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Az ételeket helyben, frissen készítjük
Csak szakképze személyzet dolgozik
Kényelmes, tiszta, nagyméretű mosdók
Akadálymentes épület és mosdó
Jó parkolási lehetőség
Elegáns, modern, klímatizált vendégtér
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30 év tapasztalat a vendéglátásban
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Kedves Jegyespár!
Kedves Olvasó!
Az esküvői szertartásra, annak megünneplésére menyasszonyként, vőlegényként, örömszülőként, tanúként és sokszor még meghívott vendégként is hosszan készülünk. A tervezgetés időszaka már több hónappal a nagy nap előtt megkezdődik. Novemberi Esküvő Magazinunkkal erre az
időszakra szeretnénk segítséget nyújtani. Legyen
szó a ceremónia megszervezéséről, ruházatról, étteremről, fotósról és még sok másról, ami a
nagy naphoz hozzátartozik.
Kellemes lapozgatást,
a készülődéshez sok örömteli pillanatot
és felejthetetlen nagy napot kívánunk!
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Megtaláltad életed párját és összekötnétek az életeteket? Akkor a nehezén
már túl vagytok, hiszen egymásra találtatok. Az esküvőszervezés ugyan nem
sétagalopp, de egy profi segítséggel azzá válhat. Esküvőszervező segítségével a szervezés időszakát is egy izgalmas, kreatív élményként élhetitek meg.

´´
Az esküvoszervezés,
mint élmény!
D

iószeghy Adrienn esküvői szertartásvezető
és esküvőszervező tapasztalata szerint a pároknak
biztonságot ad az, amikor egy segítő kézben összpontosul minden. Az esküvőszervező már egy bejáratott
szolgáltatói bázissal dolgozik, amiből mindig ki tudja
választani az adott párnak legmegfelelőbb szolgáltatót. A pároknak, ha biztosra akarnak menni, minden
szolgáltatónak utána kell járni. Egy szolgáltatáshoz
rengeteg lehetőséget találnak, amiből nehéz választani, gyorsan megegyezhetnek egy olyanban, ami
számukra nem biztos, hogy a legjobb. Ezzel szemben
az esküvőszervező a párral történt elbeszélgetés és az
igények felmérése után már tudja is, hogy melyik szolgáltatóhoz nyúljon. Nincsen felesleges stressz, rengeteg idő megspórolható, amit akár nyugodtan menyasszonyi ruha keresésre is lehet fordítani. A család
sokszor elfogult és hajlamos beleszólni fontos döntésekbe, ami csak a párra tartozik. Az esküvőszervező
objektívan, külső szemlélőként látja át a helyzeteket.
Adrienn és az Eventree álmok megvalósítását tűzte ki
célul. A párok hozzájuk valóban bármivel fordulhatnak, legyen az egy különleges helyszín vagy időpont.
Adrienn szertartásvezető is. Nagyon fontos számára,
hogy jól megismerje a párok történetét, amiből személyes beszédet írhat. Így lesz igazán egyedi és személyre szóló a ceremónia.
A folyamatos képzések után már profiként tud segíteni a menyasszonyi ruha kiválasztásában is. Mindemellett legújabb szolgáltatása az esküvői webtárhely,
ahová már az esküvő ideje alatt és után is feltölthetik a
résztvevők képeiket, videóikat és később a profi anyagok is itt tárolhatóak és hozzáférhetőek azok számára,
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akik jogosultak rá. Az Eventree az eljegyzési partyt
a legény- és lánybúcsút és a legmerészebb álmokat is
valóra váltja. Legyen szó tengerparti esküvőről, Balaton közepén történő boldogító igen kimondásáról
vagy fellegek feletti esküvőről. De ezen felül bármilyen családi rendezvénnyel kapcsolatban kereshető.
Adrienn szenvedélyből és szívből szervezi az esküvőket és egy-egy ilyen örömkönnyekben gazdag hétvége nem csak a párt, a násznépet, hanem őt is feltölti.
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A lakodalom szerves részét
képezi a gyönyörű menyasszonyi torta és a házias aprósütemény. A jó zene, a kiváló vőfély
és a finom vacsora mellett az
ínycsiklandó sütik is hozzátesznek a fergeteges lakodalomhoz.

