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A 
z első pont - E-Session 

fotózás, ha elég gyors 
és ügyes a vőlegény az 
eljegyzésetek pillanata, 
már nem csak trend, de 

ha belegondoltok egy fantasztikus 
lehetőség is kipróbálni azt az em-
bert, akit választani szeretnétek es-
küvői fotósotoknak. Ha pedig már túl 
vagytok az eljegyzésen, készítsetek 
pár fotózást, amit akár a nagy napon 
prezentálhattok is magatokról, a ven-
dégek biztosan szívesen fogadják.

Készíts e-meghívót

Rövid, frappáns, trendi és újszerű. 
Vendégeitek imádni fogják. Hívjátok 
meg őket egy rólatok készült 1 per-
ces személyes kis videó felvétellel. 
Vagy akár meséljetek, a nagy dön-
tésről benne és hogy szeretnétek ezt 
megosztani velük.

Előkészületek és Szertartás 

fotózás

Fontos fi gyelembe venni, hogy aki 
rögzíti az esküvőtöket, ne csak egy 

fényképezőgépe le-
gyen. Neked az a biz-
tonság, ha csapatban 
dolgozik, több emberrel 
és tévhit hogy ez többe 
kerül viszont egyben 
biztos lehetsz a szá-

modra legfontosabb pillanatokról: 
egymás első megtekintése például, 
nem tud lemaradni. Így amikor két 
helyszínen készültök, az sem okozhat 
problémát.

Családi fotózás

Ehhez nem kell más csak egy jól fel-
készített, lelkes család, amiben igen 
nagy szerepe van a háttér munkának. 
Igazán szép képeket akkor lehet, ké-
szíteni, ha mindenki oldott és össz-
hangban van. Egy jó fotós komponál 
és irányítja a vendégeidet. Előtte pe-
dig nem árt ha egy sminkes a nász-
népet kicsit rendbe  szedi. 

Highlight fi lm

Egy új technika amit imádni fogtok. 
Az esküvőtök nem unalmas, hosszú 
órákig tartó videón kerül megörökí-
tésre, hanem összevágott klipként 
egy zenével aláfestve akár 8-10 perc-
ben. Az események nem időrendi 
sorrendben vannak összevágva ettől 
még izgalmasabb lesz , olyan mintha 
saját reklámfi lmeteket néznétek.

Kreatív fotózás

Rengeteg féle létezik: játszunk az 
ellenfénnyel, stop motion techniká-
val megállítjuk az időt, a közkedvelt 
vintage, fekete-fehér képek, mese-
beli fénytechnikák stb. 

Amikor eldönti-

tek, hogy ösz-

szeházasodtok, 

szinte az elsők 

között van a 

fotós lefoglalá-

sa, hiszen ki ne 

akarná élete leg-

fontosabb nap-

ját olyanra bízni 

aki profi n, mara-

dandót, trendit 

és tökéleteset 

alkot. De ho-

gyan is csináld?! 

Hiszen neked a 

legjobb kell…és 

mitől lesz valaki 

a legjobb? 

f
g
t
d
é
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A lényeg, hogy érdemes eldönteni milyen 
stílust választotok és megnézni, hogy az 
adott fotós repertoárjában van-e ilyenre 
lehetőség és ezt előre egyeztetni. Hiszen 
mindenkinek van egy stílusa és érdemes 
az alapján megválasztani, hogy már eleve a 
képei tetszenek.

Trash the dress

Azaz: tedd tönkre az esküvői ruhád! Na 
jó… nem a szó szoros értelmében. Kreatív, 
megdöbbentő képek, ahol felhőtlenül jól 
érezhetitek magatokat. Ez már a mókáról és 
kacagásról szól.

Különleges helyszín

Dönts úgy, hogy nem egy átlagos helyszínen 
szeretnéd az esküvőd és tegyétek egy, az 
esküvőtől független napra a fotózásotokat. 

Esküvőd fi lmje

Készüljön a legújabb technikával, izgalmas 
mozifi lmként, amit akár barátaiddal egy kö-
zös estén szívesen megnéztek HD minőség-
ben, maximum 1 órában egy kis pattogatott 
kukorica rágcsálása közben 
otthonotokban. 

Vonjuk be a barátokat a fotózásba, azaz 

hogyan használjuk a közösségi médiát. 

Kérd meg barátaidat, hogy készítsenek pil-
lanat képeket, selfi eket az esküvőtökön. 
Írd ki egy táblára akár a helyszínen, 
hogy használjanak egyedi hashtaget pl. 
#dora&isti, így később jókat nevethettek 
a közösen készített fotókon és egy helyen 
megtaláljátok.

+1 Smink, ami kincs az esküvőn

Ne feledd, az egyik legfontosabb, hogy a ké-
szülődésnél, megfelelően elő legyen készít-
ve nem csak a menyasszony, hanem a vőle-
gény is. Hiszen a képek minőségét nagyban 
fogja befolyásolni egy jó smink és egy matt 
arc. Kevesebb retusálást és természetesebb 
végeredményt érhettek így el. Kérjétek meg 
fotósotokat, hogy ajánljon sminkest, hiszen 
ő nap mint nap velük dolgozik.

g
otthonotokban. 

10+1 tipp

maradandó l
egyen

hogy az eskü
vőt ök t ökélet

es és

VARGA ZOLTÁN 
esküvői fotó-és cinematográfus

www.vmstudio.hu
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A házasság leány t isz tviselői
Egy jól megszervezett lako-

dalomnak elengedhetetlen, 

és igen fontos résztvevői a 

koszorúslányok. A nyoszo-

lyólányok ruhája, szerepük 

az esküvőn eltérő egy-egy 

kultúrában. Bele sem gon-

dolnánk, mennyi feladatuk 

van. Ezek a lányok lehetnek 

pici lánykák, nagylányok, 

tulajdonképpen bármilyen 

korosztályból ki lehet vá-

lasztani őket. Lehetnek 

családtagok és barátok 

egyaránt.

