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Kedves
Házasulandók!
A régi legenda szerint valaha egyek voltunk; férfiak és nők, aztán szétváltunk, és
most egymást keressük, hogy újra egységet
alkothassunk. Ha szerencsénk van, megtaláljuk a másik felünket, akkor viszont el sem
szabad engedni. A szerelmesek legerősebb
szövetsége több ezer éve az esküvő, amely
szent és mágikus esemény is egyben, amire
a nők sokszor már kislány koruktól készülnek. Talán Te is, kedves Olvasó, aki kezedbe
vetted a kiadványunkat, épp most éled meg
álmaidat. Neked és mindazon hölgyeknek,
akik a Nagy nap lehetőségét most még csak
magukban csendesen ízlelgetik, szeretnénk
egy kis segítséget nyújtani. Lehet, hogy magához a leendő menyasszonyi ruhádhoz
kapsz inspirációt, esetleg magadra ismersz a
stílusjegyek leírását tartalmazó oldalunkon,
de előfordulhat, hogy itt a magazinban találod meg azokat a szolgáltatókat, akik megvalósítják elképzeléseidet. Kiadványunkban
az aktuális trendek mellett igyekszünk kellő figyelmet szánni a lelkedet foglalkoztató
kimondatlan kérdésekre is, és persze azt
is reméljük, hogy azért rengeteg hasznos
ötletet is találsz cikkeinkben - a Te nyelveden. S mivel jól tudjuk, hogy a látványon mi
minden múlik, különös odafigyeléssel válogattunk a legszebb képek között. És ha már
menyegző, egy örök igazsággal kívánunk
minden párnak nagyon sok boldog évet:
„Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és
megtartott fogadalom!”
Kellemes lapozgatást kívánunk!
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TÁJÉKOZTATÓ A
HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL
A házasságkötés az ember
életének egyik legboldogabb
és legjelentősebb pillanata.
Mindazoknak a pároknak,
akik elhatározták magukat, és
biztosak döntésükben, hogy
életüket egymáshoz szeretnék
kötni, első hivatalos lépéseik
az anyakönyvvezetőhöz kell,
hogy vezessenek. A házasságkötési szándék bejelentése
előtt azonban nem árt tisztában lenni a házasságkötés jogi
hátterével, menetével. Ehhez
kíván segítséget nyújtani ez a
rövid tájékoztató.
KIK KÖTHETNEK HÁZASSÁGOT?
A magyar állampolgárok közül minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy
külön engedély nélkül köthet házasságot. 16
éves kortól is van lehetőség házasságkötésre,
de ehhez gyámhivatali engedély kell, melyet
az állandó lakhely szerint illetékes gyámhivatal ad ki. Hazánkban a 16. életévét be
nem töltött személy nem köthet házasságot.
Szintén nem engedélyezett a házasságkötés
egyenes ági rokonnal, testvérrel, testvérek
egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
továbbá az örökbefogadó sem köthet házasságot örökbefogadottjával.

BEJELENTÉS

Házasságkötési
szándék bejelentése a házasságkötés helye
szerinti
anyakönyvvezetőnél
történik.
Mindkét házasulónak személyesen meg kell
jelennie az anyakönyvvezetőnél bejelentés
és nyilatkozattétel céljából.
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A bejelentést legkorábban az esküvőt megelőzően 12 hónappal lehet tenni. Házasságot
kötni a házasságkötési szándék bejelentését
követően 30 nap elteltével lehet. A 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt
esetben felmentést adhat (pl.: menyaszszony terhessége, külföldi munkavállalás…)
A házasságkötési szándék bejelentésekor az
anyakönyvvezető ismerteti a házasulókkal
a helyben elérhető házasságkötéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és ezek díját. Ilyen
szolgáltatások lehetnek például a zene, műsor, gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgőzés, és sok helyen lehetőség van egyedi kérések teljesítésére is.

