal, aki túl kicsi 
volt még, hogy megértse a bána-
tát, és egy csecsemővel, aki szin-
tén tőle függött.

Édesapám közben a gyerekkori 
kötődési zavarai miatt állandóan 
harcolt értünk, hogy ő legyen a ki-
zárólagos törvényes képviselőnk, 
így túl sokszor voltunk a húgom-
mal az elé a választás elé kénysze-
rítve, kivel akarunk élni. Bírósági 
tárgyalásokra jártunk, orvosszak-
értői vélemények készültek rólunk, 
így nőttünk fel... Volt olyan is, 
amikor apukánk öt éven át kizáró-
lagosan nevelt minket és titokban 
arra vágytunk, a szüleink kibékül-
jenek, hogy újra láthassuk az anyu-
kánkat.

Vagy-vagy helyzet. Pedig a gye-
rek békítene, bármi is történt már.

Ami megterheli ilyenkor a gyerek 
lelkét, az az, hogy ő mindkét szülő-
jével szeretne azonosulni, csak hát 
ebben a kapcsolatban az egyik fel-
nőtt mindig dominánsabb, vagyis a 
gyereknek a játszmában a gyengéb-
bet el kell nyomnia magában. Soká-
ig nem is tudtam feldolgozni, érté-
kelni, mi történt. Tízévesen például 
kimondtam azt, hogy Igen, apa, én 
veled akarok élni és nem anyával. 
Apám volt ugyanis az erősebb, ezért. 
Éreztem, ő ezt várja tőlem, hát meg-
tettem. Érzelmileg manipulált, gye-
rekként meghasonlottam ebben, 
közben nem tudtam, hogy nem így 
érzek, nem ez az igazság... Az igaz-
ságot ugyanis el kellett nyomni ma-
gamban.

Később aztán felszínre jön, 
mert az ilyen jelenetek valamiféle 
szégyenként belénk égnek. Gye-
rekkorunkból emlékszünk rájuk, 
feldolgozásra várnak. Én is most 
jövök rá, hogy kik voltak a jó ta-
nárok az életemben, amikor a sa-
ját gyerekeim tanárait látom. A 
gimnazista magyar tanárom kife-
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jezetten kisstílű, irigy ember volt, 
de szerettem a magyart és nem 
akartam ezt észrevenni. 

A PSZICHOLÓGIAI JÁTÉK
Gimnazista voltam, amikor a szo-
kásos vacsorahelyzetben ismerő-
sünk, akit szerettünk, előhozott egy 
pszichológiai játékot. Valamilyen 
állat bőrébe kellett képzelnem ma-
gam. A gólyát választottam, mert 
olyan gyönyörű, mint egy balerina, 
csupa méltóság, különleges. Erre azt 
felelte, gólya nem lehetsz, mondj 
gyorsan egy másikat. Akkor pillan-
gó, mondtam, de arra is azt a választ 
kaptam, nem jó, harmadik állatot 
kért. Rávágtam, majom szeretnék 
lenni! Mint kiderült, az első állat azt 
jelképezte, milyennek szeretném 
láttatni magam, a második, amit 
tényleg látnak bennem, a harmadik 
pedig: amilyen valójában vagyok. 

Mi a tanulság? 
Hogy hogyan lettem a méltóság-

teljes, gyönyörű gólyából pimasz kis 
majom...

És miért a gólya testesíti meg az 
ideált?

Akkor kezdtem el táncolni, és 
nagy szívfájdalmam volt, hogy a 
klasszikus balettet miért nem kezd-
tem el előbb. Pláne, hogy annak ide-
jén apukám erre ösztönzött is, csak 
én kézzel-lábbal hadakoztam ellene. 
Amikor azonban meghalt apu, ak-
kor valamiképpen erre adott reakci-
óm is volt, hogy elkezdtem táncolni, 
ami bulizást, tombolást jelentett...  
Anyukám, szerencsére, nagyon ész-
nél volt, és azt mondta, ha ennyire 
szeretsz táncolni, beíratlak egy tánc-
iskolába, ne bulikra fecséreld az időd, 
hanem akkor legyen ebből valami 
olyan plusz, ami a javadra válik. Ak-
kor jöttem rá, milyen csodálatos do-
log a tánc, heti négyszer három-négy 
órákat gyakoroltam a teremben.

Közben beugrott, hogy ez édes-
apád terve lett volna veled?

KARINTHYT
BÖLKÉNY BALÁZS

ALAKÍTJA,
EMLÉKEZETESEN
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Összefüggött vele, persze... 
Ráadásul a halála után éppen 

édesanyád tanácsolja ugyanazt, 
amit korábban ő. Mintha a har-
mónia ott lehetett volna közöttük, 
kibékülhettek volna, mégis har-
coltak, egyikük haláláig. Utána vi-
szont már nem.

Velem kapcsolatban volt közöt-
tük egyetértés. Ugyanazt mondo-
gatták: szép hangom van, tehetsé-
get kaptam ahhoz, hogy közvetít-
hessek az embereknek valami ér-
tékeset ének, tánc, vers, zongora 
által...

A húgod?
A szépségiparban dolgozott so-

káig, aztán rájött, ott sem minden 
szép. Annyira szép lelke van, hogy 
nem hagyta magát eltorzítani az ot-
tani elvárások szerint. Tanácsolták 
neki, műttesse meg magát, és még 
több munkát fog kapni modellként, 
nemzetközileg ismertté teszik, de ő 
erre: ez én vagyok, így vagyok én, ezt 
örököltem, és nem szeretném, ha 
csak a külsőm érdekelné az embere-
ket. Mindenhez ért, mindenbe ké-
pes belevágni és véghez viszi.

 ITT-OTT TÖRT 
RAJTAM A SZERELEM
Hordozod a szüleid örökségét, be-
lülről láttad a kapcsolatukat, van 
ez a film, amiben kívülről és szí-
nésznőként élsz meg egy erős, de 
önmagát felőrlő múzsát, aztán ott 
a saját életed. Utóbbi romantikus-
nak tűnik. Mészáros Béla kollégád 
a kedvesed, egy karácsony előtti 
estén, a Seveled című romantikus 
film díszbemutatóján beszélget-
tetek először. Ő volt a főszereplő, 
tiéd a mellékszerep, és a 
kedvesed innentől da-
tálja a kapcsolatotokat, 
vagyis első beszélgetés-
re beléd szeretett. Mit 
szólt, miután megnézett a 
Frici & Arankában?  

Büszke volt.
Valahogy ez olyan film, hogy a 

néző is beléd szeret, biztosan a 
kedvesedre is hatott...

(Nevet.) Sokat segített nekem, ve-
lem tanulta a szöveget, megosztot-
tam vele a kétségeimet, tudta, ins-
pirálva érzem magam a közegtől, a 
témától, az anyagtól, a partnerektől.

Ráadásul akkor semmi más 
munka nem volt. A vírus legkemé-
nyebb napjaiban forgattunk, hálás 
voltam a feladatért. Meglepő volt 
közben az is, mennyire ki van éhez-
ve korunk ezekre a szövegekre, az 
irodalmiságukra, frappánsságuk-
ra, Karinthyra. 

Aztán ott volt Aranka. Azt a lát-
szatot kelti, hogy sebezhetetlen. Az 
a stratégiája, ha ő támad, nem érhe-
ti bántás. Ő így élt túl.  

Észrevétlenül átmentél a karak-
teredbe, mintha mögé bújnál... Te 
hogyan éled meg a szerelmet?

Itt-ott tört rajtam a szerelem, 
mint az élet, mert nem egyszerű ki-
zökkenni a szülői mintákból. Vol-
tak csalódások... Párválasztáskor 
mindig szembesültem azzal, hogy 
vannak, lesznek nehézségek, pedig 
sosem voltam kezdeményező típus. 
Vagyis mindig udvaroltak, és ak-
kor, nagy nehezen – miközben már 
fülig szerelmes voltam –, azt mond-
tam, na jó, legyen egy randi. Ambi-
valens ez is, mert kizárólag olyan 
partnereim voltak, akiket nehéz 
volt érzelmileg igazán elérni és sta-
bil párkapcsolatot kialakítani ve-
lük. Nekem küzdelmes szerelmeim 
voltak mindig, az olyan emberek 
érdekelnek, akikkel szövevényes, 
nem egyszerű. Különböző férfi-tí-
pusok, egyben hasonlítottak: nehe-
zen kötődtek.

Béla például elvált, és a válás-
nak mindig van terhe.

Ő hozta a maga csomagját, és 
már nekem is annyi minden 
gyűlt össze a puttonyomban, 

hogy amikor egymással szemben 
találtuk magunkat, az elején, meg-
ijedtünk mindketten. Igen, ugyan 
van itt egy szerelem, de a mély el-
köteleződés iránti vágyat nem fel-
tétlenül érezzük magunkban a lila 
ködtől sem, ami éppen elborít min-
ket. Nehéz volt ezt megugrani... 
Mert mindkettőnkben ott élt a fé-
lelem, mi van akkor, ha megint 
ugyanazt a kört futjuk be és ugyan-
oda jutunk? Lassú folyamat volt, 
amíg mi szépen meg tudtunk egy-
más mellett nyugodni. Most jó tár-
sak vagyunk, mély szeretet alakult 
ki közöttünk. Együtt látjuk és kép-
zeljük el a jövőt, de csak óvatosan, 
nem szabad megijedni közben egy-
más bizonytalanságaitól, nem sza-
bad elhallgatni a félelmeinket. Ha 
bárkiben felerősödik valami, el kell 
mondani, meg kell tudni beszélni.  

Általában Téged hagytak el, 
vagy Te fejezted be, esetleg is-is?

Korábban nekem kellett kilép-
nem olyan kapcsolatokból, ahol..., 
de ezek kötődési problémák voltak, 
szeretlek-nem szeretlek kérdések, 
kételkedés, csak azért, mert a tár-
sam félt a stabilitástól.

És végül Te váltál le róla...
Igen.
Mégis nehéz helyzeteket, nehéz 

férfiakat választottál újra. Mert a 
nehéz helyzetek tesztként működ-
hettek, és beárazták a férfit a sze-
ret-nem szeret, és ha igen, miért 
nem skálán?

...hogy mit tesz olyankor, vagy 
nem tesz.

Azért benned is van egy kis 
Aranka, ahogyan minden nőben 
kell lennie.

Aranka karakterében az is jó, 
hogy már felnőttként, egy gyerme-
kes anyaként ismerjük meg, így lép 
be a filmbe. Vagyis az előzményeket 
a saját életemből tehettem hozzá. 
Persze, hogy van bennem belőle, ha 
különbözünk is első ránézésre...    
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Varázs
NAPPALI ÉS ÉJJELI

Beleszeretünk, akár a szerelembe, első látásra: az ARANYBÁSTYA ÉTTEREM és KÁVÉHÁZ 
legendás épülete, a HATVANY-LÓNYAY villa olyan váratlan meglepetés, 

mint SZAKÁCS HAJNALKA színművész. Ezért is találkozunk itt. 
A színésznő eleganciáját, szépségét a Dunára, Parlamentre, sőt szinte az egész 

fővárosra körpanorámás helyszín merészen emeli ki, ahogy a nő színpadává teszi. 
Az EKLEKTIKA SZALON álomruháiban az úri világ békéjébe sétálunk vissza, 

és ahogy esteledik, a bástyán álló épület arannyá válik.

FOTÓ: DÉVAI ZOLTÁN, SZENTPÉTERI CSŐKE BEA, MÉSZÁROS GÁBOR ESKÜVŐ TREND 109
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A BÁRSONY ÉRINTÉSE
Az ARANYBÁSTYA ÉTTEREM 
és KÁVÉHÁZ miliője pazar:
már a rúzs színekben pompázó 
bársony is elvarázsol, 
a dekorációt (CEFFA VIRÁG) és 
a torta-kollekciót (NASS CUKRÁSZDA) 
is inspirálták ezek az árnyalatok.

HELYSZÍN: ARANYBÁSTYA 
ÉTTEREM és KÁVÉHÁZ
MENYASSZONYI RUHA: 
EKLEKTIKA ESKÜVŐI 
RUHASZALON
ÉKSZER: ARTE DA ME
DEKORÁCIÓ, LÁTVÁNY: 
CEFFA VIRÁG 
TORTA: NASS CUKRÁSZDA
SMINK: SZALAI NIKOLETTA
HAJ: BERENDI GYÖRGYI
VIDEÓ: OROSZ ANDRÁS

világtrend
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VARÁZSLATOS
LÁTVÁNYTERASZ

A város fölé kúszó terasz 
letisztultsága 

és panorámája egyedi, 
a bástya szirtje fölé 

magasodik. 

„A testvér azt jelenti, sosem 
vagyok egyedül. Ő az, aki 
minden mélységemet és 

magasságomat ugyanúgy 
megéli, ahogy én.”

A színésznő húgával érkezett, 
erősen kötődnek. Az EKLEKTIKA SZALON 

kreációi kiemelik egyéniségüket.

világtrend
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KIRÁLYLÁNYOK 
A KIRÁLY LÉPCSŐN
Az ARANYBÁSTYA ÉTTEREM utcafrontja, 
bejárata is elbűvölő, a Király lépcső vezet itt 
- a királylányokhoz. A Halászbástya olyan innen, 
mintha egy mese kelléke volna.
Az A-vonalú és a testhez simuló kreáció 
(EKLEKTIKA SZALON) más-más női karaktert 
jelez. A csokrok (CEFFA VIRÁG) is éppen ezért 
különböznek: az egyéniséghez és 
a ruhákhoz így illeszkedhetnek.

világtrend
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KÉP A TÓ TÜKRÉN
A Rózsa Terasz 

fenséges perspektívája: 
a menyasszony lábai 

előtt óriási modern tó 
tükrözi vissza szépségét, 

mögötte pedig a Duna 
látványa a Parlamenttel. 
Az ARTE DA ME ékszerei 

megcsillannak a fényben, 
fejedelmiek, akár 

ez a buja dekoltázsú 
csipkeruha

 (EKLEKTIKA SZALON).„Nekem 
küzdelmes 
szerelmeim 

voltak mindig, 
az olyan 
emberek 

érdekelnek, 
akikkel 

szövevényes, 
nem egyszerű. 

Különböző 
férfi-típusok, 

egyben 
hasonlítottak: 

nehezen 
kötődtek.”

világtrend
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IDILLRE 
TERVEZVE
A klasszicista 
elemeket őrző 
PANORÁMA 
TERASZ mindig 
idillre hajlamosít. 
Esküvőn fenséges, 
ám egy kávézáskor 
is tapasztalható, 
mennyire marasztal 
és pihentet.   
A ruhák (EKLEKTIKA 
SZALON) 
a szépséget 
a nőiességgel 
együtt 
hangsúlyozzák, 
mintáik úgy 
csipkéznek, akár 
a testvérek 
nyakláncain 
(ARTE DA ME) 
a gyöngyök 
és a kövek.

világtrend

114 ESKÜVŐ TREND
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KINCSES ERIKA, 
az ARTE DA ME ötvöse 

a testvérekre 
különböző ékszereket 

tervezett, ám
 a hasonlóságot, 

az összetartozásukat 
is ki akarta emelni. 

Így HAJNALKA 
fülbevalóján ugyanaz 
a drágakő tér vissza, 

mint NOÉMI 
nyakékén. 

trend 
kedves!

A CEFFA VIRÁG szemléltetni 
szerette volna, hogy 

a márványokban gazdag tér 
teraszain tó is van. Így átlátszó 
esernyőbe illesztette a virág-

kompozíciókat, aztán az egészet 
a márványkáva mögötti tóba 

helyezte. És az esernyőt szinte 
azonnal fújni kezdte a szél, 

élt a dekor. Ha lapozol, meglátod!

Trendi!
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„Itt-ott tört 
rajtam 

a szerelem, 
de a 

testvéremmel 
bármit 

megoszt-
hattam...”