Régi kedves szokás, hogy 
koszorúslányok kísérik 

az ifjú párt. Az elnevezés a 
nászolólány szóból ered. Ere-
detileg az volt a feladatuk, 
hogy megvédjék a menyasz-
szonyt. Mindannyiuk ugyan-
olyan ruhát viselt, hogy ezzel 
megtévesszék a rossz szelle-
meket, vagy a menyasszony 
elrablóit. Egy másik változat 
szerint a menyasszony falu-
jából származó hajadonok 

voltak ők, akiknek az esküvőn 
nyílt lehetőségük a menyasz-
szony mellett a fi gyelem kö-
zéppontjába kerülni, és így 
maguknak férjet találni. Azért 
viseltek egyforma ruhát, hogy 
mindannyian egyenlő eséllyel 
indulhassanak.

Ma a koszorúslány a házas-
ságkötés hagyományainak 
leány tisztviselője. Mindig a 
menyasszony közelében kell 
lenniük, hogy segíthessenek, 
ha erre szükség van, rózsa-
szirmokat szórnak a pár lába 
elé, viszik a menyasszony 
uszályát, fátylát, de kedves 
vidámságokkal is meglephetik 
a friss házasokat. Tévhit, hogy 
a koszorúslányoknak rózsa-
színű ruhát kell viselniük, az 
a fontos, hogy az öltözékük 
harmonizáljon a menyasszo-
nyéval. Akit felkérnek erre a 
posztra, fogadja el a menyasz-
szony kívánságát.

Kettéválaszthatjuk a koszorús-
lányok csoportját életkoruk, 

és feladataik szerint. Az első 
csoportot a kislányok alkotják. 
Vidám jelenlétükkel, gyermeki 
természetességükkel semmi-
hez nem hasonlító színt visz-
nek az esküvő hangulatába. 
A kicsik segíthetnek a meny-
asszonynak, hogy az autóba 
szálláskor és kiszálláskor tisz-
ta maradjon a ruhája, a gyűrű-
párnát pedig rábízhatjuk egy 
kisfi úra, hogy a gyűrűhúzásra 
azon hozza elénk a karikagyű-
rűket. A második csoportba 
azok a koszorúslányok tartoz-
nak, akik általában a meny-
asszony legjobb barátnői. Az 
ő feladatuk a kíséreten kívül, 
koordinálni a kisebb koszorús-
lányokat, elhelyezik a köszö-
net ajándékokat az asztalon, 
segédkezniük kell a szertartás 
során, hiszen ők fogják meg a 
menyasszony csokrát az alá-
írás alatt. És a csokordobásnál 
ők is sorakozhatnak a vendég-
sereggel együtt. 
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Hogy ne csakne csakne csak
az emlékekaz emmlékek

legyenek szépek

Sokrétű nyomtatási és dekorációs szol-
gáltatásunk mellett esküvődre elkészít-
jük egyedi meghívódat, menükártyádat, 
ültetőkártyádat, boroscimkédet
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Esküvői ruha trend

LASSAN, LASSAN ELCSENDESEDIK A 
2015-ÖS MENYASSZONYI SZEZON, 

ÍGY TESZÜNK NÉMI KITÉRŐT A 2016-
OS ÉV FELÉ ÉS MEGNÉZZÜK, HOGY 
MIVEL IS KÉSZÜLNEK A TERVEZŐK.
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2016-ban a mélyen dekoltált ruhák mellett 
megjelenik egy új, un. “kulcslyuk” kivágás is, 
ami nem egy hagyományos kivágás. A ruha 
elülső részét kisebb részben vagy akár mélyen 
megnyitják. A kivágást pánt nélküli verzióban is 
alkalmazzák. Ezzel a megoldással a ruha na-
gyon szexi és elegáns egyben. 

2016-ban a virágok 3D-s aplikációk formá-
jában fognak előtérbe kerülni és 
minden mennyiségben: bárho-
va, bármennyi, bármekkora 
és bármilyen anyagból: tüll, 
selyem...

A hullámos részletek is nagy 
szerepet kapnak! Kavargó 
hímzések, görbék, hullámok, 
csíkozások teszik a ruhákat még 
érdekesebbé. És ha valakinek mindez 
még nem lenne elég, megjelennek a régmúlt 
idők hangulatát idéző tollak, tele tollas szok-
nyaként vagy akár csak díszítő elemként.

A díszítés mellett érdekes lesz 2016-ban a ru-
hák formája: a klasszikus, hosszú, oversize 
szoknyák mellett megjelennek a minik, a lép-
csőzetes kialakításúak. 

A szoknyák pedig lehetnek akár combig 
felsliccelve, mely kivágás kerülhet a szoknya 
egyik oldalára, de akár mind a két oldalra vagy 
középre is.

2016-os év kedveskedik egy új esküvői szok-
nyamegoldással is. Angolul a Sheer skirt meg-
nevezést kapta. A szoknyamegoldás lényege, 
hogy a szoknya résznél a láb kb. térdig, comb-

középig fedett és alatta pedig a csipke 
résznél sejtelmesen láttatni engedi a 

lábakat.

Érdekes hatásúak az ún. Illusion 
Bodice ruhák, ahol is maga a 
ruha teljes egésze vagy szimplán 

csak a felső része egy viszonylag 
áttetsző/ test színű anyagból ké-

szül, amit különböző mintákkal díszí-
tenek. Ezzel érvén el egy olyan különleges 

hatást, mintha a minták a menyasszony testére 
lennének applikálva.