SZÜKSÉGES IRATOK

Az alábbi okiratokat kell bemutatni mindkét házasulónak:
• személyazonosság igazolására
szolgáló okmány;
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
• külföldi állandó lakhely esetén
érvényes útlevél;
• születési anyakönyvi kivonat;
• elvált személyeknél jogerős bírósági ítélet,
vagy a válás tényét tartalmazó házassági
anyakönyvi kivonat;
• özvegy családi állapot esetén pedig az
előző házastárs halotti anyakönyvi
kivonatának benyújtása kötelező.
Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
• útlevél;
• születési anyakönyvi kivonat hiteles
magyar nyelvű fordítása;
• tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei
szerint házasságot köthet (beszerezhető:
követség, konzulátus). Amennyiben
külföldi fél kíván házasságot kötni, érde-

mes az anyakönyvvezetőtől külön tájékoztatót kérni, mert ez esetben a házasságkötési
eljárás hosszadalmasabb és bonyolultabb.)

A HÁZASULÓK ÁLTAL TEENDŐ
NYILATKOZATOK Házasulóknak a

házassági szándék bejelentésekor nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen házassági nevet
kívánnak viselni a házasságkötés után. Házasságkötésig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható. Ha a szülők a házasságkötés után
nem viselnek közös házassági nevet, akkor a
feleknek meg kell állapodniuk a születendő
gyermekük/gyermekeik családi nevéről.

HOL HÁZASODHATUNK?

Magyarország bármely házasságkötő termében.
Nem kell tehát a lakóhelyhez legközelebb
esőt választani, de mindenképpen célszerű
tájékozódni az adott házasságkötő terem befogadóképességéről, és a várható költségekről, mert a Polgármesteri Hivatalok maguk
határozzák meg a bérleti díjat és szolgáltatásaik árait. A házasság a hivatali helyiségen
és munkaidőn kívül is megköthető a jegyző
engedélyével. Ezzel egyedivé varázsolhatjuk az esküvőnket, de ne feledkezzünk meg
róla, hogy ennek pluszköltsége van.

A HÁZASSÁG MEGKÖTÉSE

A házasság a házasulók nyilatkozatának megtételével jön létre. A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Tanú
csak 18. életévet betöltött, cselekvőképes,
érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező személyek lehetnek. Ha külföldi állampolgárságú a tanú szükséges az útlevél, és
ha nem beszél magyarul tolmács is.

Fontos változás, hogy 2014. július első napjától nem papíralapon, hanem elektronikusan
vezetik az anyakönyveket. Ezáltal szükségtelenné válik a házassági anyakönyv aláírása, de hogy megmaradjon az aláírás ünnepélyes szertartása, házasságkötési lapot írnak
alá a házasulók.

A POLGÁRI SZERTARTÁS
RÉSZEI

• bevonulás;
• anyakönyvvezető hivatalos beszéde;
• gyertyagyújtás, gyűrűhúzás, aláírás;
• műsor;
• anyakönyvvezető köszöntő beszéde;
• szülőköszöntő;
• pezsgőzés, gratuláció.
A szertartás alatt halk zene szól, meghitt
hangulatot varázsolva.
A fent ismertetett „szertartás-rend” csak egy
lehetőség, amely a házasulók igényei és az
egyes Polgármesteri Hivatalok által nyújtott
szolgáltatások függvényében változhat.

A HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI TEENDŐK Ha történt névváltoztatás, akkor
az okmányokat kötelező kicserélni, amelyet az ország bármely okmányirodájában
megtehető. Ha további kérdés merült fel,
bármely Önkormányzat anyakönyvi hivatalában készségesen adnak felvilágosítást a
témában!
dr. Kovács Tímea
aljegyző és
anyakönyvvezető
Albertirsa
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LAKODALOM VAN
A MI UTCÁNKBAN...
Kezdődik a jól ismert nóta. Sajnos technikai és praktikus okok
miatt már egyre kevesebb a sátras lakodalom. Így a saját házunk,
utcánk helyett más helyszínt kell
választani. Hiszen aki lakodalomra készül, az egyik legnagyobb
döntése a házastársa kiválasztása
mellett, hogy hol rendezze a lakodalmát. A választásnál sok szempontot kell figyelembe venni.
VINTAGE, MODERN, HAGYOMÁNYOS Minden esküvői helyszínnek

megvan a maga miliője. Ennek a stílusnak,
hangulatnak találkozni kell az Ifjú Pár ízlésével. Néhány éve nálunk is felkapott lett a
nyugaton már népszerű vintage lakodalom,
ami tulajdonképpen a régi lakodalmak felelevenítése a mai kor elvárásai szerint. A természetes környezet, az „asztal alatt kapirgáló
tyúkocskák”, a hangulatos dekoráció igazán
felejthetetlenné teheti a Nagy Napot. Itt aztán csak a fantáziánk és a pénztárcánk szabhat határt az ötleteinknek és az álmainknak.
Egyre népszerűbbek a szabadtéri esküvők,
itt feltétlenül olyan éttermet kell választani, ahol megoldható ennek a lebonyolítása,
és az anyakönyvezető vállalja is az esketést.
A szabadtéri helyszíneknél egy nagyon fontos szempontot figyelembe kell venni, legyen
B terv, röviden rossz idő esetén fedett helyen
is tudjunk mulatozni.

KONYHA

Sör és sör között is nagy különbségek vannak, de azért azt nem fontos
egy lakodalom előtt végigkóstolni mindet. Az
étteremválasztásnál azonban semmiképpen
sem hagyjunk ki egy tesztvacsorát.
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LÉTSZÁM

A helyszín mérete megfeleljen a násznép nagyságának. Kényelmesen le
tudjon ülni mindenki, és az sem baj, ha még
táncolni is marad helyünk. Arra is ügyeljünk
viszont, hogy ne egy „hodályban” rohangáljon az a pár tucat meghívott vendég.

SZÁLLÁS Manapság már nem annyira
jellemző, hogy ugyanabból a „faluból” származik az Ifjú Pár mindkét tagja és a násznép
is. A vendégek nagy része távolabbi településről érkezik, ezért a legmegfelelőbb, ha a helyszínen, vagy annak közelében el tudjuk őket
szállásolni. Hajnalban én sem szívesen ülök
autóba, az egyik leghangulatosabb after party
a másnapi morzsaparti, ahol egy kávé mellett
átbeszélhetjük az előző nap legjobb és legviccesebb sztorijait.
AUTÓVEZETÉS … egyszer minden
lakodalom véget ér. Ilyenkor nagy segítség a
vendégeknek, ha nem kell taxit hívni, hanem
egy egész estére megbízott „sofőrszolgálattal”
hazafurikázzuk azokat a vendégeket, akik
nem szeretnének az átmulatott éjszaka után
hazavezetni.
Csak néhány általam fontosnak tartott szempontról esett szó ebben a pár mondatban, a
listát még a végtelenségig lehetne fokozni. Ne
legyünk maximalisták, de próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból és a lakodalomból is.
Tábori László, vőfély
06-20/491-19-05
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AMI A HAJAT ÉS A SMINKET ILLETI
Melyik ara ne szeretne tetőtől
talpig tündökölni az esküvője napján? A leggyönyörűbb
menyasszonyi ruha is úgy érvényesül leginkább, ha feljebb
emelve a tekintetünket, boldogságtól ragyogó szemeket
látunk. A tökéletes hatás eléréséhez azonban profi fodrász és
sminkes szükségeltetik.

