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Kedves Jegyespár!  
Kedves Olvasó!

Magazinunk szerkesztésekor talán 
már Ti is izgalommal vártátok a kiál-
lítások bemutatóit, tudni szerettetek 
volna minél többet a 2016-os tren-

dekről. Az Esküvő Magazinunkban 
nagy hangsúlyt fektettünk a ceremó-

niát körülölelő látványelemekre. 
Kíváncsian jártunk utána, legyen 
az ruha, frizura, csokor, tánc vagy 

köszönetajándék. 
A divat mellett igyekszünk olyan 
hasznos információkkal szolgálni, 
amelyek alapján könnyebben elter-
vezhetitek, hogyan is történjen az 

egymásnak kimondott eskü.
Kellemes lapozgatást, sok örömte-

li pillanatot és felejthetetlen, tökéletes 
nagy napot kívánunk!
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Minden
 „kis” királylány

 álma valóra
 válik egyszer!

Az ember életében vannak megha-
tározó mérföldkövek. Ilyen ese-

mény az esküvő is, amely egy 
életre szóló elköteleződést 

jelent a pár számára. Fő-
leg a nők készülnek nagy 
gonddal és odafigyelés-
sel erre az alkalomra. 
Számukra a menyasz-
szonyi ruha az egyik 
legsarkalatosabb 
pont. Őket fogja fi-
gyelni a násznép, 
így arra töreksze-
nek, hogy életük 
legszebb napján 
a szokásosnál 
is gyönyörűb-
bek legyenek.
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Az esküvő mindenkor egy kivételes, ünnepi alkalom. Az alapkoncepció évszá-
zadok óta változatlan, de a részletek mindig a szerelmesek ízlését tükrözik. Így van 
ez a ruhák tekintetében is. A divat évről évre változik. Míg anyáink teljesen zárt, 
gyöngyökkel díszített ruhában álltak az oltár elé, manapság a vállat láttató, mesébe 
illő viseletek terjedtek el. Mára a fodrok kimentek a divatból. A ruhára külön illesztett, 
akár 3 méter hosszú uszályokat is csak a királyi esküvőkön láthatunk már. A menyasz-
szonyi öltözékek drasztikus változása miatt sem jellemző, hogy generációról generáci-
óra öröklődne a menyasszonyi ruha.

Pár év alatt is sokat változtak a ruhafazonok. Eltűntek a puffos ujjak és napjainkra a 
legkedveltebb fazon a mell felett érő, pánt nélküli darabok lettek. Divatos a sellő ruha, 
amelyhez a ruhával egybevarrt, viszonylag rövid uszály társul. Hasonló kivitelben ka-
locsai mintásat is találhatunk, de ez az idei évben már kifutóban van a palettáról.

Nagy divatok lettek a swarovski kristályokkal díszített csodás esküvői ruhák. Ezek 
a kövek a kiegészítők terén és a körmökön is megjelennek. Most nagyon felkapott a 
csipke és tüll anyagok használata, minden mennyiségben. A ruha felső része lehet ra-
kott is. A merészebb arák nagy tüll szoknyát is választhatnak. Viszont a nagy abron-
csok ideje lejárt. Divatba jöttek a kisebb abroncsos vagy abroncs nélküli ruhák, ame-
lyek nem utolsósorban kényelmesebbek is.

A menyasszonyok többsége fotókkal, konkrét elképzelésekkel érkezik egy- egy ru-
haszalonba. Ha kirajzolódik a végleges terv, akkor elkezdődik a menyasszonyi ruha 
megvarrása. Többségében kézzel, aprólékos munkával készül minden fazon. Ezért 
minimum 3-4 hónap kell a nagy nap előtt, hogy a megálmodott öltözék fizikálisan 
is „testet” öltsön. Időt kell hagyni az igazításra, apróbb alakítások elvégzésére, hogy 
majd tökéletesen álljon a ruha az arán. Nagyon fontos, hogy a ruha a menyasszony 
személyiségét, stílusát tükrözze és a testalkati adottságait is minden esetben vegyük 
figyelembe. A színt tekintve még mindig a hófehér a legelterjedtebb, de egyre többen 
törtfehér, ekrü színű ruhát választanak.

Az esetek többségében a menyasszony megvarratja a ruhacsodát, azt kölcsönzi és az 
esküvő után visszaviszi az üzletbe.
 
A templomi esküvőhöz kötelező, de minden esetben ajánlott egy vállat takaró boleró 
beszerzése. Ez készülhet csipkéből, szaténból, stb., csak igazodjon a ruha anyagához. 
A kiegészítők kínálata határtalan. Számtalan egyedi elképzelés lehetséges. Fejdísz, fá-
tyol, az ún. bugyorka (kis méretű táska). Egyre kevesebben kérnek kesztyűt, de akkor 
az ujjatlan, háromszög alakú, kézfejet takaró fazonok a keresettek.

A régi, magyaros jellegű piros menyecskeruhák is idejüket múlták már. 2016-ban a 
nyitott fazonok a jellemzőek. Az ara bármilyen színváltozatban megálmodhatja eze-
ket. A harmónia érdekében a vőlegény viseljen azonos árnyalatú nyakkendőt vagy in-
get.
Legyen az esküvői viselet hagyományos vagy modern, fehér vagy színes, a lényeg, 
hogy az ifjú ara nagyszerűen érezze magát benne ezen a boldog napon.

Forrás: Erika Ruhaszalon Nagykőrös

Szöveg: Varga Nóra Viktória
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Szépségtippek a nagy napra
Természetes, hogy a menyasszony az esküvőjén szeretne a legeslegjobb formá-
jában lenni, ám ennek érdekében nem árt, ha a nagy napot megelőző héten, he-
tekben már figyel magára és egy-két apróságra.