116 ESKÜVŐ TREND

világtrend



sztárlat

ÉRZÉKISÉG 
ÉS KELLEM
Marsala, bordó, piros, 
tulipánok és pünkösdi 
rózsák. Érzékiség 
a dekorációban 
(CEFFA VIRÁG), 
a négyszögletű tortával 
(NASS CUKRÁSZDA) 
harmóniában. A ruha 
(EKLEKTIKA SZALON) 
azonban minimalista, 
gyöngyházfényű szatén, 
modern zsebbel 
és szerény masnival. ESKÜVŐ TREND 117ESKÜVŐ TREND 117

világtrend



NAPPAL 
Élni, lenni, nézni, gyönyörködni, elégedettnek 
lenni. Csak a szép, a jó, az idill tárul fel itt, 
nappal és éjjel, mindig új fényben, szépen.

...ÉS ÉJJEL 
Amikor eljön az este, 
az új varázslatot jelez: 
aranyló fényben csillog 
az ARANYBÁSTYA 
és kedves vendége.

világtrend
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„Együtt látjuk 
és képzeljük el 

a jövőt 
a kedvesemmel, 

de csak óvatosan, 
nem szabad 

megijedni közben 
egymás 

bizonytalanságaitól, 
nem szabad 
elhallgatni 

a félelmeinket.” 

ESKÜVŐ TREND 119

világtrend
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„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

+ 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

+ 36 70 3657145
erikakincses@yahoo.com

1089 Budapest, 
Bláthy Ottó u. 4-8. /2. em. 220.

artedame  arte.da.me
artedame.hu



A SZERELEM 
A LEGSZEBB ÉKSZER

A kis nyakék (ARTE DA ME) 
éppúgy a szerelemről 

mesél, mint a színésznő. 

„Ha egyedül vagyok egy 
szobában, akkor ember 

vagyok. Ha bejön egy nő, 
akkor férfi lettem. És annyira 

vagyok férfi, amennyire nő az, 
aki bejött a szobába.”  

KARINTHY FRIGYES
(akinek feleségét, 

Böhm Arankát alakítja 
SZAKÁCS HAJNALKA színésznő 

a FRICI&ARANKA c. filmben) 
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világtrend
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LEVELEK, HOZZÁ... 
Ahogy belépsz ide: 
reménykedsz és 
szeretsz. A klasszikus 
oszlopok, boltívek a 
romantikus stílust 
azonnal kiváltják – 
nőkből és férfiakból is, 
közben modern és 
letisztult minden az 
ARANYBÁSTYÁBAN.
Az  EKLEKTIKA SZALON 
ruhakölteménye 
megidézi a 
természetet, falevelek 
fonják körül MÍRA 
derekát és dekoltázsát.
A szoknya részen 
csillogó csipkék, 
közelről nézve 
sokféleképpen 
bájosak, távolról 
összeadódnak, a 
csíkosság látszatát 
keltik. 
A kreáció szegélyén 
aztán romantikus 
befejezést ígérnek az 
újra visszatérő levelek. 
Amikor kint még csak 
rügyeznek a fák, itt már 
akkor is a szerelem 
virágzik.
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AZ ARANYBÁSTYA 
VENDÉGE: 

SZAKÁCS HAJNALKA 
SZÍNMŰVÉSZ

1015, BUDAPEST, CSÓNAK UTCA 1. 



Ha itt tartja az esküvőjét, a feledhetetlen 
panoráma szép kilátást nyújt egy életre

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

ARANYBÁSTYA ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

E S K Ü V Ő  A  V Á R O S  F E L E T T

H E L Y S Z Í N E I N K :

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.

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.

EVENTS@ARANYBAST YA.COM  • +36 30 956 1342



TALÁLKOZZ A CEFFA VIRÁGGAL MŰHELYÉBEN!

CEFFA VIRÁG

ÁLMAID 
DEKORÁCIÓJA

VALÓSÁGGÁ LESZ 
–EGYEDI ÖTLETEK

IGÉNYES 
KIVITELEZÉSE!

ELŐRE MEGBESZÉLT IDŐPONTBAN, A MEGÁLMODOTT DÍSZHEZ SZEMÉLYESEN IS KIVÁLASZTHATOD
A SZÜKSÉGES ALAPANYAGOKAT, ÉS MEGBESZÉLHETTEK MINDEN RÉSZLETET! 

2360 Gyál, Juhász Gyula utca 25/b.  +36/20-9225217 • info@ceffavirag.hu  ceffavirag





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESKÜVŐ ELŐTT
Ezeket a szépészeti kezeléseket ajánlja a szakember



Menyasszony:: WEISZ FANNI
Helyszín: TENKES 
CSÁRDA, CSARNÓTA
Ruha: LAUTNER DESIGN/
Oláh-Lautner Brigitta
Haj: BERENDI GYÖRGYI
Smink: KILNER PANNA
Dekoráció, virágok és koncepció: 
DEKOWISHCO/Schnell-Muszti Anita
Szőrmék, tányérok: JYSK 
Ékszer: MARTA MEISELS JEWELRY
Torta: MAGDA CUKRÁSZDA
Videó: OROSZ ANDRÁS 
Fotó: TEICHER MÓNIKA  

AMÍG
CSAK
ÉLÜNK
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A csárda 
szentély, 
a magyar 
lelkület 

temploma, 
vallják 

a TENKES 
CSÁRDÁBAN.

A szerelem
otthon érzi
magát itt,

ízek és
érzelmek

örökre
összekap-
csolódnak,

és esküvőhöz
vezetnek.
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ÍZEK 
ÉS PASZTELLEK

A TENKES CSÁRDA 
országos hírű 

gasztronómiájáról, 
és elbűvölő, 
autentikus 

környezetet kínál 
egy esküvőre is. 

A dekoráció adott, 
a helyszín hozzáteszi, 

kis kiegészítő 
elemekkel 

(DEKOWISHCO) 
azonnal nőiessé 

tehetjük. Királylányos, 
érzéki ruha-

költemények 
(LAUTNER DESIGN) 

is elegánsan 
illeszkednek hozzá.
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VENDÉG-
MARASZTALÓ

NATÚR KÖRNYEZET
A helyszín az 

esküvőhöz mindent 
megad: vendégházai 

nászutazásra 
marasztalnak, 

még a vendégeket is 
elszállásolhatod itt.

A ruhaköltemény 
(LAUTNER DESIGN) 
csak úgy szikrázik 
az ablakon bejövő 

természetes 
fényektől. 

A szárazvirág 
csokor bájos, 

a népies 
falfestéssel 

kedvesen 
összefér.

Trendi!
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TISZTASÁG 
ÉS KEDVESSÉG
A modern és a népies, 
a fa gerendázat és bútorok, 
ez a gyönyörű, fenyőből 
készült csillár és 
a beáramló természetes 
fény, a bio-házak élményét 
nyújtja a nászszoba. 
A szép jövőt ígéri, akár 
ez a kék és fehér között 
játszó, gyöngyös 
szoknya, melyet mini-
malista meader kísér 
(LAUTNER DESIGN). 

sztárlat
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Uszályos 
szaténszoknya, érzéki 

meader, testhez simuló 
nadrággal. Ez az egyedi 
háromrészes, melynek 

különösségét 
a selymesen csillogó 

virágminta és a felsőn 
szikrázó kristályok 
(LAUTNER DESIGN) 

fokozzák: 
a modernséget 

és a tradicionalitást 
együtt teszi 

szerethetővé. 
Éppolyan, mint 

a TENKES CSÁRDA 
vendégházai: tiszteli a 
hagyományt, de a mai 

lakberendezési 
trendek kényelmét 

és élményét is 
szemmeltartja.
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ÁRADÓ FÉNY
A letisztult, fehér 

falak világa és a fény 
találkozása: átszökik 

a ruhán bájosan a 
nap, és érzékien 

világítja meg Fanni 
gyönyörű sziluettjét. 

Csak kintről jön a 
fény? Vagy a 

menyasszonyból 
árad?
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NATÚR ÉS ELEGÁNS
Közben az esküvői sátorba léptünk, 

ahol a natúr hatás és Fanni 
arisztokratikus eleganciája 

harmóniában megfér együtt.
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A fehér vásznak olaszos 
hatást keltenek 

a magasban, az esküvői 
sátor (TENKES CSÁRDA) 

sárgája merészen 
sokszorozza meg a 

napfényt. Ez a kontraszt 
mesébe illő, a púderes, 

pasztell színeink 
nőiességet és bájt 

hordoznak, miközben 
a parasztbarokk bútorok: 
a lóca, a szekérkerékből 

tervezett csillárok, 
a királynői fatrón 

autentikusan 
illeszkednek.

trendjelző!

A csárda nem pusztán vendéglátóhely. 
Talapzat, amin keresztül 

visszakalandozhatunk a régi időkbe.
142 ESKÜVŐ TREND
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A Tenkes Csárdába 
nemcsak a Villányi 

borvidékre látogatók 
térnek be, az ország egyéb 
tájairól is meglátogatják, 

jó hírnevet szerzett.
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Rusztikus,
autentikus,

nude

SZERELEMMEL 
ÉS SZERETETTEL
A pampafüvek, a nude 
színek DEKOWISHCO),  
a rusztikus ezüst 
evőeszközök (TENKES 
CSÁRDA), a kis kövirózsás 
tányérka és teríték (JYSK), 
az asztalon terítőként is 
végigfutó szőrme 
a melegséget, a szerelmet 
és a szeretet hirdeti. A torták 
(MAGDA CUKRÁSZDA) 
bájosan és nagyon finoman 
simulnak a dekorációhoz.
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A termé-
szetesség 

iránti 
maximális 
igény és a 

forradalmi 
újítások 

találkoznak a

 tereiben és 
a konyhájában 

is.

TENKES
CSÁRDA
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Fanni
A SZERETETRŐL 

ÉS A MEGBOCSÁTÁSRÓL

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 RU-
HA NEM VOLT AZ IGAZI, ÉS VÉGÜL SAJÁT MAGÁT SMINKELTE 
A MENYASSZONY... AZTÁN A RÓZSASZÍN KÖD ELILLANT, A VA-
LÓSÁG MEGISMERHETŐVÉ VÁLT SZÍNRŐL SZÍNRE, LELEPLEZŐ-
DÖTT 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.

 DEKORMESÉNK 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!)

„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
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„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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– Találkoztunk már Veletek, 18-
20 éves lehetett akkor Fanni, 
hamvas, bájos, naiv, minden 
előtt állt akkoriban. Most pedig 
valahogy utánérzetben vagyunk, 
egy felbontott házasság miatt, 
miközben új kezdetet, boldog-
ságot kívánunk ezzel a fotósoro-
zattal.

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 Ág-
nes: – Olyan nincs, hogy egy anya 
közömbössé váljon a gyerekével 
kapcsolatban. Amióta megszüle-
tett – 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. Szülő-
ként bízunk benne, hasonló érték-
rendű lesz a társuk is. Sajnos, ez 
nem mindig alakul így elsőre.

– A történetetekben van vala-
mi nagyon érzékeny és szép, hogy 
amikor a mélység legalján volt, 
akkor hozzád kiáltott, segíts...

Ági: – Fanni kicsiként sem volt 
átlagos gyermek. Elég öntörvé-
nyű, de nagyon kedves volt min-
dig és vidám, jószívű. Soha nem 
volt rossz kislány, viszont hirte-
len döntött. Gondolt egyet és a 
pillanatnyi érzéseitől vezérelve 

cselekedett. Ez mára megválto-
zott. Beleesik még néha ebbe a hi-
bába, de hamar észreveszi és kor-
rigálja. Óvatosabb lett. Őszintén 
szólva, ha nehézségeim vannak, 
még én is az édesanyámat hívom 
tanácsért. Szerintem ez a normá-
lis, 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 találkoz-
tatok...

Ági: – Egyfelől megható volt, 
nagyon szép, másfelől rettenetes 
is, hiszen szenvedni láttam. Saj-
náltam... Minden érzékenységé-
vel megélte a csalódást.  ...de a baj-
ban én voltam az, akihez for-
dult..., akire szüksége volt, és pon-
tosan tudta, bízhat bennem. 

– Akkor már hány éve nem be-
széltetek egymással? Illetve hány 
éve nem tudtál vele beszélni, hi-
ába 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 becsön-
get és ott áll majd az ajtómban...

– És?
Ági: – Ott állt...

POFONT VÁRT, 
ÖLELÉST KAPOTT
– Hogyan folytattátok?

Fanni: – Ahogy egy anya a lá-
nyával. Mintha semmi nem tör-
tént volna.

Ági: – Mintha sosem ment vol-
na el, úgy és onnan, azzal a termé-
szetességgel. Ott folytattuk, szé-
pen, 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 bo-
csánatot kértem, de anyának nem 
is kellettek a szavak.

Ági: – Igen, pontosan így volt. 
Kinyitottam az ajtót, belépett.

Nagyon aranyos, nekem vic-
ces is, ahogy erre ő emlékszik...  
Azt gondolta ugyanis, hogy öle-
lés helyett kap majd tőlem akkor 
és ott a küszöbön egy nagy po-
font.

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, sike-
res lett, sőt annál sokkal több, 
különleges.

Ági: – Újra felépítenem nem 
kellett, csak visszatérni és ott foly-
tatni, ahol abbahagytuk. Próbál-
juk eltakarítani a romokat. Nyil-
ván az elszalasztott lehetőségek 
vissza már nem hozhatók, de ezer 

OLYAN NINCS, HOGY EGY ANYA 
KÖZÖMBÖSSÉ VÁLJON A GYEREKE IRÁNT
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NYERD MEG!
Fanni gyöngyös ékszere 

(MARTA MEISELS 
JEWELRY) 

a Tiéd lehet, 
játssz érte 

Facebook 
oldalunkon!

„Fanni 
érzelmileg 
odavolt, de 
pontosan 

tudtam, fel fog 
épülni, mert 

Ő a mi 
fajtánk, erős 
ember. Ahogy 

én is, kibír 
mindent.”

sztárlat
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„Mi mind 
itt vagyunk 

neked. 
Amíg csak 

élünk.
A család 

az család. 
Egyszer egy 
férfival is 
így leszel 

majd, 
tudom.”

A LAUTNER 
DESIGN
érzéki 

ruhakölteménye
a szabad 

mozgást is
megengedi.

Trendi!
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újabb nyílt és még lesz is. Igazi har-
cosok vagyunk.

– Boldognak látlak benneteket, 
és az ember boldogságában min-
dig nagylelkű...

Ági: – Ez így van. Büszke vagyok 
rá most is, mint már annyiszor az 
életben! Láttam, hogy érzelmileg 
nagyon odavan, de pontosan tud-
tam, ő a mi fajtánk, ahogy én, ő is 
kibír mindent, erős ember. Több-
ször is bebizonyította már. Biztos 
voltam abban, fel fog épülni...

SZERELMEK JÖNNEK ÉS
MENNEK.., A CSALÁD 
VISZONT MEGMARAD
– Egy anya mit tanácsolhat a sze-
relemben csalódott gyermekének?

Ági: – Szerelmek jönnek, men-
nek, a család állandó. Sokszor csa-
lódunk életünkben, fontos, hogy 
tanuljunk belőle. A család az csa-
lád. Elmondtuk Fanninak, hogy itt 
vagyunk és itt leszünk neked, a-
míg csak élünk. A testvéred, Gá-
bor is imád, a nagyszüleid és én is, 

mi mindig szeretni fogunk téged, 
bármi jöjjön. És egyszer egy férfi-
val is így leszel majd, tudom. Az 
az ember is a családot fogja jelen-
teni Fanninak, az elválaszthatat-
lant, az állandóságot, a biztonsá-
got. Megérdemli, hogy elérkezzen 
az életébe az az ember...

Emlékszem, amikor gyenge 
volt, sokan mondták nekem, Fan-
ninak pszichológus kell és hason-
ló tanácsokat kaptunk. Fanni til-
takozott.