A 2016-os év sokkal több lehetőséget kínál az 
aráknak, ill. jobban ki tudják fejezni saját énjü-
ket. Legyenek akár extravagánsak vagy akár 
szolid, visszafogott személyiségek. Mindenki 
fog találni a maga egyéniségének megfelelőt! 

A szoknyák 
mellett ugyanakkor 

egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak a fi ús fazonok is, 
mint pl. a nadrágkosztüm, 

persze nem a klasszi-
kus változatban.
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Új trend hódít 
   az esküvőkön

A PUCÉR A DIVAT

A pucér torta

A pucér torta nem új találmány, sőt tulajdonképpen a 
rusztikus esküvőkön fedezhetjük fel újra ezeketet a 

barátságos, emberközeli építményeket, melyek inkább fi -
nomak szeretnének lenni, mint dekoratívak. A sok-sok ré-
teg piskóta közé különleges krémet kennek, ami nem csak 
összetapasztja a torta rétegeit, de jó esetben az ízét is 
meghatározza. Erre a krémre kerülnek a gyümölcsök vagy 
egyéb színes alkotóelemek, majd egy újabb réteg a piskó-
tából, míg fel nem épül a kívánt méretű torony.

Dekoráció nélküli esküvői torta?

Azt, hogy ne lenne dekorálva, nem mondanánk, hiszen sok 
esetben több dekoráció kerül rá, mint egy hagyományos 
esküvői tortára. Igaz ezeket az „organikus esküvői tortá-
kat” elsősorban friss gyümölcs, virág és maximum egy-két 
egyéb apróság díszíti. Na jó, egy nászpár is ráfér, ha na-
gyon muszáj, de igazából az sem divat már.

Új kihívások a pucérságban

 •  Például ha túl nedves környezetben tároljuk (még ha ez 
hűtőkamra is), akkor a piskótája tele lesz vízzel, szikkadt 
és nem túl fi nom lesz. 

•  Ez a torta az elkészítést követő néhány órán belül igazán 
ehető és szép - nem lehet órákat váratni egy sarokban.

•  A piskóta jó vastag lesz, összehasonlítva a hagyományos 
esküvői tortákkal.

•  A mozgatása kihívásos, ugyanis igen könnyen esik szét. 
Azaz a felvágásakor is kellő határozottság szükséges.

Miért jó?

Mert szép. Vagy inkább más. Vagy e kettő kombinációja. 
Ahogy a „rusztikus esküvő” és a „vintage esküvő” tért hó-
dít, úgy jön vissza az esküvők világába is ez az egyszerű, 
kedves és a nagymamával töltött nyarakat idéző esküvői 
torta. Miért is ne élvezhetnéd gyereklélekkel az esküvői for-
gatagot - még ha a fehér ruhát is viseled?

VITATHATATLANUL BETÖRT HOZZÁNK IS A FELESLE-

GES DEKORÁCIÓTÓL MENTES ÉS AZ EHETETLENÜL 

ÉDES MARCIPÁN BORÍTÁST NÉLKÜLÖZŐ ESKÜVŐI 

TORTA. DE A PUCÉRKODÁS ÚJ KIHÍVÁSOKAT IS REJT.
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  piszkosaAzok
anyagiak

Menyasszonyi ruha

A legszélesebb skálán mozgó költség, 
ami minden menyasszonynak a leg-
fontosabb talán. Menyasszonyi ruhára 
50.000 Ft-tól akár több milliót is lehet 
költeni, de ha reális kereteken belül gon-
dolkodunk, 500.000 Ft-ot is írhatunk 
egy felső közép kategória árának.

Menyecskeruha

Csak a menyasszonytól függ, mennyi-
re kap nap hangsúlyt a menyecskeru-
ha minősége. Ez 5.000-200.000 Ft-ot 
jelent.

Fodrász és sminkes

Mindkettőn rengeteg múlik, látvány te-
kintetében legalábbis mindenképp, hi-
szen az ő munkájuk lenyomatát látjuk 
viszont a menyasszony végső megjele-
nésében. A próbahaj és a próbasmink 
általában benne van a fejenkénti 5.000-
20.000 Ft közötti összegben.

Ékszerek

Itt lehet spórolni, mondjuk egy csalá-
di ékszer viselésében, ami kedves egy 
egyben hagyományokat követő gesztus 
is. Ha mégis vásárlásra kerül a sor, egy 
apró bizsutól a gyémánt nyakékig na-
gyon széles skálán mozog az ár. 

Amiről kevés szó esik, viszont 

minden jegyespárt érint: Meny-

nyi az annyi? Avagy, milyen költ-

ségekkel kell és lehet számolni, ha az 

ember lánya és fia úgy dönt, méltó mó-

don szeretné megünnepelni élete egyik 

legfontosabb eseményét.
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Karikagyűrű 

80.000 Ft körül már igazán formásat kap-
hattok, de el lehet menni 500.000 Ft-ig, de 
persze tovább is.

Vőlegény ruhája

A vőlegényeknek viszonylag könnyű megta-
lálni a számukra ideális viseltet, de persze itt 
is nagy a választék. Mégis megúszható az 
öltözékük ára 30.000-250.000 Ft-ból.

Cipők

Ha nem rugaszkodunk el nagyon az átlag 
minőségi cipőktől, a 2 pár esküvői lábbelinél 
20.000-70.000 Ft-ot számolhatunk.