Menyasszonyi frizura
A tökéletes menyasszonyi frizurához elengedhetet-
len a megfelelôen karbantartott hajalap. Ezért
érdemes már akár hónapokkal az esküvô idôpontja 
elôtt kiválasztani a fodrászt, aki majd el fogja ké-
szíteni az alkalmi frizurát. Érdemes hangsúlyt for-
dítani arra is, hogy az esküvôi frizura stílusa illesz-
kedjen a menyasszonyi ruha stílusához is. Amit 
sokszor elfelejtenek a menyasszonyok a lázas 
készülôdés során, az a kényelem. Pedig nagyon so-
kat számít, hogy a frizura amit választ, az ne csak 
akkor legyen szép mikor elkészül, tartson a végig-
mulatott éjszaka során is, és ne érezze magát ké-
nyelmetlenül a viselése során. A próbafrizura vagy 
smink készítése az esküvô elôtt nem kötelezô, 
azoknak a menyasszonyoknak azonban, akik bi-
zonytalanok hogy milyen hajat vagy sminket vá-
lasszanak érdemes erre is idôt szánniuk.

Alkalmi smink
Az esemény nagy részében a vendégek nem 
2 cm távolságról fogják látni a menyasszonyt, 
ahogy Ô nézi magát a tükörben a próba végén. 
Éppen ezért szem elôtt kell tartani, hogy a pró-
ba során elkészült smink ugyan erôsnek tûnhet, 
különösképpen, ha a mindennapokban nem is 
szokta magát sminkelni, de egy fehér menyasz-
szonyi ruhával már egész másként fog mutatni. 
Ezenkívül a fotókon és a videón is sokkal halvá-
nyabbnak fog tûnni az akkor még erôsnek látszó 
smink. Egy normál nappali smink gyakorlatilag 
nem is látszana.

Az utolsó héten érdemes az alábbiakra figyelni:
•  Semmilyen újfajta krémet ne próbáljon ki. Leg-

jobb, ha váltakozó zuhanyt használ, arcát pedig 
minden reggel hideg vízzel tisztítja.

• Puha fogkefével masszírozza át ajkait.
•  Egy héttel az esküvô elôtt menjen el a kozmeti-

kushoz, és próbálja ki az ünnepi sminket.
•  Tegyen a szemére esténként nyugtató, kúraszerû 

pakolást uborkakarikákból. 
•  Kényeztesse a haját és táplálja minden hajmosás 

elôtt ricinusolaj-kukoricamag keverékkel, majd 
egy órát hagyja beszívódni a törölközô alatt.

•  Érdemes festetni, vágatni a hajat, az utolsó héten 
pedig kipróbálni az esküvôi frizurát.

•  Ápolja folyamatosan kezét és körmeit, hetente 
egyszer mártsa meleg olívaolajba. 

•  Menjen el manikûröshöz és próbálja ki az ünne-
pi lakkozást. Ha körmeire ékszert tetet, és eddig 
még nem viselt ilyet, hordja pár napig, nehogy a 
menyasszonyi ruhába beleakadjon.

•  Lábait polcolja fel esténként, így javul a vérke-
ringése. Kényeztesse lábait hetente legalább két-
szer olajos, paraffinos pakolással. Egy héttel az 
esküvô elôtt kezdje hordani az alkalmi cipôt, ne-
hogy a nagy napon feltörje a lábát.

•  Legalább most szakítson idôt arra, hogy hetente 
egyszer elmegy egy masszázsszalonba.

•  Az utolsó héten próbálja fel újra a menyasszonyi 
ruhát, lehet, hogy be kell szûkíttetni.

•  Mosolyogjon sokat, keresse fel barátait, beszélges-
senek esténként. A lelki nyugalom a testére is kihat.

Menyegző
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A klasszikus fekete-ekrü összeállítás 
mellett napjainkban már határtalan 
szín és fazon összeállítás közül válo-
gathatnak a vőlegények. Legyen ele-
gáns, sportos, visszafogott, extrava-
gáns vagy akár bohém a stílusuk.

Kellő időt és fi gyelmet kell fordítani az 
alkalmi darab megtalálására. Az a cél, hogy a vőle-
gény jól érezze magát a ruhában. Minimum 3 
hónappal a nagy nap előtt el kell kezdeni a keres-
gélést. Fontos szempont az esküvő stílusa és a 
vőlegény saját ízlése. Általában a menyasszonyi 
ruhához szokták igazítani az öltönyt, az ara kiegé-
szítőinek szín árnyalatai itt is visszaköszönnek. 
Számtalan variációt kínálnak a szaküzletek: öltöny, 
frakk, szmoking, zsakett, cut vagy lazább esküvőre 
a dinner jacket.
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A klasszikus szmoking: fekete egysoros, hegyes- 
vagy sálgalléros. Az utóbbi években már a kétso-
ros és színes változatok is kedveltek voltak. Nadrág-
ból az egyenes vagy enyhén karcsúsított változat az 
elterjedt. Hozzá mellény, széles selyemöv és csokor-
nyakkendő illik. Az ing lehet fehér vagy krémszínű, 
gallérjának csücskei visszahajtottak. Újszerű lehető-
ség a magasan záródó, bújtatott gombolású, hosz-
szított szabású, álló galléros zsakett. A cut elől rövid, 
hátul hosszú zakó csíkos nadrággal, szürke mellény-
nyel, galléros inggel és ezüstszürke nyakkendővel 
vagy szmokinginggel és szürke plasztronnal páro-
sítva. A plasztron speciálisan széles nyakkendő, ami 
nyakkendőtűvel díszíthető. Ez a viselet szürke cilin-
derrel még elegánsabb. A dinner jacket egysoros, 
sálgalléros, fehér vagy krémszínű zakó sötét nad-

rággal kombinálva. Szmokinginggel, csokornyakken-
dővel, széles szmokingövvel vagy mellénnyel kiegé-
szítve szokták ajánlani.