Nekünk annyi időnk elment, ki-
maradt 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 szere-
lem becsaphat. Ez is tanulság?

Fanni: – A szerelem, ha egyolda-
lú, bárkit becsaphat, inkább ez a ta-
nulság számomra. Nagyon fontos, 
hogy a két fél egy nyelvet beszéljen 
a szerelemben, egyformán gondol-
kodjon, azonosak legyenek az ér-
tékrendjeink, amiket mindannyi-
an a családjainkból hozunk. 

Az én anyanyelvem a jelnyelv. A 
szinonimák, az árnyalatok megvan-
nak jelnyelven is, de nem minden 
szót fejezünk ki kézjelekkel A jel-
nyelv: a jelek, a mimika és a testbe-
széd együttes használata. Ezért az-
tán 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 si-
ketek helyzetére a figyelmet. Még 
mindig kevesen tudják, a siketek 
nem csak fogyatékossággal élő em-
berek, hanem nyelvi kulturális ki-

sztárlat
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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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sztárlat

sebbség, akiknek nyelvét, a jelnyel-
vet 2009. óta önálló nyelvként is-
merték el hazánkban.

A jelnyelv, olyan, mint egy rám-
pa. Ha akadálymentesítés céljából 
megépítik, az jó a kerekes-székesek-
nek, idős embereknek, babakocsis 
anyukáknak is. Ma Magyarorszá-
gon minden jelnyelv-használónak 
jár évi 120 óra ingyen tolmácsolás. 
Ezt a 120 órát a megszületett kicsik-
nek, ill. szüleiknek is adják. Szeret-
ném tudatosítani a siket gyermeke-
ket nevelő szülőkben, kérjék, hasz-
nálják 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 lehe-
tőségeit kerested, a hátrányát az 
előnyére fordítottad, jó ügyet szol-
gáltok együtt. De Fanni változott 
szerinted?

Ági: – Felnőtt lett... Gyerekként 
hagyott itt, és egy felnőttet kaptam 
vissza, aki nem az elmondásom alap-
ján, hanem a saját bőrén tapasztalta 
meg a külvilágot, hiába figyelmez-
tettem előre. Fejest ugrott a mélyvíz-
be. Sokáig olyan nagyon szép, ártat-
lan, rózsaszín világban élt... Minden-
ki 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 em-
bereket, akik pontosan értenek és 
akik nem tévesztenek meg?

Fanni: – Nagyon nehéz olyan 
embert találni, aki őszinte, elfoga-
dó, 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 külvilág-
ban, mint amilyennek látszik.   

És nem minden ember jó.
Ági: – Fanninál és a siketeknél 

azért nem olyan komplikált ez, mert 
ahhoz, hogy egyáltalán valaki a kö-
zelébe tudjon kerülni, nyitottabb-
nak kell lennie. Fanni amúgy, a hoz-
zá nagyon közelállótól, ha nem ért 
valamit, ha nem egyértelmű számá-
ra a dolog, mindig rákérdez, „Ezt 
hogy’ érted?”! Az őszinte beszélge-
tés feltétele ugyanis az, hogy ponto-
san értsük, mire gondol a másik.

A VÁROS ANNYI MINDENT 
ÉS MINDENKIT 
HOZOTT AZ ÉLETÉBE
– Mint egy törékeny virág, a cso-
dálatot és az elfogadást egyszerre 
váltottad-váltod ki, és ez a két do-
log valami páratlan és egyedi szép-
séggel párosul.

Ági: – ... nagyon sok minden túl 
gyorsan történt vele. Pörögtek az 
események körülötte és nem hagy-
ták, hogy fokozatosan, folyamatá-
ban élje meg azokat, ehelyett egy-
szerre zúdult rá a rossz, a személyi-
sége még nem volt felkészülve. Hir-
telen, 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 mara-
dunk, vagy elköltözünk a főváros-
ba... Nekünk itt szép életünk volt, 
biztos egzisztenciával, mindent 
megteremtettem neki és a testvéré-
nek, de nyilván több lehetőség nyílt 
számukra a nagyvárosban. Fanni a 
fővárosba vágyott. Azt is elmond-
tam nekik, ha innen elmegyünk 

Pestre, fel kell építenünk újra min-
dent, az elejétől, ami nagy felelős-
ség. Ám ha Ti, a testvéreddel így 
gondoljátok, én készen állok... És 
akkor azt felelte erre, nagyon sze-
retné megpróbálni. Gábor, a báty-
ja is támogatta ebben. Jó, akkor 
vágjunk bele, én a partneretek va-
gyok, mondtam, de most már Ti 
jöttök, küzdenetek, építkeznetek 
kell... Így indultunk Pestre, egyet-
értésben. Ez a város azonban felké-
születlenül érte, annyi mindent és 
mindenkit hozott az életébe, aki...

– Vagyis nem csak jó embere-
ket?  

Ági: – Álmában nem gondolt ar-
ra, hogy őt átverhetik... Vagyis az, 
aki kedves veled, nem biztos, hogy 
őszinte és jószándékú is. Mert Fan-
ni tényleg olyan ember, aki min-
denkiből a szeretetet váltotta ki, és 
ebből azt a következtetést vonta le, 
minden ember jó, nem csalódott a 
szerelem előtt. Elhitte, ha neki va-
laki azt mondja, szereti, akkor az az 
ember tényleg szereti, nincs meg-
játszás, színészkedés, hazugság, sze-
retettel működik a szerelem is, 
ahogy ő, jót ad és viszont is azt kap 
és a szavak nem sokértelműek, ha-
nem konkrétak, igazak, tiszták.

– Ám a szavak sokértelműek, az 
emberek sokfélék, jók, rosszak, és 
az egész összekeveredik olykor, ki-
bogozhatatlanul.

Ági: – Jó lenne, ha olyan szép és 
ártatlan lenne a világ, mint ami-
lyennek képzelte, de most a fájdal-
ma helyettem tanította meg, mi-
lyen. Tapasztaltabban, de ugyan-
olyan tisztán lép tovább...

Fanni: – Rengeteget változtam, 
természetesen. Erősebb lettem, ma-
gabiztosabb, megtapasztaltam, meg-
láttam 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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Hosszabb pihenőt követően, az ezredfordu-
lón nyitották meg újra a több mint 130 éves 
Tenkes Csárdát: azóta Baranya büszkeségévé 
nőtte ki magát a Borvidék kapujában, szám-
talan díjjal, elismeréssel jutalmazták.

A Tenkes cégér igazi védjegyként biztosít-
ja vendégeit a minőségről. Látogatóikat el-
kápráztatják a barátnak járó bensőséges han-
gulattal, lenyűgözik a messze földön híres 
vendégszeretetükkel. 

A konyhaművészet minden területén ma-
gas színvonalon bizonyítanak, legyen szó ha-
gyományos magyar vagy fine dining ízekről, 
ételekről –  catering szolgáltatásuk már kül-
ső helyszínen is igénybe vehető.

Stabil csapatuk, konyhatechnológiai esz-
közparkjuk biztos hátteret adnak ahhoz, hogy 
a 30 fős eseménytől az 500 fős megmozdulá-

son át, minden eseményt kiemelkedő minő-
ségben szervezzenek meg, legyen szó céges 
rendezvényről vagy esküvőről. Kiegészítő ren-
dezvénysátrukban 120 fő vendéglátását ké-
pesek biztosítani.

Az alkalomhoz illő megoldásokkal, stílus-
sal, a finom részletek összehangolásával tesz-
nek tökéletessé minden rendezvényt: a meg-
rendelő ízléséhez igazodva, beleértve az 
étel- és italkínálatot, büféinstallációt, mozgó 
grillt, terítéket és dekorációt. 

A Tenkes Csárda rendkívül izgalmas ötvö-
zet, mely a tradíciók életben tartását tűzte ki 
célul, ugyanakkor kortárs és ízig-vérig magyar.

TENKES CSÁRDA, 
CSARNÓTA 

     06 72 424 057 
www.tenkescsarda.hu



Pontosan tisztában vagyok 
ezekkel a nehézségekkel, hi-
szen magam is jártam ha-
sonló cipőben sok évvel ez-
előtt. A végén feladtam a ke-

resgélést, és saját magamnak varrtam a 
menyasszonyi ruhámat. Akkor még nem 
tudtam, hogy ez a kihívás, amit tapasz-
taltam, a közeljövőben sok menyasz-
szonynak a megoldást jelentheti: mára 
sokéves tapasztalattal rendelkezem a tel-
tebb hölgyek számára készülő ruhák ter-
vezésében és elkészítésében is, így ná-
lam egy arának sem kell kompromisz-
szumot kötnie. 

NEHÉZSÉGEK HELYETT: 
MEGOLDÁS!
Számomra elengedhetetlen, hogy az el-
ső találkozás alkalmával ne a nehézsé-
gekkel szembesüljenek a menyasszo-
nyok, hanem a megoldással. Aki úgy 
dönt, hogy Lautner Design ruhát varrat, 
a konzultációk során exkluzív környe-
zetben válogathat az anyagok, csipkék, 
fazonok közül és a különböző stílusú be-
mutatódarabok felpróbálására is lehető-
sége van. Számtalan különböző konfek-
ciómérettel rendelkező hölgy keres fel, 
így az évek alatt megismertem a leggya-
koribb félelmeiket, azt, hogy mi miatt 
feszengenek, milyen területekről szeret-
nék a hangsúlyt levenni. 

OKOS TERVEZÉS, KIS TRÜKKÖK 
ÉS IZGALMAS RÉSZLETEK
Fontos feladatomnak érzem, hogy meg-
mutassam nekik: okos tervezéssel, izgal-
mas részletekkel, kis trükkökkel, megfe-
lelő hangsúlyokkal olyan menyasszony 
válhat belőlük, amilyenről mindig is ál-
modtak, de az sem ritka, olyan jól sike-
rül a közös munka, hogy örömük még 
ezt is felülmúlja. Egy tervező számára pe-
dig mi lehet ennél fontosabb? 

Szeretném, ha a leendő arák lelkesen 
és nyugodtan vágnának bele a dologba, 
ezért a kollekció fotózásaim egyik ked-
venc témája a több részes, kombinálha-
tó ruhák mellett a plus size ruhák bemu-

PLUS SIZE MÉRETBEN IS!

– KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

„Szeretném, 
ha a leendő arák 

nem feszengve 
gondolnának 

a ruha kérdésre, 
hanem lelkesen 

és nyugodtan 
vágnának 

bele.”

MENYASSZONYI RUHÁT 
VÁLASZTANI SOSEM 

EGYSZERŰ. VAGY 
AZÉRT, MERT PONTOS 
ELKÉPZELÉSÜNK VAN, 

DE EGYIK RUHA SEM 
FELEL MEG EZEKNEK 

AZ ELVÁRÁSOKNAK 
VAGY NEM TUDJUK, 

MI ÁLLNA NEKÜNK 
JÓL, ÉS TANÁCS-

TALANUL JÁRJUK 
A SZALONOKAT. 

HA MINDEZT A 
KONFEKCIÓTÓL 

ELTÉRŐ TESTALKATTAL 
KOMBINÁLJUK, 

A TÖKÉLETES RUHA 
MEGTALÁLÁSA MÉG 
NAGYOBB KIHÍVÁST 

JELENTHET.

ÁLOMRUHA

o 1181 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 409.  k INFO@LAUTNERDESIGN.HU  m +36 30 921 3204                                                                 E  WWW.FACEBOOK.COM/LAUTNERDESIGN  1 LAUTNERDESIGN.HU
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tatása. Szerencsére, igen nagy az igény a 
saját méretre készült menyasszonyi ru-
hák iránt, legyen szó hatalmas tüllszok-
nyáról, vagy egyszerű, polgári szertar-
tásra készült ruháról. Tapasztalatom sze-
rint a menyasszonyoknak sokat jelent, 
hogy nem kell lemondaniuk a vágyaik-
ról, hiszen tőlem az elképzelésük szerint 
megtervezett, minőségi anyagokból, pro-
fin elkészített ruhát kapnak. 

Szeretek a ruhatervezéshez kreatívan 
hozzáállni, nem pedig tucat termékeket 
létrehozni. 

ÉJFÉLI ÁTÖLTÖZÉS 
PILLANATOK ALATT? 
MENYASSZONYI RUHA 
A HÉTKÖZNAPOKON? 
MIÉRT NE?!
Folyamatosan ötlete-
lek, rajzolok, skiccelek, 
modellezek. Ez tart 
frissen, ez motivál. 
Egyik specialitásom az 
akár négy-öt részes, 
szabadon kombinálha-
tó ruhaköltemények 
megalkotása. Ezeknek 
az alapja vagy egy ru-
galmas csipkebody, 
vagy egy fűző, amihez 
készül egy egyszerűbb, 
kisebb szoknya, ami 
kényelmes viselet egész este, és a táncban 
sem akadályoz. Gyakran kerül erre a ré-
tegre egy igény szerint levehető látványo-
sabb, drámaibb, uszályos szoknya, ami 
csodásan mutat a szertartások és a fotó-
zás alkalmával. Az éjféli átöltözés is gyor-

o 1181 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 409.  k INFO@LAUTNERDESIGN.HU  m +36 30 921 3204                                                                 E  WWW.FACEBOOK.COM/LAUTNERDESIGN  1 LAUTNERDESIGN.HU

san és könnyen megoldható a fehér szok-
nya pirosra cserélésével. 

Oláh-Lautner Brigitta
a Lautner Design tervezője

„Számtalan különböző konfekciómérettel 
rendelkező hölgy keres fel, így az évek 
alatt megismertem a leggyakoribb 

félelmeiket, szorongásaikat, azt, mi miatt 
feszengenek, milyen területekről  
szeretnék a hangsúlyt levenni, 

a figyelmet elterelni.”

névjegy
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Túl elfoglaltak 
vagytok vagy nem 
tudjátok, hogyan 

álljatok neki 
esküvőtök 

megszervezésének? 
Közeleg a dátum és 
nem szeretnétek az 

utolsó pillanatra 
hagyni mindent? 

KERESSETEK 
BIZALOMMAL, 

hogy minél előbb 
elkezdhessük 

esküvőtök 
szervezését.

Merjetek álmodni, 
mert meg tudom valósítani
SZERVEZZÜK MEG EGYÜTT ESKÜVŐTÖKET, 

STRESSZMENTESEN.

m +36 30 315 5753
Q @szilagyirekaeskuvo
E szilagyirekaeskuvo

1 www.szilagyirekaeskuvo.hu

ROMANTIKUS 
ÉS MODERN



ELŐNYÖK: együtt mozoghatnak a 
vendégek, nem kell türelmetlenül 
várni, hogy végre mindenki megér-
kezzen, felesleges az aggodalom, 
odatalálnak-e az ismerősök minden-
hová, le tudnak-e parkolni, és kihez 
üljön be a nagyi. Mi igényes jármű-
parkot biztosítunk, türelmes, vidám 
sofőrjeink pedig emelik az alkalom 
hangulatát. 

A MENYASSZONY KIVEL UTAZZON?
Garantáltan 70 fő szállítását tudjuk 
megoldani, nagyobb létszámú es-
küvő és csoportok esetén, előzetes 
egyeztetés alapján - köszönhető-
en olyan megbízható partnereink-
nek, mint a Sarti Trans Kft. – bármit 
tudunk vállalni. Általában van egy 
polgári és/vagy templomi esküvő, 
illetve a lagzi helyszíne, így célsze-
rű a vendégeket egy kezdő pon-
ton összegyűjteni, ahol ingyenesen 
parkolhatnak másnapig, ill. ahová 
tömegközlekedéssel könnyű eljut-
ni. Itt üdvözlő italokkal fogadhatjá-
tok őket, és a vőfély már alapozhat-
ja a hangulatot. A mennyasszony-
nak nem feltétlenül javasoljuk sa-
ját járműparkunkat, lehet retró au-
tója is, ám ha a családdal együtt 

lenne, a legkényelmesebb megol-
dás a V-Class, ezzel állunk rendel-
kezésére. 