Szertartások

A jó hír, hogy ez az egyik legkisebb költség 
a tételek között, a rossz hír, hogy azért itt is 
vannak plusz költségek, ha pl. nem a hiva-
talban képzelitek el a szertartást. Az összeg, 
amivel számolnotok kell: 10.000-100.000 Ft, 
ill. a szertartásvezetőnek 30.000-50.000 Ft. 
Egyházi szertartás ára 15.000-35.000 Ft.

Lakodalom

A legtöbb pénzt a lakodalom viszi el még 
akkor is, ha szerényebb körülményeket, 
ételeket és italokat választasz. A háromfo-
gásos esküvői menü ára 6.000-12.000 Ft, 
az italcsomag ára 4.000-7.000 Ft, a helyszín 
bérlése annyira 0 Ft és a csillagos ég között 
van, hogy nem is érdemes behatárolni.

Torta

Ha már van elképzelés a küllemét tekintve, 
akkor is kötelező a cukrászatban megkós-
tolni a választott tortát. Egy szépséges es-
küvői torta ára 600-1.200 Ft/szelet.

Zene

Egy jó zenekar egy fergeteges buli záloga 
lehet, de ha rosszat választotok, tönkre is 
teheti. Ugyanez a helyet a jó Dj, rossz Dj 
esetében is. Egy jó lemezlovas is tud óriási 
hangulatot adni, és olcsóbb is. A zenekarok 
200.000-400.000 Ft, a Dj-k 50.000-150.000 
Ft között mozognak.

Dekoráció – virágokkal

Csak a fantáziátok szabhat határt a virág-
dekoráció költségeinek, attól függően, hogy 
mekkora területről és mennyiségről beszé-
lünk. Dekoráció ár (virágokkal, menyasszo-
nyi csokorral): 150.000-500.000 Ft.

Esküvői fotós, videós

Rendkívül nagy eltérések vannak mind ár-
ban, mind minőségben fotós és fotós kö-
zött. A hivatásos fotósok tarifája 60.000-
500.000 Ft között mozog, és ugyanilyen 
összegek között mozog az esküvői videósé 
is, ha szeretnénk egy kb. 20 perces filmet is.

Meghívók

Készíthetitek magatok is, de nagyon sok 
web áruházban találtok igazán különleges, 
a dekoráció arculatával összhangban lévő 
szépségeket 150-1.000 Ft/db áron. Bizo-
nyos vendéglétszám felett nagyon is jó be-
fektetés, ha szuper hangulatú lagziban gon-
dolkodtok. Az ő személyét helyettesítheti 
egy erősen extrovertált barát, aki egész 
napra felvállalja a ceremóniamester szere-
pét. Rajta lehet spórolni, de díjuk általában 
25.000-130.000 Ft között mozog.
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Az első és legfontosabb 
szempont a koszorús-

lányok ruhájának kiválasztá-
sánál, hogy színét és anyagát 
a menyasszonyi ruha stílusá-
hoz, az esküvő színeihez vá-
lasszuk! Ami a kihívást jelenti, 
hogy a koszorúslányoknak 
úgy kell kitűnniük a tömegből, 
hogy ne legyenek a „szebbek” 
a menyasszonynál. Az arának 
természetesen van beleszó-
lása abba, hogy milyen ruhát 
viselnek udvarhölgyei, ráadá-
sul a lányok mind eltérő testi 
adottságúak és ízlésűek, ami 
szintén nem könnyíti meg a 
döntést.
Következő kérdés, ami felme-
rülhet, hogy a ruhák teljesen 

egyformák vagy különbözőek 
legyenek? A probléma felol-
dására több alternatíva is kí-
nálkozik:
• egyforma színű, fazonú;
•  egyforma színű, de különbö-

ző fazonú és hosszúságú;
•  azonos fazonú és hosszú, 

ám különböző színű;
•  nagyon hasonló színű, szín-
árnyalatú, de eltérő fazonú.

Meghívott vendégként sem 
kis fejtörést tud okozni, hogy 
mit is vegyünk fel a jeles al-
kalomra. Tanácstalanságun-
kat tovább nehezíti pár íratlan 
szabály, amit azért illik be-
tartani. Jó hír viszont, hogy 
a kezedben tartott meghívó 

nagy segítséget nyújthat. Ha 
szerencséd van, nagyon egy-
értelmű árulkodó jelekre buk-
kansz.
De térjünk vissza azokhoz az 
íratlan szabályokhoz is, ami-
ket 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;

• f armer még csak eszedbe 
se jusson;

•  ne legyen se közönséges, 
se túl szexi.

Milyen ruhát válasszak?
Ötletek, tanácsok koszorúslányoknak és vendégeknek.
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Az esküvő egyszeri, megismételhetetlen esemény 
az ember életében, és nem mindegy milyen fotók 

maradnak meg emlékül róla.

A fotós kiválasztásánál nem csak az a lényeg, hogy 
milyenek a képei, mennyibe kerül, hanem, hogy embe-
rileg is jó kapcsolatot tudjatok vele teremteni. Segítsen 
ötleteivel, ha bármiben elakadnátok, fel tudjon oldani, 
ha feszültek vagytok, meglássa az apró részleteket és 
szinte észrevétlenül kihozza belőletek a maximumot. 

Az esküvői fotózás is többféle lehet. A legtöbb pár a 
készülődés pillanataitól a menyecske táncig szeretné, 
ha megfelelő, profi  fotók készülnének a nagy napjukról.