SMINK
Felesleges hosszú órákat, napokat otthon
a tükör előtt azzal töltened, hogy kitaláld,
melyik smink állna a legjobban. Márpedig
egyértelműen az a cél, hogy a nagy napon
magabiztosan sütkérezz a középpontban.
Ráadásul nem csak a vőlegényed és a vendégsereg figyelmét vonod majd magadra, hanem több száz fotó és film is meg fog
örökíteni. Sminkednek bírnia kell egészen
hajnalig, amihez csak professzionális termékeket és szakember segítségét kell igénybe
venned. Ajánlott hónapokkal a menyegző
előtt lefoglalni az időpontot, valamint minimum 2-4 héttel próbasminket kérni. Ő figyelembe fogja venni az egyéniségedet, az
arcformádat, az esküvői ruhádat és minden
szóba kerülhető színvilágot, ami kapcsolódni fog az eseményhez.
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Az esküvői sminkelés előtt be kell tartanod néhány jó tanácsot, ha üde megjelenést szeretnél:
• semmi sminket ne rakj fel aznap,
• előző este arcradírozz,
• bőröd tiszta és makulátlan legyen,
• igyál előtte sok folyadékot,
• ne szoláriumozz előtte.

HAJ
Ahogy a smink esetében, úgy a tökéletes frizura megtaláláshoz is feltétlenül szükséges
próbanap. Azt már bizonyára rég tudod,
hogy az arcod formájához mi áll jól, és mi kevésbé. Az viszont egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen fazonú és stílusú frizura fogja
ékesíteni megjelenésedet. A divatla-pokban,
katalógusokban található variációk inspirációt adhatnak, persze több más tényezőt is
figyelembe kell venned.
Összhangban kell lennie a sminkeddel és a
ruháddal, ezért szerencsés, ha van róla fotód,
amit elviszel a fodrászhoz. Az esküvő stílusához is passzoljon, de a legfontosabb, hogy
egyéniségedhez illő hajviseletet válassz, és
főleg, hogy nagyon szeresd! A vintage stílusú frizurák, a laza tarkó kontyok nagyon
divatosak, amik elegáns hajpánttal, csattal és
csipkés fátyollal kombinálhatóak.
Ha azt szeretnéd, hogy a hajad fényesen csillogjon, előtte pár nappal festesd be!
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TE MELYIK VAGY?
Ahány szín fellelhető a szivárványban, annyira sok izgalmas
személyiség lakozik bennünk,
nőkben. Mind mások vagyunk, még ha kimondhatatlanul jelen is van köztünk egy
láthatatlan ősi szövetség. Lehetetlenség volna felsorolni a
sokféleségünket, és nincs is az
a személyiségteszt, ami teljesen fedné rólunk a valóságot.
Mégis, talán felismersz magadról pár jellemzőt az alábbi
személyiségjegyek között, ami
segíthet a menyasszonyi ruha
kiválasztásánál.

ROMANTIKUS

Te vagy az örök álmodozó típus,
aki amellett, hogy érzékeny, őszinte,
lágyszívű és hűséges is. Szereted a
romantikus filmeket, falod a Jane
Austen könyveket, és legszívesebben
minden percedet a szerelmeddel töltenéd.
Szereted a kényeztetést, az apró meglepetéseket, vacsorához a gyertyafényt.
Szívesen hordasz lenge, szellős, sokszor
virágmintás ruhát, de kedveled a csipkés
holmikat is. A Te ideális választásod a nagy
Igen kimondására a vintage stílusú csipkés
sellő-, vagy habos menyasszonyi ruha. A fátyol semmiképpen sem maradhat el.