MIKOR FOGLALJÁTOK 
LE AUTÓINKAT?
Mivel cégünk az esküvői szolgálta-
tások mellett más kis-, és nagycso-
portos ill. privát belföldi és külföldi 
személyszállítással is foglalkozik, a 
nyári időpontok hamar elkelnek, cél-
szerű legalább 2 hónappal előre 
egyeztetni. Amire szükségünk van 
a legoptimálisabb és legköltségha-
tékonyabb szállítás megszervezésé-
hez: az esküvő menetrendje, a lét-
szám, a vendégek helyszín szerinti 
csoportosítása. Nagyobb létszám 
esetén, a gördülékenyebb mozgás 
érdekében segít, ha a nagy nap me-
netrendjébe és helyszíneihez cso-
mópontokat választunk, illetve a ha-
zautazásokat is időszakos turnusok-
ban szervezzük meg. Tehát mond-
juk a nagyi előbb menne haza, mint 
a hajnali bulizáshoz szokott barátok.  

SZEMÉLYESSÉG, 
MEGBÍZHATÓSÁG, BIZALOM
Tulajdonosunk, vezető sofőrünk  
Horváth Ferenc egyéniségével 

már 20 éve színesíti ezt a szakmát. A 
személyszállítók és buszsofőrök kö-
zött van is egy mondás, miszerint 
nem is igazi sofőr, akinek vele nin-
csen még közös szelfije, mégis ő ér-
zi megtiszteltetésnek, ha felkéritek. 
Nem csak az esküvőket, de a külföl-
di és belföldi utazásokat, a hajnali 
busztranszfereket is szeretettel és 
lelkesedéssel végzi. Vidámságáért az 
esküvőknek is meghatározó szerep-
lője. Ez számára nem pusztán mun-
ka: az élete. Kedvesének kezét is egy 
nyugat-európai buszos túrája során, 
vagyis „munka közben” kérte meg 
Svájcban. Ferenc jobbkeze,           
Horváth Zoltán inkább a „jó hall-
gatóság”, a higgadtsága teszi szim-
patikussá, ezért lett jolly joker a haj-
nalra szélsőségesen jókedvűvé vált 
vendégek szállításakor. Egy jó minő-
ségű presszó kávéval bármikor le le-
het venni a lábáról. 

Számtalan nehéz helyzetből si-
került már külföldön és belföldön 
is kihúzni a csoportot sofőrjeink-
nek.   Vicces és különleges szituá-
ciókat oldanak meg, de a minősé-
gi szolgáltatás együtt jár a diszkré-
cióval, így ami a buszon történik, 
az a buszon is marad...

Nimbus Travel:

INFORMÁCIÓ, RENDELÉS: Nimbus Travel, Horváth Ferenc 
m +36 30 869 2424 o 1151 Budapest, Pozsony u. 41.

1 www.nimbus.travel k info@nimbus.travel E nimbus.travelkft Q nimbus.travel

KI NEM FOGYASZTHAT AZ ESKÜVŐN ALKOHOLT, 
MERT Ő A „KIJELÖLT SOFŐR”, AKINEK ODA ÉS VISSZA KELL 

SZÁLLÍTANIA A TÖBBIEKET? ÁLDOZAT EZT KÍVÁNNI EGY 
VENDÉGTŐL, AMIKOR AZ ÖSSZKÖLTSÉGHEZ KÉPEST A PRO-

FI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NEM IS MEGHATÁROZÓ KIADÁS. 
A NIMBUS TRAVELNÉL AZ ALAP ESKÜVŐI 

CSOMAG DÍJA 130 000 FT + ÁFA, A VÉGÖSSZEG FÜGG 
A LÉTSZÁMTÓL, A MEGTETT TÁVOLSÁGTÓL 

ÉS SZOLGÁLATUNK IDŐTARTAMÁTÓL IS.

PrOblÉmameGOlDÓK, PONTOsaK, DisZKrÉTeK



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 hatal-
mas 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-

letve esküvői fotózásra is. A vendégeknek 120 férő-
helyes ingyenes parkoló áll a rendelkezésükre. 

Egy esküvő szervezése rengeteg időt, energiát és 
utánajárást igényel. Ahhoz, hogy minden az elkép-
zelések szerint sikerüljön, egy kiváló csapat és sok-
sok tapasztalat szükséges. Teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk a szervezéstől a kivitelezésig, a szolgáltatók 
összefogásával, ügyelve a legapróbb részletekre is.

Keress minket bizalommal egyedi ajánlatunkért, 
és mindent megteszünk, hogy egész életre szóló em-
lékkel gazdagodj.

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?
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PAJTA
módra!

VENDÉGÜNK 
VOLT:

ORSOVAI RENI 
  ÉNEKESNŐ
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ASZTALFOGLALÁS:       csabairendezvenypajta
HELYSZÍN: Csabai Rendezvénypajta • CÍM: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

ESKÜVŐI NYÍLT NAPOK ÉS INFORMÁCIÓK: www.rendezvenypajta.hu 



Rögzítheted az utakon szabálytalanko-
dókat, a felvételeket pedig akár bizo-
nyítékként is felhasználhatod.

Biztonságosabbá teheti a vezetést. Fi-
gyelmeztet a sávelhagyásra, ráfutásos 
ütközésre, sebességtúllépésre. Érzéke-

li, ha fáradsz vezetés közben, és előre „szól”, 
ha sebességmérő kamerára számíthatsz.

Vigyáz a parkoló autódra. A készülék 
Smart Parking funkciója automatikusan 
elindítja a felvételt, amikor mozgást vagy 

ütközést érzékel a parkoló kocsinál.

Roadmovie-t készíthetsz. Töltsd le a 
számítógépedre a felvételt, vágd ki be-
lőle a legszebb részeket, majd szer-

keszd meg a kisfilmedet, zenei aláfestéssel, 
feliratokkal ellátva. A GPS nyomkövetéssel 
rendelkező Mio™ kamerák az adott hely      
koordinátáit és a pontos időt is rámentik a 
felvételre, így később is könnyen be tudod 
azonosítani, mikor merre jártál.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
www.mio.com/hu_hu

EZT IS ÍRD FEL 
AZ AJÁNDÉKLISTÁRA!

Mindketten örültök majd egy Mio™ 
menetrögzítő kamerának

MA MÁR SZINTE NEM KÉRDÉS, 
HOGY MINDEN AUTÓBA KERÜLNIE 
KELLENE FEDÉLZETI KAMERÁNAK. 
ELMONDJUK, MIÉRT ÉRDEMES EZT 

KÉRNED NÁSZAJÁNDÉKBA!

1
2

3
4

Rendkívül széles választékkal,  

azonnali kedvezménnyel,  

hogy Ön is megtalálja az igazit! 

*A promóció 2023. 05. 31-ig tart!  
A részletekről érdeklődjön az Újvilág Ékszer Óra 

üzleteiben!

SHOPMARK , BUDAPEST ¦  A LLEE ,  BUDAPEST 
ETE LE PL A Z A , BUDAPEST ¦  ÁRK ÁD, GYŐR 

ÁRK ÁD TREN DSHOP, GYŐR ¦  INTERSPAR , GYŐR  
K A ZINCZ Y UTC A , GYŐR ¦  VÉRTES CENTER , 

TATABÁNYA OUTLET – FŐ TÉR ,  TATABÁNYA

Minden karikagyűrű pár megrendelésekor 
garantált, nagy értékű AJÁNDÉK*!



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

Mobiltelefonos felvételekből vágva 
100.000 FT ALATTI MEGOLDÁSOK

www.weddingunicorn.com

2023. március 31-ig érvényes

@weddingunicornreka

Alternatív esküvői videók 

Ha nem jutott pénz profi esküvői 
videósra, kérjétek meg a násznép 

egy-két tagját, hogy telefonnal 
rögzítsék a Nagy Napot. A fotós 

képeivel animálva képileg eme-
lem a videó látványvilágát. Olyan 

pároknak ajánlom az alternatív 
esküvői videót, akiknek a törté-
netmesélés fontosabb, mint a 

professzionálisan megkomponált 
felvételek. Az alternatív esküvői 

videót garantáltan lelkesen 
nézik végig az ifjú páron kívül 
a barátok is, hiszen fordulatos 

történetmesélési technikával van 
vágva. Az alternatív esküvői vide-

ótok vágója: 
EPRESI-PÁLFALVI RÉKA

A

20% 
KEDVEZMÉNY

KUPON, JELSZÓ: ET2023





2023  
LENYŰGÖZŐ

RUHA- 

KÖLTEMÉNYEI

Világmárkák, szerethető áron!

HERVE PARIS – MODECA -  
 MORI LEE – AIRE BARCELONA -  

SAN PATRICK -  
WHITE ONE KOLLEKCIÓK

Romantika Szalon
Szombathely, Kőszegi u. 10.

Tel.: +36 30 600 6307
06 94 340 184

www.romantikaszalon.hu
Romantika Szalon
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ETNO ÉS MODERN, HAZAI ÉS EGZOTIKUS, ROMANTIKUS ÉS EXTRAVAGÁNS 
UTAZÁS ELTÉRŐ VILÁGOK TALÁLKOZÁSI PONTJÁN

fürdőruha és esküvői 
ruha kollekció

ÚTRAHÍVÁS 
LUXUS RESORT

Bodó Márta

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.

PIROS

ARANY
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+36-30-276-6180  
Instagram: 

bodo.budapest/
BODO.BUDAPEST  

https:
//www.bodo.shop/

Minden darab egyedi 
és kézműves!

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
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A NAGY NAP  
ITT KEZDŐDIK…

…és egy dunai  
panorámás szobában  

ér véget,  
mely szállodánk 
NÁSZAJÁNDÉKA!

MONDJA KI az igent a 
XIII. századi 

KOLOSTORROM 
árnyékában!

Válasszon 
5 STÍLUSOS 

KÜLÖNTEREM 
közül!

H-1014 HESS ANDRÁS TÉR 1-3. 
T: +36 1 889 6919 

sales.budapest@hilton.com

A  M E G V A L Ó S U L T  Á L M O K É R T !

ELEGANCIA
LUXUS 

KÉNYELEM
A BUDAI VÁRBAN



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

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.



A Pannonia Golf & Country Club 1996-os alapítása óta Magyarország vezető golf klubja, 
arról is ismert, hogy megannyi családi rendezvény megszervezésében és lebonyolításában segít.

NÁSZAJÁNDÉKUNK: 
Ha itt tartod esküvődet, 

EGY SZOBÁT DÍJMENTESEN 
biztosítunk az ifjú pár számára!

Pannonia Golf & Country Club

TörTénelmi klubház a fesTői máriavölgyben

ELÉRHETŐSÉGEK:
1 www.golfpannonia.hu/eskuvohelyszin k sales@golfpannonia.hu 

m +36 20 254-4112 E Pannonia Terasz Q pannoniagolf Q Pannonia Terasz

• Célunk, hogy a Máriavölgy, a tör-
ténelmi klubház adta festői miliő 
és a professzionális szolgáltatások 
együtt a legjobbat adják az eskü-
vődhöz. 

• Igényesen berendezett étter-
münkben és a hozzátartozó tera-
szon 120 vendég ünnepelhet.

• Fogásainkon a magyar konyha re-
mekeivel, a mediterrán vonal 
ínyencségeivel szolgálunk és sze-
zonális alapanyagokkal készülünk.

• Nem csak a szombat, hanem a 
péntek is kiemelt esküvői napunk, 
szeretteitekkel a hétköznapokat is 
ünneppé emelhetitek nálunk. 

• Klubházunk 2019-ben 20 férőhe-
lyes szálláshellyel bővült, szobáink 
mindegyike a letisztult eleganciát 
képviseli, panorámával a tóra. 



Öltöny, kiegészítők, cipők: DIGEL STORE BUDAPEST
1051 Budapest, Október 6. u. 3.

www.digelstorebudapest.hu

A FÖLD ÉS AZ ÉG 
Puha anyagok találkozása, 
a tó és a boldog felhők 
kékjét idéző vintage öltöny, 
földszínű kockás mellénnyel,
csokornyakkendővel. 
Még van egy kedves részlet: 
a zakót virágmintázatú 
   gombok díszítik, 
      szintén földszínekben.

TISZTÁN 

94 ESKÜVŐ TREND
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ÉS MÉLYEN szeretni 

A GARDA-TÓ VIZE RENDKÍVÜL 
TISZTA, AKÁR A SZERELEM, ÉS 
OLYAN MÉLY, AHOGYAN FÉRFI 
ÉREZ, AMIKOR MEGKÉRI 
KEDVESE KEZÉT. CIPRUS– ÉS 
PÁLMAFÁK, OLAJLIGETEK, 
LEANDEREK, VÁRROMOK, 
DOMBOK, HEGYEK, 
HANGULATOS KISVÁROSOK 
VESZIK KÖRÜL OLASZORSZÁG 
LEGNAGYOBB TAVÁT, HOGY 
EGYSZERRE ÜNNEPELJÉK A 
LAZA, MEDITERRÁN STÍLUST 
A HEGYVIDÉKEKET JELLEMZŐ 
PÁRATLAN ELEGANCIÁVAL.
EZ A VARÁZSLATOS 
KETTŐSSÉG HATJA ÁT A DIGEL 
LEGÚJABB ESKÜVŐI 
KREÁCIÓIT IS, A 2023-AS 
KOLLEKCIÓ KÉPEI EZÉRT 
KÉSZÜLTEK ÉPPEN ITT. 

A mellény 
keleties 

mintázata az 
acélszürke öltöny 

zakóján, a 
gombsor alatt is 

folytatódik.
A részlet magával 

ragad.

trendi
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BOHÉMEK ÉS SÁRMOSAK
Olaszos életérzéssel szabta a 
világszínvonalú német márka, 
a Digel a tőle megszokott 
precizitást, eleganciát a férfiak 
(és, persze, a nők!) ízléséhez. 
Az anyagok sokfélesége, az 
aprólékosan kidolgozott slim 
fazonok, a rövidített nadrágok, 
a különleges gombok 
hiperelegánsak, ugyanakkor 
boho elemeket is rejtenek. 

A vintage 
szettek, és az 

arisztokratikusan 
izgalmas out 

fitek egymással 
bátran 

kombinálhatóak. 
Próbálgasd össze 

a DIGEL STORE 
BUDAPEST 
üzletében!

Tipp!

1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

sárm
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EGYÜTT 
HATNAK IGAZÁN
A finom kelméket 
átszövő mintázaton, 
a hajtókákon, 
a gomboláson és a férfi 
ünnepi öltözékek egyéb 
különleges részletein is 
eltöprenghet már 
az ember – nem csak 
a menyasszony 
ruháján... 

VÁRUNK MÁRKAÜZLETÜNKBEN! digelstorebudapest.hu 
E digelmarkauzlet 

A DIGEL STORE BUDAPEST üzletében vásárolt öltönyöket, szmokingokat 
mesterszabójuk rövid határidővel a pontos méretre

igazítja, az elvégzett átalakításokra garanciát vállalnak. 
Esküvő után is átalakíttathatod, hogy további elegáns alkalmakon is viselhesd. 

sárm
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MIANTÉérettől függetlenül:             ljen a ruha!
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KÜLÖNLEGES ALKATUNKHOZ, 
ÁLMAINKHOZ, ALKALMAINKHOZ...

szalon
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Vékony, jó alakú hölgy a MIANTÉ alkalmiruha szalon 
tervező iparművésze, mégis különleges misszió vezeti, 
amikor alkot. FEHÉR-SZŰCS MÁRTA nem csak modell 
alkatúakra gondol tervezéskor. Ügyes szabásvonalainak 
köszönhetően 34-estől 46-osig megelégedettséggel 
választják a hölgyek darabjait, de készülnek ennél 
nagyobb/kisebb, illetve egyedi méretekben is 
költemények, kifejezetten a megrendelő alakjára. 
A különleges pillanatokra, minden nő alkatához 
és álmaihoz igazított alkalmi luxusruhák a gardrób 
kedves darabjai maradnak –, örömmel 
és magabiztosan viselik a fontos 
és szép napokon, újra.