A kreatív fotósorozat elkészítésére mindig kell időt szán-
ni, legalább 1-1,5 vagy 2 órát. A fotózásra rá kell han-
golódni, nem szabad sietni. Én általában az események 
megkezdése előtt, természetesen a fényviszonyok fi gye-
lembevételével javaslom a kreatív fotósorozat elkészíté-
sét, mert akkor még egyben van a smink, frizura. A külön 
napon tartandó kreatív fotózás is kezd jobban teret hódí-
tani nálunk is, ahol - mivel nem vagytok időhöz és helyhez 
kötve - akár több helyszínre is eljuthattok fotózás közben. 
A különleges kreatív fotózás, a TTD (Trash The Dress) során 

nem számít, hogy koszos, esetleg vizes lesz a ruha. Nekem 
is van külön e célra menyasszonyi ruhám, így nem a több 

ezer forintért kölcsönzött ruhátok bánja. Extrém helyszínen 
készíthetünk képeket és nem kell aggódni a ruha miatt.

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést a kreatív, akár 
az extrém fotók iránt és még jobban várjátok már, hogy Ti is 

részese lehessetek egy ilyennek! További jó készülődést és sok 
boldogságot kívánok mindenkinek! 

Sebestyén Beáta, fényképész

Jegyespár!
Kedves

Gondolom már nagyon tervezitek a nagy na-

potokat! Rengeteg ötletet láttok, hallotok az 

esküvővel kapcsolatban. Én az esküvői fotózás-

ról írnék nektek pár szót.
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Felejtsd el a nyári menyegzőt! 

 A téli esküvő előnyei
MI, NŐK ÁLTALÁBAN MÁR KISLÁNY KORUNK ÓTA ÁLMODOZUNK ARRÓL A NAPRÓL, 

AMIKOR OLTÁR ELÉ VEZETNEK MINKET ÉS KIMONDJUK A BOLDOGÍTÓ IGENT A HER-

CEGÜNKNEK. MINDEGYIKÜNKNEK MÁS-MÁS ELKÉPZELÉSEINK VANNAK AZ ESKÜVŐ 

LEBONYOLÍTÁSÁT ILLETŐEN, DE ABBAN MINDEN HÖLGY MEGEGYEZIK, HOGY KÜ-

LÖNLEGES ESEMÉNYNEK KELL LENNIE. EGY ESKÜVŐ SOK DOLOGTÓL LEHET KÜLÖN-

LEGES, TÖBBEK KÖZÖTT AZ IDŐPONTTÓL IS.
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Az egyediség kifi zetődő

Az esküvők több, mint 90 százalékát ta-
vasszal, nyáron, vagy kora ősszel tart-

ják, bízva abban, hogy az égiek kegyesek 
lesznek és sem az eső nem fog esni, sem a 
szél nem fog fújni. Az esküvőszervezőknek 
egyébként sincs egyszerű dolguk, a legap-
róbb részletekre is nekik kell fi gyelniük, de 
sajnos az időjárást egyelőre még ők sem 
tudják befolyásolni. És ha ebből indulunk 
ki, akkor miért ne lehetne az esküvő akár 
télen? A szokatlan időpontválasztás renge-
teg egyéb különleges dekoráció, esemény, 
élmény, hangulat megvalósításához adhat 
ötletet. A téli esküvők varázslatos hangula-
túak tudnak lenni.

Gondolj csak bele! Képzeld el életed leg-
szebb napját mondjuk az új év első nagy 
eseményeként a Mátrában, hóesésben. Hát 
nem gyönyörű? Különleges esküvő fotók 
lennének, az biztos! Persze, fontos a hangu-
lat, de azért az sem utolsó szempont, hogy 
a téli időszakra sokkal könnyebb helyszínt 
foglalni, sőt, bizonyos szállodák kedvez-
ményesen biztosítják a helyszínt és a szol-
gáltatásokat. Így a megspórolt pénzt bele-
dobhatjátok a nászútra szánt perselybe, és 
elutazhattok egy jó messzi trópusi szigetre. 
Majd ott felmelegedtek!

Téli esküvői ruha

Az esküvői ruha miatt sem kell aggódnod, 
hiszen ma már nagyon különleges és trendi 
kiegészítőkkel dobhatod fel a szetted, vala-
mint védekezhetsz a hideg ellen. Egy hófe-
hér bundára pedig ki tudna nemet mondani?

Téli esküvők esetében a koszorúslányok 
ruhája általában ezüstös-kék szokott lenni, 
de nyugodtan választhatsz bordót is vagy 
akár lilát. A lényeg ebben az esetben is 
ugyanaz, mint egy nyári esküvőnél: a lá-
nyok ruhája mindig legyen a dekorációhoz 
igazítva.

Virág télen

Menyasszonyi csokorhoz hófehér liliomot, 
vagy kálát ajánlunk. Egyszerűek, de éppen 
ettől olyan csodásak. És még egy jó tanács: 
tegyetek csúszásgátlót a cipőtök talpára, így 
elkerülhetitek a kéz- és lábtörést!

A tél hangulata

Érkezz meg az esküvődre lovasszánon, akár 
egy igazi hókirálynő! Mondd ki a boldogító 
igent lélegzetelállító és különleges környe-
zetben, majd bújjatok össze az újdonsült 
férjeddel a kandalló mellett, és élvezzétek a 
házas élet első perceit!
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Sminkelésben követni kell az aktuá-

lis trendeket, minden évnek meg-

van a Panton színe, de az esküvői-

menyasszonyi smink mégis kicsit más. 

Az esküvőre akár egy évet is készül a 

menyasszony. Lényeges, hogy a smink 

mutasson jól élőben, természetes és mes-

terséges fénynél, fotón, tartós legyen, még-

se látszódjon műnek. 

Fontos az egyéniségéhez, a 
ruhához, hajához és a de-

koráció színvilágához igazíta-
ni, hogy minden összhangban 
legyen! 