´´
A lagzi megédesítoi
Manapság rengetegféle menyasszonyi torta közül
válogathatunk. A marcipános borítású a legkedveltebb,
világosított fel minket Nagyné Olgi, a Sütikuckó cukrásza, tulajdonosa. A marcipán borítás színe, a virágdíszek, szalagok legtöbbször a lagzi helyszínének dekorációját tükrözik vissza. Ha Olgiékhoz tanácstalanul,
elképzelés nélkül érkeznek, akkor általában a dekorációból, a virágcsokorból indulnak ki. Az egyik legújabb
trend, a csupasz torta, ahol látszódnak a különböző
rétegek. Itt a krémek és a piskóták színével lehet játszani és a gazdag gyümölcs vagy élővirág díszítéssel válik
befejezetté. Formabontó a sok kisebb „tortácskából”
álló menyasszonyi torta, ahol 1-1 desszert jut mindenkinek. Ez nagyon sok munkát és marcipánt igényel, de
modern, illetve praktikus a pár számára.
A tortának nem csak a küllemét, az ízét is el kell dönteni. A Sütikuckó igazi házias ízekkel, minőségi friss
alapanyagokkal dolgozik. Olgi az esküvőkre mindig
egy kicsit különlegesebb ízeket ajánl. Ha csoki, akkor
legyen triplacsoki, ha gyümölcs, akkor esetleg főzött
áfonya krém joghurttal vagy narancs réteggel kevert
fehér csokis torta. Praktikus, ha a szintek különböző ízűek. Tapasztalatuk szerint a csokoládés legyen
a legnagyobb, következő egy gyümölcsös ízvilág és a
harmadik, negyedik valami különleges, például Kinder
maxi king, vagy habos karibi, de lehet esetleg cukormentes is. A Sütikuckó folyamatosan bővülő, jelenleg 52 ízéből bizonyos hétvégéken kóstolni is lehet,
amelyet a facebook oldalukon hirdetnek meg.
A Sütikuckó sós, édes aprósüteményeket és grillázst
is készít, és ne feledkezzünk meg a lakodalmi barackról sem. A mennyiség eldöntésében természetesen
tudnak segíteni. A megrendelt süteményekben minél
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többfélét ajánlanak, hogy mindenki kedvére tudjon
válogatni. A tortákat többféle állványon is kérheti az
ifjú pár, és a frissen befejezett finomságok kiszállításában is szívesen segítenek. Igény szerint a távozó
vendégek süti csomagjáról is előre gondoskodnak. A
legideálisabb, ha 2-3 hónappal az esküvő előtt keresik
fel Olgit, de rövid határidővel is vállalnak sütést, ha
az nem megy a minőség rovására és van kapacitásuk.
Vágsélei Csilla Sára
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A pohárba való
A lakodalom menüsorának megtervezése mellett
nagy figyelmet kell fordítani az italokra is. A mulatság részét képezi a lakodalmi italozás. Vannak
rendezvényházak, ahol arra is van lehetőség, hogy az
ifjú pár maga gondoskodjon a szomjoltóról. Az italigényt azonban laikusként nem egyszerű kiszámolni,
ebben volt segítségünkre a kecskeméti Kozák Italnagyker.
A Kozák Ital Diszkont 20 éve foglalkozik italkereskedelemmel, üzleteik Kescskeméten és Cegléden is
megtalálhatóak. Ez idő alatt nagyon sok lakodalmat
és rendezvényt láttak el itallal. Úgy látják általános
hiba, hogy túlszámolják magukat a párok a várható
italfogyasztás tekintetében.
Hogyan is számoljuk ki az italigényt? Lényeges a
társaság szokásainak és összetételének az ismerete. Ha tudjuk, hogy van egy társaság, amelyik
nagyon szereti a rose-t, bacardit vagy esetleg a