A MIANTÉ TITKA A SZABÁSVONAL, A MINŐSÉGI 
ALAPANYAG, AZ EREDETISÉG ÉS MÉG VALAMI...

Modellek: 
AVANTAGE MANAGEMENT/BETTA, 

SUGI, VIRÁG
Helyszín: CSABAI RENDEZVÉNYPAJTA

Ruha: MIANTÉ
Smink: SZALAI NIKOLETTA

Haj: JANKÓ DÁVID
Dekoráció: M&L DESIGN

A fekete 
szoknya
fénytől 

függően 
váltja színét 

éjkékre.

ESKÜVŐ TREND 159
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NŐI ERŐ ÉS GYENGÉDSÉG

– Korábban ismert ruhaüzletet 
vezettél, mégis változtattál, saját 
márkát vezettél be.

– Túl sokszor szembesültem 
ugyanis azzal, hogy a konfekci-
óméretek okán hozzá kell nyúl-
ni a ruhához – megjegyzem, az 
utólagos átalakítás kompromisz-
szumokkal jár –, sokak pedig 
csalódottan mondtak le egy da-
rabról, mert nagy méretben nem 
készült – mondja Fehér-Szűcs 
Márta tervező.

HA EGY RUHÁT IGAZÁN 
SZERETÜNK...
– Háromdimenziós hímzés, rá-
tétek, gyöngyök, virágoskertet 

idéző, romantikus hímzések, kü-
lönleges fazonok. Egy ruhádat 
többféleképpen is hordhatják, 
többrészesek, a nadrágra palást-
szerű szoknyarész kapcsolható. 
Látványosak, jó hozzáérni akár-
melyikhez. 

– Nálam is szempont a fenn-
tarthatóság, hogy a ruháim 
többször felvehetők legyenek, 
ne egyszer használatos, hanem 
trendfeletti egyediséget képvi-
seljenek és mindig az újdonság 
érzetét keltsék, a sokadik ün-
nepi alkalomkor is. Célom a 
boldog nő, aki eléri, amit elkép-
zelt, és a megtalált ruha örök 
darab maradjon. Így nem fel-

tétlenül használok éppen aktu-
ális divatszíneket. A klasszikus 
eleganciát képviselem, a pasz-
telleket, bézst, aranyat, feketét 
kedvelem. Minőségi alapanya-
gokat használok, vigyázni kell 
azért rájuk, viszont ettől még 
értékesebbek, mert azt szeret-
jük igazán, amit óvunk. Nem 
igényelnek ékszert, évszaktól 
függetlenek. Választhatók ko-
szorúslány ruhának, de szín-
házban, vagy egy kellemes va-
csorához is szépek.

UTAZÁS ÉS ÉLMÉNY
– Honnan az inspiráció?

– Spanyolország, az utazás és 
a flamenco ihlette ezt a kollek-
ciómat, melyet a romantikus ele-
gancia áthat. A vibrálás, az ál-
landó mozgás, az öröm hazája 
ez. Éljen a ruha, határoztam el.

– A ruháid táncra kelnek ki-
sebb mozgásra is, a fekete szok-
nyák temperamentuma, a spa-
nyol nők ereje, izzása és a ro-
mantikus, szelíd rózsaszín, vi-
rágos elemek, pasztellek gyen-
gédsége egyszerre jellemzik a 
kollekciót.

– A ruhák a nő mozgásával 
életre kelnek, ez is fontos szem-
pontom a tervezéskor.

– Az egyik kreációt magadról 
nevezted el. Arany és bézs között 
játszó overál-ruha a MARTHA, 
olyan uszály csatlakozik hozzá, 
mely szoknyás estélyi illúzióját 
kelti.  Miért épp ilyen?

– Színházi előadáson láttam 
egy hölgyet, overált viselt, ami-
hez uszály csatlakozott... Akkor 
még nem foglalkoztam terve-
zéssel, de ez, a jelenet, a nő fen-
ségessége, a ruha és az alkalom 
bevésődött. Minden kollekci-
ómnak védjegyévé vált az él-
mény és egy hozzá passzoló, jól 
kombinálható, változtatható da-
rab születik belőle újra. 

„Minden 
ruhámba 

bele-
csempé-

szek 
valami kis 
extrát, az 

egyszerűbb 
szabásokba 

is, ez a 
megunhatat-
lanságuk és 
a szerethe-

tőségük 
része.”

FEHÉR-SZŰCS 
MÁRTA 
a Mianté 
tervezője

szalon
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A Mianté 
kreációihoz 
tervezte az 
M&L DESIGN 

a dekorációt, 
a pasztellek, 

az óarany, 
a halvány 

színek a női 
budoár 

megbízható 
világát idézik. 

A száraz-
virágok 
az időt-

lenségről 
mesélnek, 

akár a 
kreációk.

trend 
concept!

szalon
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Online is 
rendelhetők 
a ruhák. Ha 

a pontos méretet 
elkülditek, 

a MIANTÉ próba 
nélkül 

elkészíti.  

trend 
hasznos

Milyet válasszanak a túl soványak?
A közhiedelemmel ellentétben a nagyon 
vékonyka lányokra is figyelni kell, a dekol-
tázsukra, például. A MIANTÉ itt látható ró-
zsaszín selyem-míderének ügyesen varrott 
kosárkáitól a nőiesség hangsúlyos lesz.

Mit viseljenek a nagyobb méretűek?
Semmiképp se válasszanak zsákruhát! 
Márta szerint sokkal jobban állnak teltkar-
csúaknak a szűkebb fazonok, illetve a fel-
felé ívelő szabásvonal, a magasított derék 
is slankít.  

Tipp!

W W W. M I A N T E . E U

szalon
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V alahogy az a közvélekedés, hogy a 
bizalmatlanság jeleként fogja fel a 
társ, ha a másik házassági szerző-
dést akar.

–Nem is a házasság előtt 
állók, hanem a szülők szokták kezdemé-
nyezni 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 
visszahallotta, a fiú rokonai nem szere-
tik annyira, mert a vőlegény vagyono-
sabb, és azt beszéli a család, az ara a va-
gyonért megy férjhez... Így a lány kéré-
sére jöttek el hozzám, ezzel is bizonyí-
tani kívánta, nem tényező a házassága 
létrejöttében a pénz, csak a szerelem. 
Nyilván annak a fiúnak a szülei dolgoz-

tak meg azért a telekért, amit a házas-
ságba hoz, és amin a fiatalok már közö-
sen szeretnének építkezni. Ebből később 
nagy gubanc lehetne, a föld az enyém, 
csak a felépítmény a közös, mi-mennyit 
ér, sok sebből vérezne az eset... 

–Mit kell rögzíteni egy házassági szerződés-
ben? Hogyan vágjunk bele?

–Minden helyzet más. El kell menni 
egy ügyvédhez, tanácsadásra, elmon-

100 HÁ Z A SSÁGI SZERZŐDÉSSEL 
RENDELKEZŐ PÁRBÓL 80 EGYÜT T MAR AD!

A „SZEGÉNY” 
MENYASSZONY 

ÉS EGYÉB, ANYAGI TERMÉSZETŰ JOGI ESETEK

VALÓBAN A BIZALMATLANSÁG JELE A HÁZASSÁGI 
SZERZŐDÉS? MIT RÖGZÍTSENEK BENNE A FELEK?   

DR. HORVÁTH ANIKÓ  ÜGYVÉDNÉL AZ IS KIDERÜL, 
KEVESEBB A VÁLÁS AZOK KÖZÖTT A PÁROK KÖZÖTT, 

AKIK RENDELKEZTEK HÁZASSÁGI SZERZŐDÉSSEL, 
MINT AKIK NEM KÖTÖTTÉK MEG.

130 ESKÜVŐ TREND
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FEHÉREN, FEKETÉN
–Amit a házasságba hozunk, az külön vagyon, 
vagyis házassági szerződés nélkül is azt a fe-
let illeti később, aki bevitte.

–Igen, de mondjuk öt év múlva is ne-
hezen emlékszik vissza az ember dol-
gokra, nemhogy 10-20 év távlatából... Az 
öröklött és az ajándékba kapott értékek 
sem tartoznak a közös vagyon kategó-
riájába, ám, ha erről nincs szerződés, és 
mondjuk vettünk abból valami mást? 
Törvényileg ez az új szerzemény is kü-
lön vagyonnak számítana, de nehézkes 
a bizonyítás. Ha viszont van erről házas-
sági-vagyonjogi okirat, nincs vita. 

Vagy: mondjuk a házasság alatt ve-
szek a saját nevemre egy nyaralót, au-
tót, attól az nem az enyém, mert azt vé-
lelmezi a törvény, hogy közös vagyon-
ból vettem–, kivéve, ha van erről szer-
ződés, 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 szer-
ződés mennyire marad érvényes, ha már nem 
is azt tulajdonoljuk, amit a szerződés fogal-
mazásakor?

–A házassági szerződést frissíteni 
kell, nem örökéletre szól.

 HAPPY END
–Tényleg igaz, hogy azok a párok nagyobb va-
lószínűséggel maradnak együtt, akiknek van 
házassági szerződése?

– A hazai statisztikákat nézve, ket-
tőből egy házasságnak válás a vége. 
A nálam megkötött 100 házassági 
szerződésből 80-an biztosan házasok. 
A szerződésnek is köze lehet ehhez, 
mert tisztáz egy helyzetet már az ele-
jén, és így vagyoni kérdésekben nem 
lesz miért veszekedni. Magyarorszá-
gon, sajnos, mégis az a gyakorlat, 
hogy az emberek akkor mennek ügy-
védhez, ha már baj van. Pedig nem 
azért kell ügyvédhez menni, mert 
probléma van, hanem azért, hogy ne 
legyen.  

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

dani, 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 vi-
szonyaikat, ki-mivel foglalkozik, mert 
mondjuk most jöttek ki az egyetem-
ről, a feleség könyvelő, a férfi szobrász-
művész, pillanatnyilag egyformán ke-
resnek keveset, de egy főkönyvelő 
egy-két év múlva jóval több fizetéshez 
juthat... Aztán a nőnek vannak anyai-
női szerepei is, amit nehéz megértet-
ni majd az esetleges váláskor a férjjel... 
Ha a férjemnek az a kívánsága, hogy 
mindig talpig sminkben legyek, a ház-
tartással, gyerekekkel semmi teendő-
je ne legyen, és emiatt csak 4 órában 
tudok dolgozik, nyilván tizedannyi fi-
zetésért, mint az övé, akkor amit a fér-
fi megkeres, annak a fele jogosan az 
enyém. Ez válásnál fel szokott merül-
ni: „dehát az én feleségem otthon volt, 
nem is dolgozott!”. Igen ám, viszont 
nyugodt életet biztosított, és ennek 
ára van.

HA ELMÚLT A SZERELEM, 
MÁSKÉPP EMLÉKEZNEK
–Észrevettem, sokkal szívesebben köt-
nek házassági szerződést azok, akik 
másodszor házasodnak. Átéltek egy 
válási ceremóniát, annak minden vesz-
teségével, az egész család felsorako-
zott, ki-ki az övéi mögé, vitáztak, fe-
szültségben éltek hosszú ideig... Ha 
lett volna házassági szerződés, harc 
nélkül ment volna minden. Akadt 
olyan párom is, akiknek nagyon régen 
írtunk házassági szerződést, aztán év-
tizedek múlva úgy döntöttek, szépen 
elengedik egymást. Csakhogy közben 
mégis komoly nézeteltéréseik támad-
tak a vagyon miatt. Mindenki máskép-
pen emlékezett, ezért kerestek fel. 
Mondtam nekik, de hát nektek kötöt-
tünk házassági-vagyonjo-
gi szerződést! Tényleg? 
Nem emlékeztek. Elővet-
tük, megnéztük, a kérdé-
sek megoldódtak, kibékül-
tek, és most el sem válnak 
a végén...

„A házassági 
szerződés 

nem 
a bizal-

matlanság 
jele, hiszen 

éppen ahhoz 
kell a bizalom 
egymás felé, 

hogy 
megkössék.”

névjegy
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ÖRÖMÖK 
KERTJE
„MINÉL JOBBAN 
KÉSZÜLSZ AZ 
ÖRÖMRE, ANNÁL 
KEVÉSBÉ SIKE-
RÜL ÖRÜLNÖD. 
EZÉRT OLYAN SI-
RALMAS A LEG-
TÖBB NÁSZÉJ-
SZAKA S EZÉRT 
OLY BOLDOGÍ-
TÓK NÉMELY VÉ-
LETLEN ESEMÉ-
NYEK. AZ ÖRÖM 
OLYAN GALAMB, 
AMELY A LAZA 
LÉLEKRE SZÁLL 
SZÍVESEBBEN” 
– ÜZENI 
Füst Milán
ÉS MOST OLYAN 
PARTY STÍLUST 
MUTATUNK, 
MELY RÉSZLETEI-
BEN KITALÁLT, 
MÉGIS A VIRÁ-
GOSKERTEK 
SPONTÁN 
VILÁGÁT HIRDETI

Öltönyház: LAVARD HUNGARY
Haj: JANKÓ DÁVID - JANKÓ HAIRSTYLE

Smink: SZENDI-HORVÁTH FANNI/SMINKED.HU
Szervezés: SZILÁGYI RÉKA • Helyszín: NORMAFA RENDEZVÉNYHÁZ

Fotó: GÁLIG-PARTI DÓRA PHOTOGRAPHY
Boldogságkapu és élővirág: FLORIZON DEKOR

Menyasszonyi ruha: BELLA BRIDE SZALON
Selyemvirág enteriőr: DEKORÁGI • Cukrász: NEKED SÜTÖTTEM

Grafika, táblák: LÁSZLÓ ZSÓFIA/ ZSOFFIA DESIGN
Hajékszer: MIRACLES BY NORA • Étkészlet: LA MESA EVENT RENTAL

Modellek: SZERECZ DALMA, BEKE VIVIEN, SZILÁGYI ATTILA

VŐLEGÉNYEDNEK!
LAVARD: kiváló 
minőségű olasz 

szövetekre alapozó, 
vezető lengyel 
öltönymárka, a 

divatirányzatokat 
követi, sőt diktálja. 
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FESTŐISÉG
A kinti, pasztell lilákban tobzódó piknikasztal 
(DEKORÁGI) és a benti (jobboldal), púderesebb, 
babakék elemekkel kiegészült, nagyon nőiesre 
tervezett enteriőr (FLORIZON DEKOR) úgy tér el, 
hogy közben harmonikusan egészíti ki egymást. 
A torta (NEKED SÜTÖTTEM) angolos vintázs 
stílus, ahogy a ZSOFFIA DESIGN kalligráfiái is, 
az akvarellek hatására alapoznak.
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VIRÁGSZÁL, ABLAKBAN
A NORMAFA RENDEZVÉNYHÁZ 
modern terei, romantikus teraszai, 
óriási üvegablakai a természet 
közelségét tükrözik. Ruhád lehet 
letisztult, de ilyen barokkos 
(BELLA BRIDE SZALON) is.
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ÉDEN 
A

kertben

LÁGY SÓHAJ
A JANKÓ DÁVID 
kreálta frizurák 

kicsit sem 
mesterkéltek,

mégis 
fenségesek. 

MYRACLES BY 
NORA fejdíszei 

szépen 
illeszkednek 

hozzájuk. 