Ha valaki kozmetikushoz jár, 
kap megfelelő tanácsokat az 
előkészületekhez: arckezelés, 
bőrápolás, szemöldök formá-
zás, festések, szempilla hosz-
szabbítás stb.

Pár héttel az esküvő előtt 
érdemes próbasminket is 
készíteni, fi gyelembe véve 
a haj, bőr- és szemszínt. Itt 
emelném ki a professzioná-
lis anyagok használatának 
fontosságát. Hétköznapokon 
megfelelőek a (jó minőségű!) 
bolti termékek, de ha alka-
lomra sminkeltet az ember, 
megérdemel valami különle-

geset. Ezek a termékek erő-
sen pigmentáltak, tartósak és 
gyönyörű színűek, biztosan 
kiállják a gratulációk, táncok 
és örömkönnyek sorát. 

A menyasszonyi sminkeket 

is kategorizálhatjuk:

A vagányabb, erősebb 

smink azoknak áll jól, akik 
a mindennapokban is fes-
tik magukat. Ezek például 
a fémes, rózsaszínes vagy 
pezsgő-arany-bronz-barna, 
erősen pigmentált színek, 
melyekkel egy szemhangsú-
lyos sminket készíthetünk, 
kiegészítve tussal, műszem-
pillával, akár élénkebb színű 
rúzzsal. Örök divat a füstös 

szem, mely rengeteg vari-
ációban készíthető illetve a 

rockabily stílus, mely hang-
súlyos cicaszemeket, vagyis 

erős tusvonalat, halvány bar-
na árnyékolást, hatalmas pil-
lákat, feltűnő rúzst takar

A romantikus stílusról a csip-
ke és a pasztell színek jutnak 
eszembe. Rózsaszín, barna, 
lilás árnyalatok, rózsás, barac-
kos arcpír, szolid rúzzsal Idén 
a matt rúzsok is trendik.

A natúr menyasszonyi 

smink a legtermészetesebb. 
Halvány smink, barackos, 
barnás árnyalatokkal, natúr 
száj, sokszor csak ajakápoló.

Fontos az összhang, a harmó-
nia, az a tökéletes smink, ami-
ben a legjobban érzi magát. És 
az sem hátrány, ha a vőlegény 
is megismeri a Nagy napon!

Profi  smink
az esküvődre

Benke E. Ildikó
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AZ ESKÜVŐ MINDEN HÖLGY 

ÉLETÉNEK LEGFONTOSABB 

ESEMÉNYE, HISZEN MÁR 

KISLÁNYKORBAN ARRÓL 

ÁBRÁNDOZUNK, MILYEN 

MENYASSZONYI RUHÁBAN 

FOGUNK TÜNDÖKÖLNI A 

NAGY NAPON, ÉPP EZÉRT 

NAGYON FONTOS, HOGY 

NE CSAK A MENYASSZONYI 

RUHÁT, HANEM A FEHÉR-

NEMŰT IS TÖKÉLETESEN 

VÁLASSZUK MEG!

Mire kell ügyelnünk, hogy 
megjelenésünk tökéletes, 

harmonikus legyen az esküvő 
napján? Tudom, hogy a höl-
gyek többsége csipkekölte-
ményt álmodik esküvői fehér-
nemű gyanánt, de a valóság 
ennél sokkal összetettebb. Ter-
mészetesen legfontosabb az 
alkatunkhoz, stílusunkhoz, ha-
bitusunkhoz illő menyasszonyi 
ruha kiválasztása, de ugyan-
ilyen fontos a menyasszonyi 
ruhával harmonizáló, ahhoz és 
alakunkhoz tökéletesen illesz-
kedő fehérnemű kiválasztása, 
mely észrevétlenül simul a ruha 
alatt úgy, hogy maximális kom-
fortot nyújt viselőjének és ma-
radék nélkül betölti funkcióját. 

Milyen elvárásaink vannak 
az esküvői fehérneművel 
szemben?
Először is nézzük, milyen al-
kotóelemei vannak az ara fe-
hérneműjének! A melltartón és 
az alsón kívül harisnyatartó és 
combdísz tartozik a szetthez, 
melyet a harisnya egészít ki.

Talán a legnehezebb feladat a 
megfelelő melltartó kiválasztá-
sa, melyet célszerű időben be-
szerezni, hogy már a ruhapró-
bára is magunkkal tudjuk vinni! 
Érdemes próba közben mo-
zogni, hajolni, nyújtózkodni, így 
meggyőződhetünk arról, hogy 
megfelelően tart.
Milyen kritériumoknak kell meg-
felelnie ennek a ruhadarabnak? 
Legfontosabb követelmény a 
tökéletes tartás, alátámasztás, 
és nem utolsósorban a szép-
ség, minőség. A jó fehérnemű 
nem mozdulhat el, nem vonhat-
ja el viselője fi gyelmét a szertar-
tásról, és az azt követő vacsora 
és tánc alatt is maximális biz-
tonságot, kényelmet kell, hogy 
nyújtson.
Tapasztalatom szerint a meny-
asszonyok többsége a vállat 
szabadon hagyó ruhákat része-

síti előnyben, ez esetben pánt 
nélkül hordható, balconette 
típusú melltartót célszerű vá-
lasztani. Én személy szerint a 
vékony pántos ruhákhoz is ezt 
a fazont ajánlom. Ma már a na-
gyobb – akár F - kosármérettel 
rendelkező hölgyek is találnak 
a választékban erős tartást biz-
tosító pánt nélküli melltartót, 
melyben akár az egész éjszakát 
is áttáncolhatják! A leckét legin-
kább a kivágott hátú ruha adja 
fel, ez esetben inkább varras-
sunk bele a ruhába a melltartó-
kosarakat! Az esküvői ruhához 
célszerű formázott kosarú mell-
tartót választani. Kisebb kebel-
méret esetén válasszunk push 
up melltartót, mely jótékonyan 
formál, megemeli, „pótolja” a 
mellet és gyönyörű dekoltázst 
varázsol. Nagyobb kebelmé-
ret esetén sokat segít az un. 
minimizer melltartó, mivel opti-
kailag kicsinyíti a mellet.