Idén nagy sláger a színes ing és az egyedi, trendi 
kiegészítők: nyaksál, díszzsebkendő, ékszerek, 
mandzsettagombok, zsabó (az ing mellrészére 
varrt fodros dísz) vagy sétapálca. Ügyelni kell ezek 
összhangjára! Először az öltöny anyagát (gyapjú, 
selyem, moher, stb.), színét és díszítettségét kell 

kigondolni. 2016-os trend a barna, a szürke, a sötét-
kék színek árnyalatai, a színes nyakkendők és az 
egyedi kitűzők.

A ruha minden esetben legyen az illető testalkatá-
nak megfelelő. Érdemes egy barát vagy szakem-
ber segítségét kérni. Alacsony, vékony testalkatú fér-
fi aknak az egysoros zakó, a vállrész megerősítés, a 
szűkített fazon és az enyhén trapézos nadrág a leg-
előnyösebb. Szinte minden fazon jól áll a magas, 
vékony férfi aknak. Esetükben kerülendő az álló gal-
lér és a sok gombos zakó viselete. Az atletikus, 
izmos vőlegények egyszerű öltönyben és 2-3 gom-
bos fazonban gondolkodjanak. A mackósabb testal-
katra ideális az egysoros zakó, 3 vagy több gombos 
fazon álló gallérral és mellénnyel.

Célszerű egy tartalék inget is beszerezni és a szín-
ben, fazonban megfelelő cipő kiválasztásáról se 
feledkezzenek meg.

Hozza ki megjelenéséből a maximumot! Válasz-
szon stílusának és a trendeknek megfelelő esküvői 
öltönyt, s tegye feledhetetlenné élete legszebb nap-
ját is!

Varga Nóra Viktória

Öltönyök a kényelem
 és az elegancia jegyében
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A biedermeier csokor soha nem megy ki a 
divatból. Jellemzője a szorosan egybekötött virág-
fejek, amelyek szabályosak, egyforma nyílású-
ak. Színben lehet változatos, de a klasszikus fehér, 
beige, pezsgő árnyalatok teszik igazán örök éle-
tűvé. Ám óvatosan ezzel a fazonnal, a teltebb höl-
gyeknek előnytelen. Egy jól megválasztott virág-
csokor akár -10 kilogrammot is jelenthet, tessék 
élni az optikai csalással! A hosszúkás, keskenyen 
leomló apró virágok megnyújtják a hölgyek alakját.

Az idei évben is óriási siker vár a nagyobb méretű 
csokrokra. Ezeket arányosan kell elkészíteni, hogy 
a menyasszonyi ruha is érvényesülhessen mellettük.

A legromantikusabb, legelragadóbb továbbra is 
a vintage menyasszonyi csokor. Olyan, mint egy 
XVII. századi virágcsendélet, kissé kopott, „öreges”. 
Ez a stílus minden esetben pasztell színeket alkal-
maz. Leginkább nagy virágokból: dália, nyitott 
rózsa, bazsarózsa készülnek, amelyeket a levendu-
la „mos össze”. A hortenzia bármilyen árnyalatban 
gyönyörű. A hamvas, ezüstösen csillogó eukaliptusz 
vagy a senecio cineraria teszi igazán izgalmassá. 
Árnyalatai leginkább a mályva, a lila és ezek árnya-
latai. Hagyományosabb illetve csipke törtfehér 
ruhával érvényesül a legjobban. Egy nyárutó- 
kora őszi esküvőre tökéletes választás a mokka-
cappuccino árnyalatú csokor vintage változatban.

zva állapítjuk AmAmmikikor aa k k kezezezezününününkbkbkbkk e e e kekekerürürülnlnlnlnnekekekekk n n nnagagagagagyayayayayanynynyyyáiáááá nkkkk f f fff fffénénénééné yképei csodádádálkozozz
iseletek. Néz-memeg,g  hogggy yy aazaza ótótótótaa a a mimimilylylyenenenn n n n agagaggyy y y mémémémémértrtrtrtékééé bebebebeben nn n vvávváááltltlltltoztak az esküvüü ői vi
régen a szeg-zzük csakakak m mm m egegeg j j obobo bababan n n a a a mememennnyyasassasa szszszszszononoonnyiyi ccc csosokrkrkrk okat. Nem is oooolyan r
tett kerek, fű vololttt t azazazzz  a  vviri ágá , ammelelee ybybőlől a az z eseskükükk vővői cscsssokokokokrok készültek.kk  Lehet
lumosa zöld, nyyújújjjttotototttttttt, , aa lélényn egeg, , hohogygyy  m mminélél nn agagyyobbb é éééésss az elmaradhatattatlan pl
rág és a kála.amamii i i kókókók coc san ölöleleltte aaa v v virágá feeejejej keket.t. A AAAztánnn j j jött a gerbera, aa kardvir

Újra divat a régi
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A menyasszonyi csokor tükrözi az ara stílusát, 
személyiségét. A számára kedves virágból kell ösz-
szeállítani. A porcelánbőrű menyasszonyoknak 
nagyon jól állnak a barack színű virágok. Az erő-
teljesebb színektől se ijedjünk meg: a magenta, a 
pink, a ciklámen nagyon divatosak. Merészebb 
ruhával párosítva lenyűgöző lesz az összhatás. 
Az élénk színeket meglazítja a rózsaszín vagy 
a fehér. Ezek többségében nyújtott, apróbb virág-
ból készülő csokrok.

Sokan elrakják emlékbe a virágkölteményt. Ebben 
az esetben ne feledkezzünk el külön dobócsokor 
készíttetéséről.

Mi van akkor, ha a menyasszony dekoltált ruhájából 
kivillan egy tetovált lepke? Köttessen a menyasszo-
nyi csokrába egy fekete pillangót a fehér és fekete 
rózsák közé! Engedjük szabadjára fantáziánkat!

Forrás: Reneszánsz virágbolt - Nikol
Szöveg: Varga Nóra Viktória
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Házasságkötés
    Cegléden
A házasságkötési szándék bejelentéséhez leghama-
rabb egy évvel, legkésőbb 30 nappal a tervezett dá-

tum előtt fel kell keresni a választott helyszínhez tar-
tozó Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjét. Hogy 
a polgári szertartás miként zajlik, nagyban függ attól, 
hogy a helyi önkormányzattól milyen szolgáltatást 
vehetünk igénybe. Cegléd város közigazgatási terü-
letén belül házasságot kötni kívánó pároknak gyűj-
töttük össze a ceremóniát kö-
rülvevő tudnivalókat.