PRÓBA
...a FLORIZON 
boldogság-
kapujában. 
Középen az 
esküvőszervező 
(SZILÁGYI RÉKA) 
is kipróbálja, 
milyen érzés...
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SOFT GLAM STÍLUS, AVAGY
ISMERJEN FEL A VŐLEGÉNYEM!
SZENDI-HORVÁTH FANNI sminkje a porcelán-
hatást, a hibátlan szépséget hirdeti. A menyasz-
szonyok soft glam make up look-ot kérnek 
mostanában tőle. Az erős tusvonalak, nagy 
műszempillák háttérbe szorultak és a lágy 
szemhéj satír technikák, a ragyogást biztosító 
selyemporok, pigmentek hódítanak.

party time
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EE
FACEBOOKON KERESI A „NÉNIKET”, ELMEGY A VILÁG VÉGÉRE IS HOZZÁJUK, 

A FEKETE TÓHOZ, HEGYEK KÖZÖTTI PIACOKRA, TALÁLKOZÁSOKBÓL, RÉGISÉGEKBŐL 
INSPIRÁLÓDIK. AZTÁN SZÜLETIK VALAMI ÚJ, AMI NÉPI, HOGY LÁZBA HOZZA 

A MAI NŐKET. AZ AURORA FOLKGLAMOUR KÜLDETÉSE: MEGMENTENI 
A NÉPMŰVÉSZETET, ÉS AZZAL, HOGY HORDJUK, FELTÁMASZTJA SZÍNESSÉGÉT.

– Előző számunkban még Rád cso-
dálkoztunk, most pedig az egész 
ország ismer.
– Ki kell lépni egy tervezőművész-
nek az árnyékból – mondja NÉMETH 
HAJNAL AURORA–, hogy megmu-
tassa...
– ...önmagát és azt, amit létrehoz. 
Valahogy Te egyesíted a kettőt.
Mostanában, ha megyek a villamo-
son, megszólítanak, jé, tényleg úgy 
nézel ki élőben is, ahogy a fotókon! 
Ha nem mutatnám meg magamon, 
lehet így is öltözni, nem is lenne ez a 
stílus hiteles. Most például van rajtam 
egy plázában vett fölső, szalagos-né-
pies övvel, ami nagyon régi textíliá-
nak az újranyomtatott verziója, alat-
ta hatalmas tüllszoknya. Szépen le-
het ezeket az elemeket vegyíteni, 
nem kell mindet, részleteiben is elég, 
a jelszó a harmónia.

RUHÁINAK ENERGIÁJA VAN
– Ez a népművészeti gyökerű stílus a hazai 
lányoknak áll inkább jól?
– Biztos vagyok benne, hogy egy magyar 
lány hozzáad még, de akik megveszik a ru-
háimat, kiegészítőimet külföldön, ugyan-
azt mondják: jó benne lenni. Szerepelnek 
rajta általános, egyetemes szimbólumok, 
amik univerzálisan érthetőek mindenki 
számára. Az életfa ilyen, de a piros-veres 
jelentés is. Az élénk színek és a virágok pe-
dig bárkinek jókedvére válnak. Abban hi-
szek, ha egy antik viseletet ráadok valaki-
re, akkor annak az energiája, története is 
ott van. Ezt a többletet az is érzi, aki viseli 
és az is észreveszi, aki ránéz. 
A piros: veres, a vér színe, ha rajtad van, az 
életedet védi meg. Kisgyerekekre, kisálla-
tokra azért tettek piros szalagot, hogy el-
kerüljék a rontást. A nagypénteki gyászos 
ruhák szoknyájának fonákjára titokban 
varrtak kis pirosat mégis, hogy az életet 
hirdessék. A zöld a tavasz, a remény. A szé-
kely viseletek barna-zöld csíkossága a ré-
teket, az erdőket jelenti, olyan vastagra 
varrhatták a sávokat, amilyen arányban te-
hetős volt a gazda, amekkora földje volt. 
A szélesebb csíkozás gazdagságot jelen-
tett. Vagy: olyan sok pirossal szőtte a nő a 

ruháját, amilyen sok öröm volt az életé-
ben, a fekete viszont arról árulkodott, 
mennyi bánat érte. Kalocsa környékén, a 
matyóknál fekete is lehetett a menyasszo-
nyi ruha, mert lakodalmán a lányságát gyá-
szolta az ara. Ezekre a történetekre emlé-
keztetnek a ruháim, ne felejtsük el.
 
HAPPENING A KIRÁLYNŐVEL
– Jázmin kilépett az előbb a Budavári Pa-
lota sétányára, és azonnal megálltak a 
külföldiek, mintha egy happening része-
sei lennének, nézték a vári utcaképhez 
mesésen illeszkedő, etno ruhájú lányt. 
Tapsoltak, akár előadás után. A király-
nő az öltözékeidtől megkapta végre a fi-
gyelmet, ami jár szépségének.
– Általában az egyediséget szoktam kiemel-
ni, mert nálam nem az van, hogy bejönnek 
a műterembe, és leemelnek kész „konfek-
ció” darabokat, hanem mindenkinek az al-
katára, lelkére, színeihez tervezek. Látom, 
mi az, ami jól áll az illetőnek, amiben a leg-
szebb lehet. Nagyon sok olyan tervezésem 
is van, amibe a dédnagymama hímzési min-
tája van belerejtve, a dédnagyapa faragá-
sainak motívuma sem ritka inspiráció, csa-
ládi örökségeket, mondjuk egy Mária me-
dált is belefoglalok az ékszereimbe. A múl-

tat, a családi gyökerű személyesség-
gel így hozom a jelenbe. Ettől érté-
kesebb.

MEGÉRZIK, 
MILYEN SZÉPEK BENNE
– Az esküvői kollekció miért olyan 
fontos a ruháid között?
–  Manapság az emberek kevésbé öl-
töznek díszesen. Ha elmegyünk szín-
házba, ott sem feltétlenül az elegáns 
vonal uralkodik. Az esküvő olyan ki-
vétel még, ahol nem csak a meny-
asszony, hanem a vendégek is kitesz-
nek magukért. Arra szoktam bíztat-
ni a nőket, kezdjék el e nagy alka-
lomkor, virágkoszorút is felvehetnek, 
és akkor megérzik, mennyire szépek 
benne. És a visszajelzések: a meny-
asszony a virágkoszorút hordja, az 
ékszereimet felveszi farmerhez. 
Vagyis az esküvőn kipróbálta, ott bá-
tor volt, aztán megszerette és köny-

nyen beillesztette a ruhatárába.
– Ahogy megismer Téged az ember, a lel-
kedre is igaz, ami a ruháidra. Kicsit sem 
átlagos, a szeretettől, amit kivetítesz. 
Aki pedig ad, az kap.  
– Itthon már elfogadnak, de Kanadában, 
Olaszországban szinte megrohannak, ne-
kem is kell ilyen, honnan van, meséljek!
– Hungarikum vagy, de az olasz életörö-
möt is sugárzod, a dolce vita élénkségét, 
generációk örömét.
– A divatházak is visszafordulnak a régi ko-
rokhoz, az alta moda kortalanságához, az 
operák világához. Internetes kultúrában 
élünk, de ne felejtsük el a múltat, hozzuk 
ide, mentsük meg, épüljünk belőle. 
– A munkádat a háttérben sok szorgal-
mas lélek személyesíti meg. A „nénik”.
– Rengeteg segítő ember vesz körül az 
ország minden tájáról, a szórványterüle-
tekről is. Sokan 80 évesek elmúltak már, 
mégis türelmesen hímeznek, készítik a 
terveim alapján a mintákat. A családjuk-
tól tudom, azóta, hogy kifejeztem, szá-
momra is nélkülözhetetlenek, célja lett az 
életüknek és boldogabbá váltak. Az ölté-
sek, színes virágok mögött szép lelkek 
vannak, talán ez a titka a különlegessé-
güknek.  

MINDEN VIRÁG MÖGÖTT LÉLEK VAN

Aurora FolkGlamour Szalon, Budapest, Futó u. 3. 1082, Tel. 06 20 369 1829
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NEW   YORK  CAFÉ |1076 Budapest, Erzsébet krt. 9-11.|+ 36 1 886 6134 
toth.marta@cafeandevent.eu|www.newyorkcafe.hu

A  Világ Legszebb Kávéháza
EXKLUZÍV ESKÜVŐ KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEN,  

KULINÁRIS ÉLVEZET WOLF ANDRÁS SÉFTŐL ÉS CSAPATÁTÓL.
ANANTARA NEW YORK PALACE HOTEL 

DEEP WATER, KAPACITÁSA 130 FŐ



Egy érintésből, egy mozdulatból 
kiolvasható, mennyire szeret

RULKODÓ 
 TÁNC

MIKES ANNA ÉS ANDREI MANGRA: 
VILÁGHÍRŰ TÁNCMŰVÉSZEK 
VOLTAK MÁR AZELŐTT, HOGY 
A DANCING WITH THE STARS TÉVÉ-
SHOWBAN LÁTTUK ŐKET. EGY 
PÁRT ALKOTTAK A PROFIK NYITÓ 
TÁNCAKOR, AZÓTA BARÁTOK. 
KEVÉS OLYAN EMBER AKAD AZON-
BAN, AKIKNEK SZEMÉLYISÉGE ENY-
NYIRE ELTÉRNE EGYMÁSTÓL. TŰZ 
ÉS JÉG. AZ ELLENTÉT IZZIK KÖZÖT-
TÜK, MÉGSEM OLTJÁK KI EGYMÁST, 
HANEM IZGALMASAN ÉLTETIK. 
SZEMÉLYISÉGÜK BÁR KERGETI 
A MÁSIKÉT, A TÁNCBAN KIBÉKÜL.
NŐI PRECIZITÁS, KEDVESSÉG 
KONTRA FÉRFIAS SPONTANEITÁS 
ÉS HUMOR. ANNA KISZÁMÍTHATÓ, 
ANDREI KICSIT SEM. 
EGYIKÜK SZINGLI, MÁSIKUK 
SZEMÉBEN SZERELEM. 

Á

címlap
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A GUNDEL ÉTTEREM 
KÁVÉHÁZBA, 

A GUNDEL PALOTÁBA 
MEGHÍVTUK ANNA 

SZINTÉN VILÁGHÍRŰ 
VERSENYTÁNCOS 

PARTNERÉT, LUCAS 
MOLINA GAZCONT 

IS, HÁRMASUK 
JÁTÉKOT INDÍTOTT EL.
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Helyszín: GUNDEL PALOTA, GUNDEL ÉTTEREM KÁVÉHÁZ  
Produkciós vezető: PINTÉR MARIANN
Menyasszonyi ruha: ROMANTIKA SZALON
Öltönyök, kiegészítők, cipők: DIGEL STORE BUDAPEST
Tortavirágok, cukorból: SUGARCRAFT BY KANYÁRI ESZTER  
Dekoráció, virágok: BURGER ÉVA VIRÁGKÖTŐ MESTER
Gyertyatartó, gyertya: BUTLERS
Haj: BERENDI GYÖRGYI Smink: SZALAI NIKOLETTA
Ékszer: FATUMJEWELS ÉKSZER ÉS DRÁGAKŐ GALÉRIA  
Női cipő: HEELS 
Kreatív manager: SZENTPÉTERI CSŐKE BEÁTA 
Szervező munkatársak: DÁVID SOPHIE, KOLOSSVÁRY LILLA   
Videó: KALTENECKER KRISTÓF 
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MESÉS NAP
A GUNDEL PALOTA Erzsébet 

termének elegáns miliője 
királynői pompájáról híres. 

Az arany, a tűzpiros gyönyörűen 
illeszkedik a csillogó 
kristálycsillárokhoz, 
és mesés estét ígér.

BELÉPŐ: 
CIPŐ, CSOKOR, TÉR

Az aranyló 
enteriőrhöz 

választottuk 
a HEELS cipőjét, 

annak 
pálmaleveleihez 
tervezte viszont 

BUGER ÉVA 
ezt az aranyban 

úszó csokrot.

Trendi!

címlap
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KICSI VAGY NAGY?
A kisebb különtermek 
(itt a HERENDI 
TERMET mutatjuk) 
és a díszterem 
(jobboldal) hangulata 
bebizonyítja, hogy 
ha családias partyt 
tervezel, az is lehet 
a GUNDELBEN 
olyan pazar, mint 
a többszáz fős 
álomesküvő. 

A FATUMJEWELS 
ÉKSZER 

ÉS DRÁGAKŐ 
GALÉRIA 

valódi drágaköves 
ékszerei fokozzák 
a drámai hatást.

Trendi!
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A légies, mégis fenséges kreáció 
folytatja a mesét (ROMANTIKA SZALON),

ahogyan uszálya, olyan szépen.

Trendi!

„Amit ki tudsz hozni 
magadból, a pozitívat, 

az optimizmust, 
azt be is vonzod.”

A DIGEL STORE BUDAPEST SZMOKINGJAI 
FÉRFIAS DINAMIKUSSÁGOT KELTENEK.

címlap
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A HERENDI TEREM menyasszonyi enteriőrje, fehér falai, 
ezüst stukkói, impozáns arany tükrei: marasztalnak és elkápráztatnak. 

ROMANTIKUSAN VAD
A dekorációba, a Fővárosi Állatkert 
közelsége okán valami kis vadságot is 
csempészett dekorosunk, BURGER ÉVA.
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sztárlat
ELSŐ LÁTÁSRA 

BELESZERETSZ...
A ROMANTIKA SZALON 

arisztokratikus álomruhája 
(minden oldalról nézve) 

varázslatosan 
illeszkedik a térhez. 
A SUGARCRAFT BY 
KANYÁRI ESZTER 

cukorvirág művésze 
menyasszony és vőlegény 

tortával készült, 
melynek színe a barokkos 

bársony függönyökkel 
harmonizál. 
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ÉDES ÉLET
A kis torta élőként 
ható cukorvirágai 
(SUGARCRAFT BY 
KANYÁRI ESZTER) 
megtévesztik 
a vendéget. 
Az írisz ehető, még 
a terítőn lévő is. 
Izgalmasan hat, 
ugye?
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sztárlat

ÚJ ÉS RÉGI ÍZEK
A GUNDEL ÉTTEREM KÁVÉHÁZ 
gasztronómiai kalandra csábít. 
A főváros gourmé központja 
nemrégiben megújult, 
modern, nőcis elemeket, 
falfestményeket kapott.

JÓ ÉRZÉST KELT
A DIGEL STORE BUDAPEST öltönyei elegánsak, de a kényelmedet 
is szolgálják. A ROMANTIKA SZALON lágy esésű 
csipkekölteménye fenségesen emelkedik ki az enteriőrből. 
A  FATUMJEWELS ÉKSZER ÉS DRÁGAKŐ GALÉRIA egyedi 
tervezésű, gyémánttal díszített ékszerei csodásan illeszkednek 
a kreációhoz és az elegáns környezethez. ESKÜVŐ TREND 59ESKÜVŐ TREND 59
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A 
FATUMJEWELS 

drágaköveiről 
ismert. 

Ékszereinek lila 
és kék árnyalatai 

harmonikusan 
illeszkednek 
mesénkhez.
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OLYAN Ő...
Egy légyottra, kávéra is 

becsábít a GUNDEL, 
újabban már reggelizni is 
lehet itt, ráérősen. Aztán 

úgy megszereted, mint Őt: 
marasztal az esküvődre, 

hogy feledhetetlenné 
tegye azt is, nem csak Őt.
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Ez az alakot 
hangsúlyozó 
csipkeruha 

(ROMANTIKA 
SZALON) már 
az érzékiségről 
üzen, bájosan.
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ILLESZKEDÉS ÉS KIEMELÉS
A fémes színű tahiti gyöngyök
(FATUMJEWELS) a boldogságról jövendölnek.
A fazettált opálból készült fülbevaló és a hozzá 
illő medál, a vagányul, karkötőként felvett tahiti 
gyöngysor harmonikusak együtt, a gyűrű 
aranylóan emeli ki a kedves női kezet. ESKÜVŐ TREND 63
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CSAK FELFELÉ!
Jó itt, otthonos, 
mégis pazar. Színes, 
akár a boldogság!
A kávét a GUNDEL 
elefántjai díszítik. 
A cukororchideás 
aranytortán is ül egy 
csillogó kiselefánt 
(SUGARCRAFT BY 
KANYÁRI ESZTER), 
ormánya felfelé mutat, 
hogy hozzon szerencsét 
mindenkinek, aki csak 
észreveszi.