Milyen legyen az alsónemű? 
Ebben az esetben is több szem-
pontot kell fi gyelembe vennünk. 
A testhez simuló menyasszo-
nyi ruha alá un. láthatatlan, lé-
zervágott alsót javaslok, mely 
egyáltalán nem üt át a ruhán 
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és maximális kényelmet nyújt 
viselőjének, Finom, microfi bra 
anyagból készült modellt vá-
lasszunk, mely tanga és slip 
változatban is elérhető az üz-
letekben. Fontos kérdés az is, 
hogy a menyasszony milyen fa-
zonú alsókat részesít előnyben 
– tangát, slipet, culotte-ot -, mi-
ben érzi jól magát. Azonban ha 
szükséges, a tökéletes megjele-
nés érdekében kompromisszu-
mot kell kötni.

Esküvőnkre válasszunk fi no-
mabb, különlegesebb anyag-
ból készült, alkalomhoz illő, 
azonban kényelmes modellt és 
felejtsük el az egyszerű, hétköz-
napi pamut alsókat! 

Ügyeljünk rá, hogy a melltartó 
és az alsó anyagában, színében 
harmonizáljon egymással!

Bizonyos esetekben célszerű az 
alakformáló fehérneműk adta 
előnyöket kihasználni, hiszen 
egy jó modell összeszed, for-
málja a csípőt, hasat, emeli a 
popsit. Ma már széles válasz-
tékban állnak rendelkezésre a 
különböző alakformáló alsók, 
bodyk, harisnyák, de a válasz-

tásnál kérjük az eladó segítsé-
gét! Jó megoldás lehet a fűző 
(corset, míder) viselése is, me-
lyet ma már a legtöbb esetben 
belevarrnak a ruhába, így töké-
letesítve a megjelenést.

Szexis fehérneműt inkább a 
nászúton viseljünk, hiszen ek-
kor már kipihentük magunkat, 
túl vagyunk a szervezéssel, 
lebonyolítással járó stresszen 
és csak egymásra tudunk kon-
centrálni! 

Harisnya, harisnyatartó, comb-
dísz - Az arák kedvence a sze-
xis combfi x harisnya, melynél 
szintén fontos a szín és méret-
választás. Ma már extra méret-
ben is kapható, így a molettebb 
menyasszonyok is bátran visel-
hetik! Az erős szilikoncsíknak 
köszönhetően stabilan áll a 
helyén, nem kell aggódni azon, 
hogy esetleg lecsúszhat. Ügyel-
jünk arra, hogy színe ne olvadjon 
össze a ruha és a cipő színével! 
Ajánlott a világos testszínű ha-
risnya, mely gyönyörűen kiemeli 
a lábat! Akár harisnya, akár ha-
risnyanadrág mellett döntünk, a 
megfelelő komfortérzet érdeké-
ben válasszuk a megfelelő mé-

retet! Ne szorítson, ne csússzon 
le, csípőmérete legyen meg-
felelő! Sokan választják még a 
harisnyatartót, melynek igazán 
már nincs funkciója, nem tartja 
a harisnyát, de szép, szexis… 
Ne feledkezzünk meg a comb-
díszről sem! A hagyományok 
szerint legyen valami kék is a 
menyasszonyon… ez általában 
a combdísz.

A leendő férj szintén fordítson 
gondot alsóneműjére! Az ing 
alatt viseljen T-szabású alsó-
inget, mely kellemesen simul a 
testhez, nem gyűrődik, tökéle-
tesen egészíti ki a vőlegény in-
gét. A férfi ak öltözetének alap-
szabálya, hogy a zokni színe 
egyezzen meg a cipő színével 
és harmonizáljon a nadrággal!

Kedves Örömanyák, Öröm-
apák! Az alkalmi ruházatukhoz 
illő megfelelő fehérnemű kivá-
lasztásában is szívesen nyúj-
tunk segítséget a tökéletes 
megjelenés érdekében!

Milyen fehérneműt válasszunk
            a nagy napra?

SZTRUHÁR KRISZTINA

Krisztina Fehérnemű, 

Cegléd, Kossuth F. u. 8. 

Gyarmati-udvar

23.



24.



25.



Az életre szóló választás

NAPJAINKBAN IS A HAGYOMÁNY SZE-
RINT AZ ELJEGYZÉSI GYŰRŰVEL TÖRTÉ-
NIK A LÁNYKÉRÉS.

A mátkagyűrű eredetileg szoliter fazon bri-
liánssal, de manapság a széles kínálat, 

az aktuális divat és az egyéni ízlések is sze-
repet játszanak a fazon kiválasztásában, mely 
az urak dolga. Az eljegyzési gyűrű útját titok 
kíséri, igazi varázsát az átadás pillanata teszi 
felejthetetlenné. A karikagyűrű kiválasztását 
általában már a menyasszonnyal közösen in-
tézi a vőlegény, amelyet aztán az esküvői ce-
remónián húznak egymás ujjára a szerelmes 
párok. A karikagyűrű az az ékszer, amely egy 
életen át ékesíti a szerelmesek ujját. A sze-
relem záloga, az összetartozás és az örökké 
tartó, véget nem érő szövetség jelképe, így 
meg kell hogy találják a párjuk mellé a kari-
kagyűrűben is az igazit, hiszen fontos , hogy 
olyan ékszer- párt találjanak  amely stílusban, 
kidolgozásban, anyagában és árában is egy-
aránt megfelel . 