A ceglédi városházán házasságkötés-
re alapvetően kétféle lehetőség nyílik. 
Egyik, amikor munkaidőben történik a 
házasságkötés. Általában erre péntek 
délelőtt szokott sor kerülni. Ez egy tel-
jesen térítésmentes, a hivatalos részek-
re szorítkozó esemény: hivatalos anya-
könyvvezetői közreműködés, igen ki-
mondása, aláírás és gyűrűhúzás. Szűk 
körű, nem minden esetben tudják biz-
tosítani a dísztermet, a kisebb befoga-
dó képességű házasságkötő teremben 
kb. 30 fő tud helyet foglalni. Tehát hét-
köznap is jöhetnek vendégek, de ekkor 
külön szolgáltatás igénybevételére nin-
csen lehetőség.

Ha emelni szeretnénk a ceremónia 
színvonalát, akkor arra ott a szomba-
ti, díszteremben kötendő házasság. Ér-
demes odafigyelni, hogy mihamarabb 
bejelentsük hivatalosan a házasságkö-
tési szándékunkat a kívánt időpont le-
foglalása érdekében, különösen a máju-
si és nyári hétvégékre. Ezt, ahogy már 
a bevezetőben is említettük, legkoráb-
ban egy évvel a kitűzött dátum előtt te-
hetjük meg. Amennyiben a polgárit 

templomi esküvő követi, úgy fél, 
egyéb esetben egy órát hagynak 
két eskütétel között.

Cegléd Város Önkormányzatá-
nak rendelete alapján a hivatali 
munkaidőn kívüli házasságköté-
sek alkalmával az alábbi szolgál-
tatások vehetők igénybe:

• Alapszolgáltatás, mely az egész 
dísztermi esküvő alapja. Magába 
foglalja a teremhasználatot, a gyű-
rűs tálca használatát, a széksor-
ok elrendezését, szőnyegezést, dí-
szítést, takarítást és a gépi zene 
használatát, valamint a pár felve-
zetését az anyakönyvvezető elé. 
A zenét hozhatja az ifjú pár, vagy 
választhat az anyakönyvi hivatal-
ban rendelkezésre állók közül. 
Alapszolgáltatás díja: 9.398 Ft.

• Zongorahasználat: a díszterem 
zongoráját használni kívánók sa-
ját maguk hozzák a hangszert 
megszólaltató zenészt.  
Zongorahasználati díj: 3.302 Ft
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• Pezsgőzés: a pezsgőt az ifjú pár hozza, saját ízlé-
süknek megfelelőt. Jellemzően a pár, az örömszü-
lők, vőfély és a tanúk koccintanak.  
Pezsgőfelszolgálás díja: 4.064 Ft

• Az anyakönyvvezető ünnepi beszéde: a hivatalos, 
jogszabályban előírt részen felüli ünnepi beszéd.  
Szertartásvezetői díj: 6.350 Ft.

• Video-reflektor igénybevétele: amennyiben a fo-
tós, vagy a videós kéri, a házasulandók igényelhet-
nek video-reflektort.  Gyakorlatilag ennek a fogyasz-
tását kell megfizetni, melynek díja: 5.715 Ft.

• Anyakönyvi kivonat díszborító: műbőr kötésű 
borító, mely bordó és fehér színben választható. 

Tartalmaz még egy fotót a Ceglédi Városháza épü-
letéről.  Ezért fizetendő: 2.540 Ft.

• Külső helyszínen, azaz hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötések esetén, mindig a helyszín közigaz-
gatásilag való hovatartozása dönti el, hogy mely vá-
ros vagy község anyakönyvvezetője adja össze a je-
gyespárt. Cegléd Város közigazgatási területén be-
lül, hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt 
hivatali munkaidőn és ügyfélfogadási időn kívül, 
szombati napokon – munkaszüneti napok kivételé-
vel - lehet lebonyolítani. A külső helyszínen történő 
házasságkötéshez jegyzői engedély szükséges. A le-
bonyolítás részleteiről közvetlenül a házasságkö-
téskor közreműködő anyakönyvvezetővel egyeztet-
nek a házasulandók a házasságkötést megelőzően, 

igény szerint akár a helyszínen is. 

Ezen ceremónia költségei magá-
ban foglalják az előzetes egyezte-
téseket, a kiszállás díját, az anya-
könyvvezető típusbeszédét (szer-
tartásvezetői díj): 73.406 Ft.

A leendő férj és feleség, valamint 
a tanúk adatait, okmányait az 
anyakönyvvezető minden esetben 
szertartás előtt egyezteti, ezért 
nagyon fontos, hogy a házasság-
kötéskor a fent leírt érvényes ok-
iratokkal rendelkezzenek. 

A megrendelt szolgáltatásokat 
csak abban az esetben tudják biz-
tosítani, ha a tervezett nagy nap 
előtt legalább öt  nappal,  az anya-
könyvi hivatal ügyfélfogadási ide-
jében, készpénzben rendezik.

Az elmúlt évben Cegléden 150 há-
zasságkötés volt, és ebből az ifjú 
pár körülbelül fele-fele arányban 
mondta ki egymásnak hétköznap, 
illetve szombati napon az egybe-
hangzó igen-t.

Információ: Nádháziné Kovács 
Ágnes anyakönyvvezető
Szöveg: Virág Henrietta

13.



A tökéletes menyasszonyi 
frizura titkai

A saját esküvőjén minden hölgy király-
nőnek szeretné érezni magát. A nagy 
napon az arcot kiemelő hajkorona te-
szi teljessé a gyönyörű ruhát. Sok nő 
nehezen tud dönteni milyen frizura áll-
na neki a legjobban. Érdemes az alka-
lom előtt többféle fazont kipróbálni.