A festett tortát és 
mélybordó cukorvirágait 

ide álmodták.
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A GUNDEL ÉTTEREM 
KÁVÉHÁZ régi konflisa 

a zenekarnak ad helyet, 
naponta többször élőzene 

szól itt. Ottjártunkkor 
argentin tangóval 

kedveskedtek. 
Az öltönyök (DIGEL STORE 

BUDAPEST) elegánsak, 
a menyasszonyi ruha 

(ROMANTIKA SZALON) 
kivillantja a gyönyörű 

táncos lábat.
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SZÁLLJ VELEM
A felújított térben minden 
impozáns, kicsit sem erőltetett. 
Az elefántok mellett a madár 
motívumra is felfigyelhetünk. 
BURGER ÉVA színes csokra az 
olajzöld madaras falhoz készült 
(fent), tollas szegélye is arra utal.
A menyasszonytorta és annak 
kistestvére a klasszikus 
romantika világába hív, és a 
modern, csavart derekú ruhát 
(ROMANTIKA SZALON) emeli ki.
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A NYÁR 
ÉS A BOLDOGSÁG
A DIGEL STORE 
BUDAPEST legújabb 
esküvői öltönyei a 
nyár hangulatát 
hozzák el, annak 
könnyedségét, a 
bárányfelhők színét. 
Fekete, csillogó 
bőrcipők (DIGEL 
STORE BUDAPEST) 
teszik a szettet igazán 
elegánssá, a pasztell 
kiegészítők mellett.
Anna ruhája modern, 
dekoltázsa 
különleges, úgy fonja 
körbe derekát az 
anyag, ahogy a 
férfikéz...

A FATUMJEWELS ÉKSZER ÉS DRÁGAKŐ GALÉRIA smaragddal 
ékesített tenyésztett gyöngysora a menyasszonyi ruha 

(ROMANTIKA SZALON) merész kivágására irányítja a tekinteteket.
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KÉTSZEMÉLYES!
A GUNDEL PALOTA családi 

szobájában járunk, 
elragadó például 

lánykérésre, hiszen 
ebben az apró 

helyiségben úgy 4-5 
személy fér el, így 

különleges 
kiszolgálásban és 
figyelemben lesz 
részetek, ha ide 

rendeltek. Mi két 
személyre ajánljuk!
Legenda is fűződik 
falaihoz, ebben a 

szobában született 
ugyanis a színészkirály, 

Latinovits Zoltán.

Trendi!
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BÉKE, BIZTONSÁG
Egy újabb tér, akár eljegyzésre, akár kisebb esküvőre. Patinás, de a báj itt is jelen van: 
madarak díszítik a fából készült falburkolatot. BURGER ÉVA mohakoszorúban ülő 
rózsákkal, kis pirossal egészítette ki. Az üvegbúrák rejtélyesen csillannak meg a fényben, 
az ezüst gyertyatartók (BUTLERS) pedig az úri világ békéjét, biztonságát hirdetik.

A ZSOLNAY TEREM
meghittségét kandalló

fokozza. A tűzpiros csokor
nagyon szerelmes.
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ÉDES RÓZSÁM
A dekoratőr virágaitól 
nem lehet 
megkülönböztetni 
KANYÁRI ESZTER 
cukorrózsáit. Aki 
egyszer is látja, elteszi 
az élményt egy életre, 
az édes rózsával 
együtt. Ráadásul 
kellemes illata is van.
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Mesebeli, Csipkerózsika 
világát idéző, A-vonalú, 

púderes ruhaköltemény. 
Folytatja a virágok 

meséjét, derekán hímzés 
csillog a gyöngyöktől 
(ROMANTIKA SZALON), 

bájosan.

trend 
kedvenc!
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„Mit 
látok?!”
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KÍVÁNSÁGOMRA VÁLJÉK
A szerelmes nap tetőpontja a férfi szerint, persze, hogy nem 
a ceremónia. Az ízek körül forog a boldogság a GUNDELBEN...

„Nehéz 
helyzet,

hogy 
a kívülálló 
megértse,

mindez játék, 
szerep.”
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ANDREI
NYOLC ÉVIG NEM KÍVÁNTA, 

HOGY SZERESSÉK, 
SENKIT SEM ENGEDETT 

MAGÁHOZ
– A TÁNC AZ ÉLETEM – MONDJA SZENVEDÉLLYEL. – PEDIG SO-
KÁIG EGYÁLTALÁN NEM ÉRDEKELT, A SZÜLEIM ÍRATTAK BE EGY 
ISKOLÁBA, HITTÉK, TEHETSÉGES LENNÉK, HA AKARNÁM. AZ-
TÁN EGY LÁNY, OTT, A TÁNCISKOLÁBAN MEGGYŐZÖTT, PRÓ-
BÁLJAM KI VELE, LEGYEK A PÁRJA ÉS RAJTA KERESZTÜL A TÁN-
COT IS MEGSZERETTEM. AZÓTA ÉN SZINTE AZ EGÉSZ ÉLETEM-
BEN CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EZT CSINÁLOM.

T 
ízéves korod óta?

– ... aha, és most 30 
vagyok.

– Az arcod beszédes, 
kacsintasz, amit mon-

dasz, annak a mimikáddal mintha 
az ellenkezőjét hozzátennéd.  Szí-
nész is vagy, kedvedre játszhatsz ve-
lünk.

– A tánccal mindent meg tudok él-
ni. Minden szenvedélyt. Igazából a 
magánéletemben így aztán csak 
szimpla ember vagyok, nem keresem 
a szélsőségeset, a vibrálást, mert a 
táncteremben minden érzelmi amp-
litúdót át tudok élni, a drámát, a 
szenvedést, a boldogságot, a szerel-
met, a szenvedélyt. 

– Folyamatosan összehoznak va-
lakivel a bulvárlapok...

... miközben szingli vagyok.
– Olyan szingli, aki sok szálon fut 

a szerelmet keresve, csak nincs még 
egy komolyodó kötelék, amely erő-
sebben vonzana valakihez?

– Totál szingli vagyok, senkim 
sincs.

– Zárkózottan vagy az? Csalódás 
miatt?

– Nem, most már nyitottan...
– És miért alakult így?
– Sokat utaztam, sokáig nem áll-

tam meg egy helyben. Próbálkoz-
tam..., persze. De bármennyire is nyi-
tottak az emberek, senki sem fogad-
ta el azt, hogy négy hónapot most itt 

dolgozom, aztán meg elmegyek, 
messzire, legutóbb Mexikóban vol-
tam hónapokig. Igazából én sem tud-
nék úgy együtt lenni valakivel, hogy 
két hetet látom, aztán egy hónapot 
nem. Most azonban végre leteleped-
tem Magyarországon, és azt terve-
zem, itt maradok, vagyis, lehet (tap-
sol), most (taps), jön (taps), valaki – 
úgy tapsol a rövid szavak után, hogy 
ritmust ad a mondatának, pedig ül, 
de gondolatban talán már eltáncol...

– Miért vagy szingli? Amikor úgy 
csillog a szemed, hogy sokan meg-
fejtenék, és annyira barátságos em-
ber vagy... Azok ilyenek, akik meg-
égették magukat alaposan a szere-
lemtől. A
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A DIGEL STORE BUDAPEST 2022-es ESKÜVŐI ÖLTÖNY SZETTJEIT ELEGÁNS ALKALMAKRA SZABTÁK.

„A jövendőbeli 
szerelmemmel 

sokáig 
méricskélem 
a távolságot.”
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– ... volt egy kapcsolatom, ami 
után szenvedtem. Azért, mert én 
döntöttem el, hogy legyen vége, pe-
dig nem voltam túl rajta. Berlinben 
éltem akkoriban, de fontosabb volt a 
karrierem, mint a magánéletem, el 
kellett költöznöm a táncért, kiléptem 
a kapcsolatból is... És évekig nem volt 
utána senkim...  Bezárkóztam, egyet-
len embert sem engedtem magam-
hoz.

– Ideiglenesen sem törtél ki eb-
ből?

– Most mire gondolsz? A szexre?
– Nem! – Vágom rá, nem is értem, 

miért. Zavarba hoz, ahogy egyértel-
műen rákérdez. Aztán hozzáteszem, 
hogy: ... valami olyasmire.

– Két éve nyitott vagyok ilyen té-
ren, amit 8 hosszú magányos év elő-
zött meg, amikor tényleg nem vágy-
tam senkire.

– Mi a különbség, ha most is 
szingli vagy?

– ... hogy elkezdtem ugyanolyan 
nehezen, ahogy bezárkóztam, nyit-
ni. Legalább egy-két embert közelebb 
engedni... Barátokat is nehezen szer-
zek, a jövendőbeli szerelmemmel is 
sokáig méricskélem a távolságot...

– Van köze ennek a hírnévhez? 
Hogy másképpen képzelnek el a ma-
gánéletben, mint amilyen valóban 
vagy?

– Semmi köze ehhez az ismertség-
nek. Ilyen szempontból én majd-
hogynem unalmas ember vagyok. 
Egyszerűen csak arra vágyom, hogy 
a társammal minden csak azt jelent-
se, ami. Ne legyen önmagán túli üze-
nete, ami két ember között folyama-
tos megfejtésre vár. És, ugye, én ép-
pen azért nem találok párt, mert a 
legtöbb ember éppen fordítva van ez-
zel. Éli a munkahelyén a rutinos, ki-
számítható életét, és otthon vágyik a 
társával játékra, kitörő érzelmekre. 
Hát, én nem!

– Szóval, azt gondolják, hogy Te 
ugyanilyen őrült vagy a magánéle-
tedben, mint amilyen a színpadon, 
de az munka, otthon pedig csak pi-
hennél.

– Először is igen, másodjára pedig 
a legtöbb embernek normál hivatása 
van, mindennap ugyanolyan, kiszá-
mítható, megvan a fix fizetés, így az-
tán a magánéletükből akarnak vala-
mi extrát kihozni, ott tennék bele az 
izgalmat. Amit viszont én csinálok, 
annyira izgalmas, hogy nem vágyom 
a magánszférámban hasonlóra. Az-
tán: ma van munkám, holnap, lehet, 
nem lesz, megsérülhetek, emiatt nem 
tudok tanítani, és nem lesz pénzem. 
Szóval, túl sok az én életemben a vál-
tozó, a bizonytalan, így a stabilitás-
ra, a biztonságra, a kiszámíthatóság-
ra vágynék otthon.

– Mi kapcsol ki?
– Ka-jálás, ze-ne, uta-zás... – úgy 

mondja, hogy ütem van benne, már 
biztos vagyok benne, táncolna beszéd 
helyett. – Mivel imádok utazni, so-
sem gondoltam volna, hogy amikor 
itt fogok élni, Magyarországon, ak-
kor ilyen boldog leszek... 2020-ban 
kértek fel itt az első projectre, belép-
tem az országba, alig két nap telt el, 
és úgy éreztem, hát, megérkeztem! 
Itthon vagyok. És ez tényleg így volt.

– Mitől?
– Nem tudom...
– Kitől?
– Azt sem tudom... Az viszont biz-

tos, amit ki tudsz hozni magadból, a 
pozitívat, az optimizmust, azt be is 
vonzod. Az első pillanattól megérez-

tem, ez egy jó hely, így aztán a hely-
től és az emberektől ugyanazt kap-
tam vissza: 2022. januártól elmond-
hatom, ideköltöztem, megállapod-
tam.

– Romániában, ahová születtél, 
mennyire ismernek?

– Hát, eléggé... Ott inkább a mű-
vészek között. A világon is ismert 
táncos vagyok, igen... – szerényen 
jegyzi meg, szinte halkan.

– A szüleiddel a kapcsolatod? 
Mondtad, ők erőltették eleinte a 
táncot...

– Nagyon durvák voltak velem az 
indulásomkor, túl erősek, mert tán-
cosok ők is, és azt szerették volna, ha 
ugyanazt az utat választom, mint ők. 
Táncos lettem. Viszont egészen más-
hogyan, másképpen, más ösvényen, 
stílusban, más az irány számomra, 
mint amerre ők jártak. Minden szü-
lő az elején meg akarja mondani a 
gyerekének a tapasztalatai alapján, 
mi a megfelelő, merre menjen, én 
rögtön más utat választottam. Akko-
riban nem bíztak bennem. Most, 
hogy bejött, büszkék és igazat adnak. 
Ez nagyon jó érzés nekem.

– Mi az, ami hiányzik?
Semmi. Egy társ... A magánéleti 

pár a táncos párokon túl, de csak ak-
kor, ha tényleg megvagyunk ketten, 
ha minden könnyen, őszintén, termé-
szetesen működik közöttünk.    
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ANNA ÉS ANDREI
KÜLÖNBSÉG FÉRFI ÉS NŐ, TÁNCOS ÉS TÁNCOSNŐ, 

FÉRJ ÉS FELESÉG KÖZÖTT: UGYANAZ

„Hagyománytisztelő 
vagyok, precíz, hiszek 
a felkészülésben, száz 

százalékig jelen 
vagyok, ott vagyok 

időben. Aztán 
találkoztam 
Andreijel…”
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– Annát ismerted a tévés szereplé-
setek előtt is?

Andrei: – Igen, ő egy szenzációs 
táncos. Tízszeres magyar bajnok, a 
világbajnokság harmadik helyezett-
je tíztáncban, a világkupában a má-
sodik, régóta tudom, ki ő, a mozdu-
latairól, a táncáról felismertem, pe-
dig nem is beszélgettünk sokáig. Volt 
szerencsém most két éve egy kicsit 
közelebbről is...

(Anna erre kilép a fotósaink kame-
rái elől, mellénk guggol, hallgatja...)

– Andrei Téged dicsér – mondom 
neki.

Anna: – Imádunk együtt dolgoz-
ni –  jegyzi meg. – Sokáig nem ismer-
tük személyesen egymást Andreijel, 
egészen addig, amíg nem jött Ma-
gyarországra. Tudtam, ki ő, mert 
nemzetközi versenyeken találkoz-
tunk, de sohasem álltunk le egymás-
sal beszélgetni. Aztán a táncpartne-
rem lett a tévéműsorban, a profik kö-
zött, a nyitányokban és onnantól el-
választhatatlanok vagyunk. Szakma-
ilag passzolunk, magánemberként is 
megszerettem. A tánchoz ugyanis a 
technikán kívül hozzátartozik, hogy 
a férfi és a nő, a pár emberileg is ki-
jöjjön, szimbiózisban legyenek, vagy-
is kell valami plusz közöttük...

– Ezt szoktuk mi, nézők összeke-
verni az érzékiséggel, az erotikával, 
és a szexualitásra gondolunk.

Anna: – Nem, nem, nem – mon-
daná tovább... 

Andrei: – Hát gondoljon a néző a 
szexre vagy amire akar!  Nekem tet-
szik a felvetés... – szól bele nevetve, 
pedig közben eltávolodott, éppen 
sminkelik, nem is gondoltuk, hogy fi-
gyeli a beszélgetést.

Anna: – Persze, gondolhat a kívül-
álló arra is, de közben nekem az a 
fontos, hogy megbízható legyen a fér-
fitáncos párom, számíthassak rá em-
berileg, szakmailag, biztonságban 
érezhessem magam vele.

– Épp úgy, mint egy jól működő 
házasságban... 

Anna: – Hasonlóak az elvárások – 
nevet.

– Táncosokkal gyakran előfordul, 
hogy beleszeretnek egymásba...