KLASSZIKUS A szíved helyett inkább az eszedre hallgatsz, mert szereted a
jól megtervezett, átlátható dolgokat. Okos
és érzékeny nő vagy, akit leginkább figyelmességgel és udvariassággal lehet levenni a
lábáról. Szereted a kifinomult, nőies stílust –
persze mindenfajta túlzás, cicoma nélkül – a
letisztult, elegáns ruhákat hordod legszívesebben. Nagyon fontos számodra a kényelem, nem követed vakon az éppen aktuális
trendeket. A Te választásod a fehérruhás,
fátyolos, uszályos menyasszonyi ruha.
VAGÁNY Igazi bevállalós, életvidám
kalandor vagy, aki ráadásul magabiztos.
Nem vagy sokszor egyszerű eset, de ezt
büszkén vállalod. Téged nem lehet egyszerű dolgokkal megfogni, aki a szívedet meg
akarja hódítani, valami különlegessel kell,
hogy előálljon. Lázadó, különc természeted
az öltözködésben is visszatükröződik.
Extravagáns és sportos ruhadarabokat hordasz leginkább, de ugyanúgy fontos szempont számodra a kényelem is. A menyaszszonyi ruha kiválasztásánál nem engedsz
beleszólást, nagyon egyedi elképzelésed
van, a legszívesebben te magad terveznéd
meg. A fekete-fehér kombináció vagy valami
élénk szín belecsempészése az igazi találat.
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MILYEN RUHÁT VÁLASSZAK?
Ötletek, tanácsok koszorúslányoknak és vendégeknek.
KOSZORÚSLÁNY Az első és
legfontosabb szempont a koszorúslányok ruhájának kiválasztásánál, hogy színét és anyagát a menyasszonyi ruha stílusához, az esküvő színeihez válasszuk!
Ami a kihívást jelenti, hogy a koszorúslányoknak úgy kell kitűnniük a tömegből,
hogy ne legyenek a „szebbek” a menyaszszonynál. Az arának természetesen van beleszólása abba, hogy milyen ruhát viselnek
udvarhölgyei, ráadásul a lányok mind eltérő testi adottságúak és ízlésűek, ami szintén
nem könnyíti meg a döntést.
Következő kérdés, ami felmerülhet, hogy
a ruhák teljesen egyformák vagy különbözőek legyenek? A probléma feloldására
több alternatíva is kínálkozik:
• egyforma színű, fazonú;
• egyforma színű, de különböző
fazonú és hosszúságú;
• azonos fazonú és hosszú, ám
különböző színű;
• nagyon hasonló színű, színárnyalatú,
de eltérő fazonú.
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VENDÉG

Meghívott vendégként sem
kis fejtörést tud okozni, hogy mit is vegyünk
fel a jeles alkalomra. Tanácstalanságunkat
tovább nehezíti pár íratlan szabály, amit
azért illik betartani. Jó hír viszont, hogy a
kezedben tartott meghívó nagy segítséget
nyújthat. Ha szerencséd van, nagyon egyértelmű árulkodó jelekre bukkansz. Nyilván
sokat nyom a latba az általad feltehetően
többé-kevésbé ismert pár személyisége, de
akkor mehetsz biztosra igazán, ha körbekérdezed a közös ismerősöket, esetleg a rokonságot, hogy súgjanak a leendő alkalom stílusáról és az esetleges extra tudnivalókról. Ha
mindezeket már lezongoráztad magadban,
még a helyszínt is jó, ha figyelembe veszed.
Nem mindegy, hogy kinti vagy benti helyen
kerül-e megrendezésre a lagzi.
De térjünk vissza azokhoz az íratlan szabályokhoz is, amiket ha követsz, esély sem
lesz rosszalló tekintetekre vagy kellemetlen meglepetésekre az esküvő napján:
• ne szorítsd háttérbe a menyasszonyt
viseleteddel – óvakodj a tiszta fehér
és a tűzpiros ruhától;
• ne öltözz talpig feketébe sem;
• farmer még csak eszedbe se jusson;
• ne legyen se közönséges, se túl szexi.
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A LEGISMERTEBB ESKÜVŐI
HIEDELMEK, SZOKÁSOK
Tudva levő, hogy a menyaszszonynak az esküvő napján
viselnie kell valami régit, ami
a hajlandóságát jelképezi, és
valami újat is, hiszen nem sokára új fejezet kezdődik az
életében. Nem árt valami kék,
hiszen ez a hűség színe, s talán valami kölcsönkért, ami a
barátok és a család segítségét,
támogatását jelenti. Aztán már
csak egy pénzérme kell a cipőbe, no meg rozmaring a csokorba és a vőlegény gomblyukába. Előbbi anyagi jólétet hoz,
utóbbival pedig hűségünkről
biztosítjuk jövendőbelinket.
A gonosz lelkek távoltartása érdekében érdemes összetörni néhány cseréptányért és
feltétlenül gondoskodni kell koszorúslányokról is, hiszen ők tévesztik meg az ártó
szándékkal a menyasszonyra leselkedő boszorkányokat. Hősiességükért a csokordobás a jutalom: az ara a szertartás végeztével
a násznépnek hátat fordítva eldobja csokrát,
aki pedig elkapja az megy férjhez leghamarabb.
A vendégseregnél mindenképp legyen rizs,
amivel megszórhatják a friss házasokat, hiszen ahány szem az ara hajában marad, anynyi lurkónak ad majd életet. Ha pedig a pár
fiúgyermeket szeretne elsőként, ültessenek
a menyasszony ölébe egy kisfiút – ezzel is
befolyásolva a gólyát. A vőlegénynek is
akad tennivalója: a nagy napon véletlenül se
hagyja őrizetlenül kedvesét, ha ugyanis si26.