A 2016-os évben a kiegészítőké a főszerep. 
A haj lazaságát és egyszerűségét az élő virágok 
bujasága és az azokból készült koszorúk színe-
sítik. A teljes harmónia eléréséhez válasszunk 
a csokorban is megtalálható növényt a hajba. A 
csipkék, a fátylak és a kövek örök divatok. 

Minden esetben induljunk ki a viselő személyi-
ségéből és az arcformához igazítsuk a hajkölte-
ményt. Az ovális arcforma mondhatni tökéletes. 
Ebben az esetben bármilyen frizurát viselhet az 
ara. Csupán arra kell odafigyelni, hogy a fejtetőn 
tupírozás előnytelenül nyújtja az arcot. A rövid, 
hullámos, leginkább félhosszú haj megfelelő vá-
lasztás a hosszúkás arcformához. Az extravagáns 
rövid haj kimondottan jól áll a szív arcformához. 
Ezt apró virágokkal tehetjük még elegánsabbá. 

14.



Fontos, hogy a frizura a menyasszonyi ruhá-
val összhangban legyen. Az extrémebb frizu-
ra letisztultabb vonalvezetésű ruhával kifeje-
zőbb és stílusosabb. Azt is vegyük számításba, 
hogy lesz-e fátyol, tiara, kalap, stb. A göndör haj 
a legkedveltebb választás a menyasszonyok kö-
rében. A lágy esésű hullámokat díszíthetjük to-
vább élő virággal, füzérrel. Idén is maradnak a 
természetes fonatok, akár összetűzve, akár ki-
engedve. 

A laza stílus nagyon kedvelt, a kontyoknál is 
jellemző lett, fiatalos megjelenést kölcsönöz vi-
selőjének. Jó választás az elegáns tartókonty, ha 
a ruha kimondottan díszített vagy ha fátylat fog 
viselni az ara. Itt is visszaköszönhetnek az egy-
másba fonódó bohókás hullámok, de egyenes 
hajjal is tökéletes lesz a végeredmény.

Egy nő akkor igazán szép, ha ragyog! Ez pedig 
úgy lehetséges, ha magabiztos és boldog. A lé-
nyeg, hogy a végeredmény elnyerje a „király-
lány” tetszését!

forrás: Illés Judit Sikk Hajstúdió
Szöveg: Varga Nóra Viktória
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Az esküvőre általában 4-5  felkészítő foglal-
kozás készít fel, amit a pároknak be kell vállalni-
uk, ezek kb. 1 órás alkalmak. Ha csak lehet, ragasz-
kodunk ahhoz, hogy az esküvő a templomban le-
gyen. Indokolt esetben természetesen külső hely-
színen is történhet esketés, de nem ez a preferált.

A ceglédi evangélikus templom befogadó képes-
sége: kb. 200-250 fő. Az énekvezetés  (orgonálás) 
szolgálatát a gyülekezet kántora szokta végezni, 
éneklés nélkül nagyon „csupasz” lenne a liturgia.
Az esketési szertartást vázlatosan: Násznép előre 
beül a padokba. A pár a lelkész vezetésével a kez-
dő ének alatt bevonul a templomba. (A bevonu-
lás ettől eltérő is lehet.) Bevezetés, zsoltáridézet és 
imádság következik, majd az igehirdetés, és utána 
egy újabb ének.

A lelkész felolvassa a házasságról szóló legfonto-
sabb bibliai igéket, ezután jönnek az esketési kérdé-
sek: Testvérem az Úrban, X.Y.! Szereted-e a mel-
letted álló N.N.-t, akit házastársul választottál? 
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házas-
ságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el 
nem választ? Kész vagy-e mindezt esküvel is meg-
erősíteni?  Ezekre mindketten külön válaszolnak.

A gyűrűk kölcsönös felhúzása következik, majd  az 
oltárhoz térdelve az eskütétel,  úgy hogy a lelkész 
előre mondja,  a férj és a feleség pedig szakaszon-
ként utánamondják.

Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek, Szentháromság egy igaz Isten, hogy 
X.Y.-t igazán szeretem, hűséges házastársa leszek 
Isten rendje és igéje szerint, holtomig, holtáig el 
nem hagyom. Sem egészségében, sem betegségé-
ben, sem örömében, sem bánatában. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen.

Ha ezek elhangoztak, akkor jön maga a házassá-
gi áldás, amiért tulajdonképpen van a templomi es-
küvő. A szertartás egy énekkel, imádsággal, a Mi-
atyánkkal folytatódik, és áldással záródik. 

Az Isten igéjével és áldásával összeadott boldog 
pár kivonul a templomból (reméljük, nem egyszer 
s mindenkorra), és a gratulációk akár már  fogad-
hatók a templom előtt is.

Végezetül, minden kedves egybekelendő Párnak 
gratulálok, és Isten áldását kívánom közös életükre!

Péter Zoltán

Az evangélikus esketési szertartás feltételezi, hogy az egybekelő pár legalább 
egyik tagja evangélikus vallású, de mindketten kívánják és elfogadják az isteni ál-
dást. Fontos leszögezni: a templomi esküvő nem egy formális szolgáltatás, hanem 
az „élő Isten színe előtt” állnak meg a párok, hogy áldást kérjenek házasságukra. 

Jó lelkiismerettel örömteli, felemelő és megerősítő élmény lesz számukra.

esketésrolAz evangélikus ´́
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Kis esküvo,
A házasság magánügy, a házasságkötés viszont 
több ember örömünnepe is lehet, és egyedül csak 
a Ti döntéseteken múlik, hogy milyen körben sze-
retnétek azt megélni.