Az idei év nagy slágere még mindig a Rose 
Gold, illetve a vörös és fehér arany kombi-
nációjából született különlegességek. Nem 
szorulnak azonban háttérbe a sárga arany-
ból készült hagyományos, klasszikus karika-
gyűrűk sem. Minden évben jönnek ki újabb 
és újabb modellek, azonban a házasulandók 

körében nem az aktuális divat adja a fő vá-
lasztási szempontot a karikagyűrűknél. A 
hosszútávra tervezett viselés miatt a kényel-
mi szempontok és az egyéni ízlések egyaránt 
előtérbe kerülnek. 

Üzletünkben a párok több, mint 1500 féle ka-
rikagyűrű közül válogathatnak és az egyedi 
és személyre szabott elképzelések megva-
lósításában is partnerek vagyunk. Kedvező 
áron megtalálhatók nálunk a mutatós gépi 
karikagyűrűk, valamint az egyedi kézi ké-
szítésű örök darabok is. A Kleopátra Salon 
ékszerei magukon hordozzák az öntés, vé-
sés, granulálás, homokozás és zománcozás 
technológiai sokféleségeinek jellemzőit, fel-
használva a gyémánt, valamint a színes- és 
féldrágakövek optikai minőségjegyeit.

Nagy divat lett a karikagyűrűbe történő gra-
vírozás, melynek intimitását az adja, hogy a 
társ beceneve, keresztneve, az esküvői cere-
mónia dátuma, vagy egy személyes üzenet a 
gyűrű belsejébe kerül. A nálunk vásárolt vagy 
általunk készített karikagyűrűkbe a gravíro-
zás helyben és ingyenesen történik. Az életre 
szóló döntés pillanatában 18 év szakmai ta-
pasztalattal segítjük a választást!

TAKÁCS ISTVÁN

ötvös mester, ékszer becsüs
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Házasságkötés után a férj és 

a feleség házassági nevének 

lehetséges formái: Példa: vő-

legény születési neve: Nagy 

Péter, menyasszony születési 

neve: Kiss Eszter

•  Nagy Péter - Kiss Eszter
Születendő gyermekek 
lehetséges születési családi 
neve: Nagy, Kiss, Nagy-Kiss, 
Kiss-Nagy

•  Nagy Péter - Nagy Péterné 
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy

•  Nagy Péter - Nagy Péterné 
Kiss Eszter 

    Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy

•  Nagy Péter - 
Nagyné Kiss Eszter 

    Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy

• Nagy Péter - Nagy Eszter
    Születendő gyermekek lehet-

séges születési családi neve: 
Nagy

•  Kiss Péter - Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Kiss

•  Nagy Péter - 
Nagy-Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy-Kiss, Nagy

•  Nagy Péter - 
Kiss-Nagy Eszter 
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy, Kiss-Nagy

•  Kiss-Nagy Péter - 
Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Kiss-Nagy, Kiss

•  Nagy-Kiss Péter - 
Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy-Kiss, Kiss

•  Nagy-Kiss Péter - 
Nagy-Kiss Eszter 
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Nagy-Kiss

•  Kiss-Nagy Péter - 
Kiss–Nagy Eszter 
Születendő gyermekek lehet-
séges születési családi neve: 
Kiss-Nagy

Névvál toz tat ás
házasságköt éskor
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MANAPSÁG AZ ÚJDONSÜLT FÉRJ ÉS FELESÉG A VELÜK ÜNNEPLŐ VENDÉGEKET 

KÜLÖNBÖZŐ APRÓSÁGOKKAL SZOKTA MEGAJÁNDÉKOZNI.

Esküvői köszönetajándék
A legtöbbször nagy fejtö-

rést okoz az ifjú párnak, 
hogy mivel is hálálják meg, 
hogy megtisztelték jelen-
létükkel őket. A legelterjed-
tebb ilyen ajándék, hogy 
egy apró tüllbe, kis fehér 
cukorral bevont mandula-
szemet téve köszönik meg, 
hogy osztoztak velük boldog-
ságukban. 

A mandula valójában a termé-
kenység szimbóluma. Ebből 
általában öt szemet szoktak a 
tüll táskába tenni mely a bol-

dogságot, az egészséget, a 
termékenységet, a jólétet és 
a hosszú életet szimbolizálja.
A mandulán kívül persze 
számtalan más ajándékkal 
is kedveskedhetünk szeret-
teinknek, nem kell nagy dol-
gokra, drága ajándékokra 
gondolni elég egy illatgyer-
tya, marcipánfi gura, bon-bon 
vagy akármilyen apróság. 
Bármit is adunk a lényeg, 
hogy szeretettel legyen tele. 
A kis csomagokat különböző-
képpen díszíthetjük: szalag-
gal, virággal, melyek egyedivé 

és elegánssá teszik. A cso-
magolást tekintve pedig csak 
arra kell ügyelnünk, hogy 
annak színe és stílusa meg-
egyezzen az esküvőn domi-
náló színekkel, és illeszkedjen 
a stílusához.

A köszönetajándékokat sa-

ját kezűleg is elkészíthet-

jük: üvegfestéssel mécsest 
díszíthetünk, vagy gyöngyből 
szalvétagyűrűt készíthetünk, 
süthetünk mézeskalácsot, 
vagy képeinkből készíthe-
tünk tablót.
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