kerül valakinek megszöktetnie, akkor az azt
jelenti, hogy nem érdemli meg őt. Ezenfelül
egyes helyeken még a rablás költségeit is a
nyakába varrják. Fontos az is, hogy új otthonukba lépve neki kell átemelnie a küszöb
felett a menyasszonyt, így csapva be a szellemeket, akik készen állnak megkeseríteni a
házasok későbbi életét.
Az esküvői torta felszeletelése hagyományosan a pár közös feladata, de nem mindegy,
hogy közben kinek hol a keze. A babona úgy
tartja, hogy az fogja a házasságban a nadrágot viselni, akinek a keze felül volt az első
szelet torta vágása közben. Ugyanígy érdemes meglesni, hogy a gyűrűfelhúzás pillanatában megakad-e a gyűrű a menyasszony
ujján. Ha igen, akkor jaj a szegény férjnek.
Éjfélkor, amikor a hangulata a tetőfokára
hág, kezdődhet a menyasszonytánc. Ilyenkor a menyasszony táncol a násznép tagjaival, akik néhány ropogós bankót dobnak az
erre kijelölt fazékba. A sort a vőlegény zárja,
aki a tánc végeztével felkapja a menyaszszonyt és az összegyűlt „támogatást”, majd
sietve távozik a teremből. Ezt követően már,
mint újasszony és újember térnek vissza az
ünneplők közé.
Vajda Zsuzsanna

TEXTILDEKORÁCIÓ ESKÜVŐRE
Az esküvői vacsorán és a szertartáson is nagyon fontos,
hogy a megfelelő díszítésből a
székek se maradjanak ki.
A hétköznapi dolgokból merítsetek ötletet,
hiszen a 2015-ös esküvők jelszava egyértelműen a kevesebb néha több!
A vintage ihlette esküvő dekorációja nagyon
népszerű idén is. Ha ilyen stílusban rendeznéd az esküvődet, válassz Te is gyöngyből
vagy csipkéből készült díszt a székekre.
Előbbi sérülékenyebb, de a lagzi végén egyszerűen lefejthető, még a csipkét méretre
meg kell varratni, vasalni. Ha igazi hercegnős menyegzőt tervezel, a székeket is báli
ruhába kell ,,öltöztetned”. Ezt nagyon egyszerűen megteheted organzából vagy tüllből
varrt székszoknyákkal. Talán ez a díszítés