A kislányok már gyerekkorukban a hercegükrôl és 
leendô gyönyörûséges menyasszonyi ruhájukról álmodoznak, 
és persze nem hiányozhat a népes társaság sem a csodás lag-
ziból. Ugyanez általában nem mondható el a férfiakról, akik 
ha megtalálják a Nagy Ôt, már csak részletkérdésnek tûnhet 
az esküvô mikéntje. Persze, általánosítani nem érdemes, és 
mindannyian mások is vagyunk. Hogy csupán két tanúval – a 
legjobb barát és barátnô - és maximum a szûk család körében 
szeretnétek a nagy napot megélni, vagy minél több, akár több 
százas vendégsereggel, egyszerû kérdésnek tûnik, pedig sok 
tekintetben is elgondolkodtató.

Mindkettô más elônnyel, munkával és hangulattal jár. Kérdés, 
hogy mennyire vagytok társasági emberek, központi figu-
rák, hogy mennyi pénzt és idôt szeretnétek rászánni, s hogy 
van–e szülôi nyomás, és mennyire vagytok magabiztosak a 
kérdésben. Ha még nem döntöttétek el, érdemes mérlegelni.

´́
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 nagy esküvo
Pro és kontra érvek

KIS ESKÜVÔ:
• Meghittebb, személyesebb.
•  Kisebb költségvetés. Összehasonlíthatatlan a giga lagzival.
•  Nem kell olyanokat is meghívni, akiket nem is ismertek, 

csak olyanok lesznek jelen, akik valóban a legfontosabbak.
•  Nincs nagy felhajtás, sem hosszú hetek, hónapok lázas 

szervezése, amik teljesen kimerítenek titeket.
•  Bármilyen helyszínt választhattok, nem kell egy csomó kri-

tériumnak megfelelnie a helynek.
•  Éppolyan emlékezetes és gyönyörû lesz, mintha sokkal töb-

ben lennének tanúi az eseménynek.

NAGY ESKÜVÔ:
•  Igenis, hatalmas dolog az életetekben, aminek ha megen-

gedhetitek, adjátok meg a módját.
• A menyasszony kislánykori álma válna valóra, ami óriási.
•  Minden apró részletet ti magatok tervezhettek meg, és a vé-

gén valóban egy életre szóló élményt adhattok és kaphattok.
•  Ne hagyjátok ki a rokonokat és barátokat életetek 

legjelentôsebb eseményébôl.
•  Tudtok majd mirôl mesélni a gyermekeiteknek, unokáitok-

nak, amirôl a sok fotó is tanúskodhat.
•  Az örömötöket azokkal is megoszthatjátok, akikkel nem 

mindennap találkoztok, de ez még jobban összehoz titeket 
és a két családot is.

Menyegző

´́
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A nyitótánc a pár elsô közös sze-
replése házastársként, ezért nagyon 
fontos, hogy miként sikerül ez a bi-
zonyos belépôtök. Elengedhetetlen, 
hogy érzôdjön köztetek az összhang 
és persze a zeneválasztás is sok 
mindent elmond rólatok. Az sem 
mellékes kérdés, hogy a lagzi folya-
mán mit táncoltok és milyen muzsi-
kára teszitek azt. Egy biztos, erre 
életetek végéig emlékezni fogtok, 
így nem árt elôre felkészülni. Néz-
zük, milyen táncok jöhetnek még 
szóba, és hogyan lehet rájuk felké-
szülni.

NYITÓTÁNC
Itt minden szem rátok szegezôdik, ezért jobb, 
ha már az esküvô elôtt esetleg táncórákat vesz-
tek. Mivel az a legfontosabb, hogy titeket jelle-
mezzen ez az elsô közös tánc, nyugodtan lehet-
tek kreatívak. A kiválasztott zenét köthetitek vala-
milyen számotokra fontos eseményhez: mondjuk 
az elsô csókhoz, randihoz vagy más meghitt pilla-
nathoz. Betanulhattok egy fajta zenére koreográ-
fiát, de akár több számból is választhattok. Napja-
inkban nagyon népszerûek az úgynevezett megle-
petés táncok, amely során a pár egy szép, andalí-
tó zenére kezd keringôvel, majd jön a gyors váltás 
és a szerelmesek kedvük szerint megôrülhetnek, 
bármilyen modern zenére.

MENYASSZONYTÁNC
Lehet, hogy ez a tánc sokaknak már ismeretlen, 
pedig nagy múltra tekint vissza. A 19. század má-
sodik felében, elsôsorban az alföldi területeken 
alakult ki ez a szokás azáltal, hogy összekapcsol-
ták a lakodalmi ajándékgyûjtést a tánccal. Fon-
tos pillanata ez az eseménynek, hiszen ekkor jele-
nik meg utoljára lányként a menyasszony. Ez alatt 
általában csárdást vagy más autentikus táncokat 
szoktak ropni, persze hasonló, mulatós számokra. 
A táncot a férj szokta zárni, és ilyenkor már me-
nyecske ruhában látható a menyasszony, ezzel is 
jelképezve, hogy már asszony lett a lányból. Erre 
természetesen nehéz felkészülni, maximum az ál-

lóképességünket fejleszthetjük, hiszen ha nagy a 
násznép, biztos, hogy egy darabig bírnunk kell 
a táncikálást. Mostanában leginkább a gyakorla-
ti funkciója érvényesül ennek a szokásnak, hiszen 
gyorsan vissza lehet keresni a kiadott költségeket. 
Azonban, ha ti ódzkodtok a nyerészkedéstôl, nyu-
godtan le lehet cserélni a pénzt másra, például ír-
janak nektek jókívánságokat vagy tanácsokat a há-
zasélethez.

APA LÁNYA TÁNC
Az apa lánya tánc elsôsorban amerikai hagyomány, 
de hazánkban is egyre nagyobb népszerûségnek 
örvend. Az egyik legmeghatóbb pillanata az 
esküvônek, hiszen itt búcsúzik el az édesapa a férj-
hez adott lányától egy tánccal. Itt is dominálhatnak 

A nyitótánc a pár elsô közös sze-
replése házastársként, ezért nagyon 
fontos, hogy miként sikerül ez a bi-
zonyos belépôtök. Elengedhetetlen,
hogy érzôdjön köztetek az összhang 
és persze a zeneválasztás is sok 
mindent elmond rólatok. Az sem 
mellékes kérdés, hogy a lagzi folya-
mán mit táncoltok és milyen muzsi-
kára teszitek azt. Egy biztos, erre
életetek végéig emlékezni fogtok, 
így nem árt elôre felkészülni. Néz-
zük, milyen táncok jöhetnek még 
szóba, és hogyan lehet rájuk felké-
szülni.