Anna: – Velem ez még sohasem 
történt meg. Élesen külön választot-
tam mindig is a táncot a szerelemtől. 
Tudatosan odafigyeltem erre, pedig 
a táncospárok többségére igaz, hogy 
az életben is egy párt alkotnak.

– Akkor Te miért tiltakozol és 
hogy tudsz tudatosan ellenállni?

Anna: – Számomra az az idilli, ha 
a szerelmemnek teljesen más munká-
ja van, mint nekem. Hazamegyünk, 
én felnézek rá, amikor a hivatásáról 
mesél, arról, amiben ő a sikeres, ő pe-
dig rám, azért, amit én csinálok. És 
így mindenkit pihentet, ha a másik-
kal beszélget.

Különben sok lenne. Akkor egész 
nap a táncról lenne szó, és elfárad-
nánk otthon is... Én például az egész 
napomat a táncteremben töltöm, ott 
edzek reggelente, így indul a napom, 
és aztán koradélutántól estéig folya-
matosan tanítok.

– Volt olyan, amire az Andreijel 
való találkozásod tanított meg? Ő 
egészen más lelki alkat, mint Te...

Anna: – Hagyománytisztelő em-
ber vagyok, precíz, hiszek a felkészü-
lésben, száz százalékig jelen vagyok, 
ott vagyok időben, odafigyelek a leg-
apróbb részletekre, szabálykövető is 
vagyok, maximalista. Aztán találkoz-
tam Andreijel és együtt kellett dol-
goznunk. Többször megtörtént, hogy 

mentünk volna valahová, és ő elké-
sett. Kedvesen mondta aztán, „ó, bo-
csi”, és az a lazaság, ez a hozzáállás, 
hogy el meri engedni az egészet, nem 
mérgesített, hanem engem is oldott, 
lazítani tanított.  

Andrei: – Jó..., az a késés...- ma-
gyarázkodna. Kíváncsi, ezért megint 
ott van a beszélgetésünkben: – Mond-
juk, nem vagyok büszke erre, de An-
na arra akart célozni az esettel – még 
közelebb jön –, hogy ő óvatos, beme-
legít, felkészül, én meg egyszer csak 
ott termek, és egyből nyomom!

Anna: – Már amikor otthonról ki-
lépek az ajtón, tudom, hogyan fogok 
viselkedni, milyen lesz a tartásom, 
fejben is készülök...

Andrei: – Én viszont a pillanat 
embere vagyok. Próbáltam másho-
gyan, készülődtem, precízkedtem, 
előtte gondolkodtam. És? ...szar lett. 
Persze, készülök, de nem írom le ma-
gamnak, nem tervezem meg a legap-
róbb részletekig, mert akkor görcsös 
lesz.

– Talán férfi és a nő közötti kü-
lönbséget is szépen összefoglaljátok. 
A nő felkészül, szorgalmasabb, biz-
tonságra vágyik, megnyugtatja a ki-
számíthatóság. A férfi meg rögtön-
zött helyzetekben bátor lesz, mer, 
egyéni... Másfelől Anna a kapcsola-
tában is, úgy érzem, jó úton halad, 
míg Andrei szingli, még útkeresés-
ben van, rögtönöz...

Andrei: – Én nem mondom, hogy 
szorgalmasabbak a nők, de az biztos, 
hogy szeretnek „planifikálni”... – még 
mindig az előző kérdésnél jár.

– Vagyis eltervezik a dolgokat 
előre, akár a házasságot...?

Anna: – Mindketten tervezünk, és 
nagy a terhelhetőségünk, a munka-
bíró képességünk, alázatosak, szor-
galmasak vagyunk, ez a közös ben-
nünk. Fontos nekünk a szakma, a 
tánc. A különbség az, hogy a nők pre-
cízebben, részletekbe menően terve-
zik a jövőt. Andrei megtanított egy 
kis lazulásra, spontaneitásra. A hu-
moráról nem is beszélve, amivel min-
dig oldott...

78 ESKÜVŐ TREND

címlap

78 ESKÜVŐ TREND



ANNA
É

rezni, hogy szerelemben 
vagy...

– Igen? – kuncog.
– Titkolod a magán-

életed, de érzem, hogy 
nem vagy szingli. ...a szerelmed so-
sem volt féltékeny a táncos partne-
reidre? Hogy bonyolítsuk a dolgot, 
meghívtuk Lucast is, aki a verseny-
táncos párod. És nem csak a teste-
tek, a combotok, hanem az arcotok, 
a szemetek is „táncol”, átlényegül, 
egymáshoz kapcsolódik, ennek ki-
indulópontja mindig az, hogy tánc-
ra kérünk benneteket. 

– A táncot érzelmek nélkül nem 
lehet művelni. Abban a két percben 
átvesszük annak a táncnak, a zené-
nek a hangulatát, és abba a szerepbe 
helyezzük magunkat, hasonlóan a 
színészekhez. Ám ha lemegy a füg-
göny, akkor vége.

– Szóval a kedvesed nem féltékeny 
ilyenkor?

– Nem – neveti el magát, ami egy 
„dehogynem”-et, kicsit igen”-t jelent-
het, feltételezhet, de folytatja:                
– ... azért nem, mert ez egy szakma.

– Neked. De a kedvesednek, aki 
nem táncos?

– Ő meg elhiszi, hogy az – nevet 
tovább Anna. – Muszáj neki, hogy el-

higgye. Amúgy nehéz helyzet, hogy 
a kívülálló megértse, mindez játék, 
szerep, két ember között nincs egyéb, 
csak a tánc, ez köti össze őket.

– Az esküvői tánc viszont egészen 
más. Ott a párt egyértelműen a sze-
relem köti össze. Mit látsz rajtuk, akik 
hozzád jönnek, hogy készítsd fel őket?

– Négy éve készítek fel esküvői 
táncra amatőröket, és azonnal látom, 
mi van köztük, mennyire erős a sze-
relmük, mert a test kommunikál, 
minden mozdulatuk arról árulkodik, 
hogyan viszonyulnak egymáshoz. 
Egy érintésből, nézésből kiolvasható 
mindez. Vagyis a szerelmet látom, de 
az is kiderül, mennyire kooperatívak, 
észrevehető, ha a pár egyik tagja erő-
sebb személyiség, mint a társa...

– Milyen a jó esküvői tánc?
– Mindig a pár személyiségét kell 

tükröznie. Az első a zene kiválasztá-
sa. Arra szoktak táncolni, ami fontos 
lett számukra, története van, példá-
ul ez az a szám, amire megismerked-
tek, vagy először hallgatták a kocsi-
ban, tehát olyan, ami nekik valami-
ért emlékezetes. Ez jó, hiszen az ér-
zelmi kötődést jelenti közöttük, 
vagyis a legjobb kiindulópont.

– Erre a zenére illeszted rá aztán 
a koreográfiát?

– Többnyire keringőt kérnek, kor-
társ, mai zenére, modern feldolgozás-
ban, tehát ritka a Srauss-féle klasszi-
kus változat. Ami még nagyon me-
nő, az a meglepetés tánc. Általában 
6x1 órában elsajátítható a két tánc, 
nagyon pörgetem őket, koncentrál-
tak az óráim, mert tudom, ilyenkor 
másra is rengeteg idő kell. Eleinte 
nem hiszik el, képesek pár óra alatt 
megtanulni, mégis sikerül, persze, 
nekik is gyakorolniuk kell otthon. 
Miközben veszik a próbákat, azt is 
látom, hogy két szerelmes ember 
együtt milyen sok mindenre képes.

– Milyen ruha kell a tánchoz, 
egyáltalán ez szempont?

– Abroncsos sem akadály, az 
uszályt viszont rögzíteni kell.

– Sokféle menyasszonyi költe-
ménybe öltöztél ma, mintha mind-
egyikben másként viselkedtél, mo-
zogtál volna.

– Volt letisztultabb, elegáns, ki-
rálynői, romantikus, érzéki, francia 
stílusú és hercegnős ruha.   Amilyen-
be belebújtam éppen, annak a jelle-
mét vettem át. Ezek a ruhákhoz illő 
karakterek mind benne vannak egy 
nőben: és én örömmel átveszem ezt 
az érzést. 

Mindegyiket!

NÉGY ÉVE KÉSZÍT FEL ESKÜVŐI TÁNCRA AMATŐRÖKET, ÉS AHOGY 
ELINDUL A PRÓBA, AZONNAL LÁTJA, MENNYIRE ERŐS A SZEREL-
MÜK, MERT A TEST KOMMUNIKÁL. EGY ÉRINTÉSBŐL, NÉZÉSBŐL 
KIOLVASHATÓ, HOGYAN VISZONYULNAK EGYMÁSHOZ.

KERESD ANNÁT ITT, HA SZERETNÉD, KÉSZÍTSEN FEL ESKÜVŐI TÁNCODRA:
www.tancazeskuvodre.hu
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TÉLEN, NYÁRON
A GUNDEL PALOTA téli kertjében járunk. Üvegablakai 
egészen más stílust keltenek. A ROMANTIKA SZALON csipkeruhája 
az egész teret újabb varázslattal ünnepli. A sárga orchideák 
és a hatalmas zöld levelek egzotikusak és  rejtélyesek.

ÍZEK
VIRÁGOK
SZERELMEK
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„Számomra 
az az idilli, 

ha a szerelmemnek 
teljesen más munkája 
van, mint nekem. Ha 

hazamegyünk, 
én felnézek rá, 

amikor a hivatásáról 
mesél, ő pedig rám 

azért, amit én 
csinálok…”
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Fotózásainkat egy hónap 
felkészülés előzi meg. A vírus-
helyzet okán így aztán 
shootingunkon mindig ott van 
mostanában egy tartalék modell is, 
készenlétben, váratlan helyzetekre. 
Így támogatja az AVANTAGE 
MANAGEMENT modellügynökség 
az Esküvő Trend Magazint.
RAMI gyönyörű volt, jelenlétével 
még szebbé tette napunkat 
a GUNDEL PALOTÁBAN.

ESKÜVŐ TREND
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Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
info@bagolyvar.com | +3630 386 0757 | www.bagolyvar.com

 

Bagolyvár a legújabb rendezvényhelyszín a Városliget kapujában, a Gundel szomszédságában. 
Budapest elegáns vintage esküvőhelyszíne tökéletes választás elképzeléseid életre keltéséhez: 
akár bent, akár a szabad ég alatt a teraszán, esküvőre tervezve a Bagolyvár a legjobb helyszín, 
amit választhatsz! A belső térben legfeljebb 40-60 embernek tudunk ültetett vacsorás helyet biz-
tosítani, ha kényelmes. A Gundel Palota profi rendezvényszervezői lesznek a segítségedre, hogy 
minden zökkenőmentes legyen. És hogy mi kerül az asztalra? Az eseményekre konkrét menüso-
rokkal készülünk, a Gundel séfjeivel közösen, Moldován Viktor és Kovács János a legmagasabb 
minőséget garantálják, legyen szó hagyományőrző fogásokról, vagy trendi Finger Food ételekről!



C u k o r v i r á g,  
AHOGY MÉG NEM LÁTTAD

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



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

info@trombitascukraszda.hu
www.trombitascukraszda.hu

Vállaljuk egyedi torták készítését 
az egész országra való kiszállítással, 

legyen szó szinte 
bármilyen elképzelésről!

Hagyományos sós aprósütemények, friss 
gyümölcsökből, természetes és minőségi 

alapanyagokból készült édes 
teasütemények, kóstolja meg 

cukrászdánkban!



Elérhetőségek:
evalenahandmade@gmail.com
instagram.com/evalena_handmade/
facebook.com/evalenahandmade

Evalena 
Handmade Jewelry  

„SAJÁT KÉZZEL, 
SZÍVVEL-LÉLEKKEL”

EGYEDI, KÉZZEL KÉSZÍTETT 
MENYASSZONYI 

FEJDÍSZEK ÉS FÜLBEVALÓK

k
Ú
Î

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

RENDELÉS: Edit & Peti
+36 30 20 22 622

menyasszonyilada@gmail.com

www.menyasszonyilada.hu

A MENYASSZONYI 
LÁDA

EDIT’ 
DESIGN 



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

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

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! 

+36 30 4888 180
TATA, Tópart u. 19.

Gasztronómia és szállás

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

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.

      sales@malomeskacsa.hu 
      www.malomeskacsa.hu

A távolság itt inkább közelség:

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

9
k







el
eg

an
ci

a
PA

RT
Y 


 R
U

H
AP

RÓ
BA

 
 K

IE
GÉ

SZ
ÍT

Ő 
M

US
TR

A 


 D
EK

OR
 

 E
GY

ÉB
 H

AN
GU

LA
TI

 E
LE

M
EK

Primavera
TITOK ÉS TALÁNY. 

AHOGY BELÉP, 
FÁTYLA ÉSZREVÉTLENÜL 

LEOMLIK RÓLA, 
MÉGIS MEGFEJTHETETLEN MARAD. 

IZGALMAS REJTÉLY.
ÖRÖK ÉS EMLÉKEZETES.

AZ 

FE JDÍSZ ÉS HA JÉK SZER 
KOLLEKCIÓJÁNAK 
KAMPÁNYFOTÓZÁSA



A KÉPZELET KERTJÉBEN 

Halkan suhannak. 
A természet neszei 
varázslatos zeneként 
hatnak. Kipattannak 
a kis levélkék a rügyből, 
bimbók várakoznak 
bájosan közöttük.

GYÖNGYÖK GYÖNGYÖK 
ÉS BIMBÓKÉS BIMBÓK

Lírai apróságok, szirmok fénye, költői virágfejecskék, melyek varázslatos egésszé 
nőnek KALMÁR MÓNIKA elképzelt kertjében. Az iparművész olyan törékeny világba 
vezet, melyet sosem láttál még, mégis természetesen lépkedsz benne. Elhiszed, hogy 
létezik, mert jó ott lenni és szép történetekről súgnak a falevelek, mesél a szél, 
virágnyelven beszél a kert. A természet halhatatlan zenéje és a régi meséskönyvek 
boldog tündérvilága ihlette az Art-Mona Design varázslatos kollekcióját. 
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ÉS HOPP, KINYÍLIK 
EGY SZÉP VILÁG. 

A GYÜMÖLCSFÁK, AKÁR 
A MENYASSZONYOK. 

A SZÉP LÁNYOK 
HAJÁBAN KOSZORÚBA 

RENDEZŐDNEK, 
MINT A VIRÁGZÓ 

ÁGACSKÁK. 
KRISTÁLYOK 

SZIKRÁZNAK 
KÖZÖTTÜK.

GYÜMÖLCSFA 
VIRÁGZÁS
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Tükörbe nézel, és álmod gyöngyről-gyöngyre, 
kristályról-kristályra pontosan valóra válik.
A valóság azonban a legszebb álomnál 
is százszor szebb a titokzatos kertben!

AZ AZ IGAZSÁGIGAZSÁG KOSZORÚJA KOSZORÚJA

SZIRMOK 
VIRÁGOK

ESKÜVŐK
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Az apró részletekben rejtőzik a lényeg. Ahogy 
egyik virág, kristály, gyöngy a másikhoz simul, 
olyan utánozhatatlan harmóniába tart az egész, 
szépen, a természet bájától ihletve. 
Ha fátyol takar, akkor is felsejlik a lényeg: 
a szépség és a természetesség szerelme. 

FOTÓ: HALMAI GYÖNGYI Photography
HAJ: Jancsi Adrienn / EliteWedding Hair 
SMINK: Bernadett Janka Make up Artist 
MODELLEK: Póth Dorina, Lilii Nagy
RUHA: Koralia Menyasszonyi Ruhaszalon
DEKORÁCIÓ: Brandt Virág 

TÜNDÖKLŐ ÉS TERMÉSZETES
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FE JDÍSZ ÉS HA JÉK SZER 
KOLLEKCIÓJÁNAK 
KAMPÁNYFOTÓZÁSA
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