hasonlít leginkább a hagyományos, jól megszokott székszoknyákra. Díszíthető továbbá
virágokkal is.
Minden díszítésnek megvan a maga varázsa, hangulata. A trendek követése izgalmas
és modern dekorációt eredményez, de nincs
semmi baj a régi, hagyományos, jól megszokott dolgokkal sem. A lényeg, hogy a Ti
ízlésetek mutatkozzon meg, jól érezzétek
magatokat és a násznép se feszengjen ezen
a csodás napon.
Siker Kft.
Kecskemét, Bodzai u. 4.
+36 76 481 595
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CSAK ŐSZINTÉN
Így élték meg ők - példák,
tanulságok, vallomások
MENYASSZONYA VÁLOGATJA
Teodóra (30): A házasság intézményébe való
mélyebb belegondolás, és a lelki ráhangolódás valahogy nem kapott akkora szerepet
egyikünknél sem. Talán azért, mert annyira
magával ragadott minket a sok történés: a
szervezés, a barátok érkezése és a legénylánybúcsú. Alapjában véve nem vagyunk
nagyon lelkizősek, így inkább természetesen
éltük meg az előkészületeket és a nagy napot. Legjobban talán csak a közös tánc miatt
izgultunk, és persze az esemény reggelén
volt bennünk egy természetes drukk.
Reni (38): A legfontosabb, hogy az esküvő
ne csak egy napról szóljon, hanem adjatok
magatoknak egy egész hónapot, hogy kellően rá tudjatok hangolódni a nagy napra.
Sajnos én még két nappal az esküvőnk előtt
is dolgoztam, amit így utólag megbántam.
Testileg és lelkileg is teljes relaxációt és különös figyelmet, ápolást javaslok, máskülönben nem tudod teljesen átadni magad akkor,
amikor kell. Ehhez minimum két hét szabadság dukál a menyegző előtt, és ne hagyjunk napokat, heteket a nászútra, szigorúan
közvetlenül az esküvő után következzenek a
mézeshetek! Másik jó tanácsom, hogy szervezőt feltétlenül fogadjatok, ha megtalálod a
megfelelő személyt, akiben megbízol, az felbecsülhetetlen segítség. Ne felejtsük el, hogy
ez a nap Rólatok, a friss házasokról szól, ebben a „filmben” Ti vagytok a főszereplők!

A VŐLEGÉNYEK SEM
EGYFORMÁK
Dávid (33): Amennyire a kedvesem hosszú
hónapokig izgult amiatt, hogy minden tökéletese legyen az esküvőnk napján, annyira
érzékenyültem el én a szertartás alatt. Nem
gondoltam volna, hogy ennyire meghat a
ceremónia, de akkor és ott nagyon mélyen
30.

átéltem a pillanatokat. Nagyon jó esküvői
szolgáltatókat találtunk, ami annak is köszönhető, hogy fogadott esküvőszervezőnk
volt, aki tényleg profin végezte a dolgát.
Nekünk csupán annyi volt a dolgunk, hogy
felvázoljuk az elképzeléseinket, amihez ő
megtalálta a passzoló elemeket. Mivel a
helyszíntől kezdve a fotóson át a zenekarig
minden a lehető legideálisabb volt, igazán
maradandó élményeink maradtak meg a Mi
napunkról. A vendégség azóta is emlegeti,
hogy mennyire jól érezték magukat velünk.
Márk (40): Bevallom, én csekély részt vettem
ki az előkészületekből. Leginkább kis feleségem koordinálta a szervezést, de szerencsére
az ő legjobb barátnője rengeteg terhet levett
a válláról. A részletek, a futkározás már leginkább rámaradt. Így sem nekem, sem a kedvesemnek nem kellett már az esküvő napján
apró-cseprő dolgokkal foglalkoznunk. Teljesen felszabadultan tudtunk élvezni minden
egyes pillanatot. Sokat köszönhetünk a szülőknek is, akik mindig készenlétben álltak,
ha tanácsra volt szükségünk.
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