 Tánctippek 
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a közös emlékek a dalválasztásnál. Fontos, hogy 
ez is téged és az apukádat jellemezze, így ennek a 
táncnak is csak a kreativitás szabhat határt.

FLASH MOB
Más néven „villámcsôdület” egyre közismertebb 
itthon. Mivel a lényeg a meglepetés, így fontos, 
hogy csak az a szûk kör tudjon róla, aki részt vesz 
benne. Fôként vôlegényeknek és az ô családtagja-
iknak lehet ez jó apropó arra, hogy meglepjék a 
menyasszonyt és családját egy „spontán” szerve-
zett tánccal, amelybôl, ha beáll az egész násznép, 
igazi ôrület válhat. Egy biztos, ezt soha sem felejti-
tek el sem ti, sem a vendégek. 

Heszler Ramóna

 esküvohöz´́
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Mámorító 

Ebben a gyönyörû évszakban, amikor minden újjászületik, a fák virág-
ba borulnak, és a virágok illatát hordja a könnyû szél, a madárcsicser-
gés, mindig valami újnak a kezdetét jelenti. Tavasszal minden adott 
egy mesés esküvô megtartásához. A természet adja a dekorációt és a 
helyszínt, de a romantikus hangulatról is gondoskodik.

Az ezernyi színben pompázó természet megújulása ma-
gában rejti a fiatalos, vidám környezetet, talán ezért sem vélet-
lenül választják oly sokan ezt az évszakot egybekelésük idejé-
nek. Rengeteg ötletet és lehetôséget kínálnak ezek a hónapok 
mind a helyszín és a dekoráció tekintetében. A pasztell árnya-
latok, mint a barackszín, a mentazöld, a lila halvány tónusai 
számos helyen használhatók. Közeledve a nyár felé pedig már 
jöhetnek az élénkebb színek is, mint a piros, sárga, narancs. A 
virágok közül kedvelt a hortenzia, a tulipánok, az örök klasz-
szikus rózsa, a kála, a liliomok, amik sosem mennek ki a di-
vatból, de az idei év egyik trendje a fehér virágdekoráció, illet-
ve a természetesnek ható virágcsokor lesz.

A tavaszi esküvô motívumai között szóba jöhet a cseresznye-
virág, ami díszítô elemként, fotóháttérnek, esküvôi tortán 
vagy már a meghívón is szerepelhet. A fonott kosárkák tava-
szi virágokkal szintén gyönyörû látvány lehet akár az aszta-
lokon, akár a koszorús lányok kezében, természetesen össz-
hangban a menyasszonyi csokorral és a többi dekorációval 
színeiben. A kültéri helyszínek között a parkok, pajták, te-
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ESKÜVŐ EGY KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEN!

 tavasz

raszok a legnépszerűbbek, ám a döntésnél minden esetben ve-
gyük figyelembe az idôjárás kiszámíthatatlanságát, azaz nem 
árt, ha létezik egy alternatíva arra az esetre, ha fedett helyre 
kell vonulni. Nagyon sok ötletes, különleges „fílinget” nyújt-
hatnak a nem megszokott dekorációk is, mint például egy fel-
díszített bicikli vagy robogó, füzérek, lelógatott esernyôk, lu-
fik, vagy attól függôen, hogy épp hol mondják ki a boldogító 
igen-t, a legszokatlanabb, egységes arculatot tükrözô antik ré-
giségek, szép kiegészítôk. A siker záloga azonban itt is az ösz-
szehangoltság.

A menyasszonyi ruha tekintetében nincsenek keretek, hiszen 
az idôjárás kedvezô, bármilyen hosszú és fazonú ruha szá-
mításba jöhet. Nincs az a tikkasztó meleg, mint nyáron, és at-
tól sem kell tartani, hogy alulöltözik az ara. Ugyanez vonatko-
zik a koszorúslányok és vendégek öltözetére is, ami minden 
szempontból több variációs lehetôséget jelent.

Menyegző
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-  Mikor és mi volt az első ilyen megrendelésed? 
Vissza tudsz erre emlékezni? 

Első esküvői köszönő ajándék ötletem a saját eskü-
vőmre fogalmazódott meg bennem, immáron 16 
éve. Szerettem volna megköszönni és emlékezetes-
sé tenni vendégeim számára is ezt a számomra oly 
csodálatos napot. Bögréket festettem egy-egy eskü-
vői macipárral, megköszönő szöveggel, a vendégek 
nevével ellátva. Nagy volt az öröm…
Azóta kiszélesedett a köszönő ajándék paletta, amit 
nagyrészt a rászánt összeg határoz meg. Az en-
gem felkereső párokkal megbeszéljük az esküvői 
dekoráció színvilágát, ötleteket, alapokat mutatok 
nekik, amire bármilyen minta, idézet, köszönő szö-
veg rákerülhet.

-  Milyen tárgya-
kat kérnek kö-
szönő ajándék 
céllal legtöbb-
ször, Te milye-
neket ajánlasz?

Köszönetajándékként 
számtalanszor készülnek gyertyafénykeringőhöz 
apró mécses tartók, kis táblácskák, angyalkák, do-
bozkák idézetekkel ellátva, apró kerámia vagy 
üvegtárgyak, kis fényképkeretek. A lehetőségek-
nek csak a fantázia szab határt. 

-  Ezen ajándékokon túl, mit kínálsz még az eskü-
vő tárgykörében?

•  Fotózási kellékek: Mr. és Mrs táblák, Forever 
Love…, Örökkön örökké…

•  Étkészlet a pár nevével
•  Esküvői jókívánságnapló vagy doboz, amibe jókí-

vánságokat írnak a vendégek.
• Személyre szóló albumok
• Fiókos dobozok esküvői emlékeknek
•  Boldog házasság titkai doboz, ami kártyákat tar-

talmaz. Minden vendég ráírja az ő bevált tippjét 
a boldog házassághoz.

Számtalan személyre szóló nászajándék kiválasztá-
sában, kitalálásában is segíteni tudok a pár ízlésvi-
lágát figyelembe véve. Legyen az kisbútor, üveg, fa 
vagy porcelán.

-  Mikor érdemes megrendelni az ajándékokat?
Mivel kézzel festett és kézi technikákkal készült 
dolgokról van szó, mielőbb érdemes megrendelni, 
hisz elkészítésük időigényes, kézi munka. 

Apró figyelmesség
- köszönetajándék a porcelánfestőtől

Egyre jobban terjed az esküvői fogalmak körében a kö-
szönetajándék, mely egy kis figyelmesség, apró gesztus 
a vendégek felé az ifjú pár részéről. A Unique Art Home 
üzletben ezen tárgyak körében találkoztunk számos öt-
lettel, melyekről az üzlettulajdonost, Szaniszló Ildikó 
porcelánfestőt kérdeztük.

„Nincs kötél, mely 
oly szorosan és eltéphe-

tetlenül kötne össze, ahogy 
a SZERETET teszi egyetlen 

szálával”
(R. Burton)
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-  Láttunk már 
téged eskü-
vő kiállításon 
is. Milyen öt-
letekkel vet-
tél ott részt? 
Készülsz még 
ilyen rendez-
vényre? 

Novemberben 
részt vettem 
egy esküvő ki-
állításon az IPOSZ székházban, amelynek képei 
ötletként szolgálhatnak.
(Facebook/Porcelánfestő alkotóműhely/Esküvő kiállítás 
2015 albumban)
Remélem tavasszal ismét képviseltethetem magam 
a kiállításon, amire új ötletekkel készülök, de ad-
dig is várok szeretettel mindenkit az Unique Art 
Home nevű üzletemben (Cegléd, Teleki u.9/a), aki 
szereti a szépet, az egyedit és a különlegeset.

Virág 
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Szerencsére már rég a múlté, amikor még az egész közösség 
megvetését kellett elszenvednie annak a nônek, aki a férjhez-
menetele elôtt került áldott állapotba. Bár még ma is létezik 
hasonló jelenség egyes kultúrákban, a modern társadalmak-
ban már senki nem húzza fel a szemöldökét, ha ilyenrôl hall. 
Sôt, ma már nem is azért házasodunk, mert kell, vagy mu-
száj, hanem szerelembôl, aminek a gyümölcse, ha elôbb is ér-
kezik, boldogságot okozó örömteli esemény.
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Hárman az oltárnál
Áldott állapotban még szebben szól az Igen

Egy pár életében gyönyörû pillanat, ha megtudják, 
hogy gyermekük fog születni, akkor is, ha nem ter-
vezték még. A babavárás idejére idôzített esküvô 
ugyanolyan csodás, ha nem még különlegesebb, hi-
szen a várandósság minden nôt megszépít. Az 
esküvô megszervezése nagyban függ attól, hogy a 
menyasszony hogyan viseli a terhességet. Változ-
tatásokra biztosan szükség lesz. Amiben eltér a ha-
gyományos esküvôktôl, az a kettôs boldogságon 
kívül a következô dolgokat jelenti a szervezés és 
készülôdés tekintetében:

•  Inkább kérjen fel esküvôszervezôt a pár, vagy se-
gítsenek a családtagok, rokonok az esküvô szer-
vezésében, hiszen a menyasszonynak nem vol-

na szerencsés idegeskednie a sok feladatnál 
felmerülô esetleges problémák miatt.

•  A kifejezetten várandós nôk számára tervezett 
menyasszonyi ruhákból szerencsére már bôven 
van kínálat, szebbnél szebbek közül választhat 
a kismama-ara. Figyelembe kell azonban venni, 
hogy hány hónapos terhesként áll majd az oltár 
elé, hogy lehetôség szerint valami könnyû, termé-
szetes anyagból legyen a ruha. A fûzô természe-
tesen szóba sem jöhet, helyette a mell alatt sza-
bott, nôies fazonra érdemes fókuszálni.

•  Ami még a ruhánál is fontosabb lehet, a 
megfelelô cipô kiválasztása. Semmiképpen nem 
ajánlott a magas-, csakis a lapossarkú verzió. Ma 
már rengeteg csodaszép darabot árulnak belôle a 
kereskedôk. A lábak vizesedése miatt elsôdleges 
szempont a kényelem!

•  A szertartás elôtt folyamatosan biztosított legyen 
folyadék és pár falatka.

•  A nászút kiválasztásánál gondolják végig, hogy a 
menyasszony éppen hányadik hónapban lesz. Az 
elsô három hónap külsôleg még nem tûnik fel, 
de a rosszullétek, hányingerek megkeseríthetik 
az utazás élvezetét. A legjobb a harmadik, illetve 

a hatodik hónap között nekiindulni, mivel akkor 
testileg-lelkileg a legkiegyensúlyozottabb a váran-
dós nô. Az utolsó két hónapban már inkább ne 
vállaljunk hosszabb, távoli vagy külföldi utat.

És ha már szó esik a várandós esküvôrôl, ennél kü-
lönlegesebb csak akkor lehet az élmény, ha már kö-
zös gyermekekkel az oldalukon mondják ki - akár 
több év után - az IGENT a szülôk. De akárhogy is 
alakul, a lényeg, a legszebb cél, amit csak férfi és 
nô elképzelhet magának, hogy társával egy életre 
szóló szövetségben, elkötelezettséggel, a kettôjük 
által alapított kis- vagy nagy családdal éljék meg
legszebb pillanataikat.

Menyegző
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