whisky-t, akkor azt érdemes figyelembe venni.
A meghívottak korosztály szerinti megoszlása is
fontos szempont. Az idősebbek főként a borokat
és az Unicumot részesítik előnyben, míg a fiatalok
a söröket vagy a Jägert. Ha sok gyerek lesz a lagzin,
akkor számítani kell arra, hogy több víz és üdítő fog
fogyni. Ezeket mind összevetve érdemes számolni.
Vegyünk példának egy 100 fős lakodalmat, ahol a
100 vendégből átlagban 10-15 gyermek. A 85 felnőttre kb. 3-4 üveg sörrel érdemes számolni fejenként,
ami 13-15 rekeszt jelent. A népszerű Jägerből és
valamilyen whiskyből 15-15 litert érdemes rendelni. Borok közül leginkább a rose szokott fogyni, de
általánosságban 100 főre 20-30 üveg bornál több
nem kell. Üdítőitalból összesen, ha a szénsavasat és
a rostosat is figyelembe vesszük, akkor fejenként
2-3 literre van szükség. Szénsavas üdítőknél a Colából mindig több fogy mint más ízből, ezért abból
ajánlott többet rendelni. 6-7 zsugor 2 literes Cola és
3-4 zsugor Fanta már jó arány lehet. Ezekhez még
szükség van kb. 5 karton őszibaracklére és 3 karton
literes almalére. Ezenfelül nagyon jól szokott fogyni az ásványvíz is. A szénsavas általában kapósabb,
ezért 8-10 zsugor dús és 4-6 zsugor mentes 1,5 L-es
ásványvíz elég lehet 100 főre. Szükség lehet még
igény szerint valamilyen édes italra, likőrre, mint pl.
2-5 palack Baileysre vagy Garrone cherryre, esetleg
néhány üveg pezsgőre, pálinkára, illetve 1-2 rekesz
alkoholmentes sörre vagy energiaitalra.
A Kozák Italnagyker nagyon rugalmasan kezeli az italrendeléseket. Arra is van lehetőség, hogy a kimaradt,
sértetlen és bontatlan üvegeket, kartonokat visszavigyék a párok a lakodalom után, így segítve azt, hogy a
tényleges fogyasztás arányában fizessenek.
Vágsélei Csilla Sára
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Mizsei Viktor, a Casino együttes
frontembere 10 pontban gyűjtötte
össze a legfontosabb kérdéseket és
szempontokat a zeneválasztásról.

10 tipp a jó lagzizenéhez
1. Zenekar vagy DJ?
DJ-t kisebb esküvő esetén érdemes választani (50
fő alatt), mivel kisebb költségből megoldható. Ha
van rá keret, akkor feltétlenül a hangulatosabb
élőzenét ajánlom.
2. Zenekar mérete
Ha fontos a minőség, akkor minimum 4 fős zenekart ajánlott felkérni. Szerencsés, ha többen is a
mikrofon mögé tudnak állni, mert egy énekes nem
feltétlenül tud egy egész éjszakát végig énekelni.
3. Repertoár
Egyaránt figyelembe kell venni a pár és a vendégsereg igényét is. Érdemes olyan zenekart választani, aki játssza a pár kedvenc stílusát is, de emellett
a rock, pop, rock&roll, retro és lakodalmas zenei
stílusokban is otthon van. Egy jó zenekar érzi, hogy
mikor kell egy-egy stílusról a másikra váltani.
4. Tabu és kötelező dalok
Időben tisztázd a zenekarral a tabu dalokat és az
esetleges kötelező, kedvenc számokat is.
5. Érdemes meghallgatni a zenekart előtte?
Mindenképpen. Sőt érdemes beszélgetni is a tagokkal. A szimpátia nagyon fontos! Hangulatot csak energikus zenekar tud teremteni és a humor se hátrány.
6. Dönts időben!
A legjobb együttesek már akár egy évre előre is
be vannak táblázva. Érdemes több hónappal előre
lefoglalni a zenekart.
7. Hangosítás
Általában a zenekar vállalja az esküvő hangosítását
is. Erre mindenképpen kérdezz rá! Mondd el nekik,
hogy mekkora helyen lesz az esküvő és hol, illetve
hány fővel. Ha van egyéb hangosítási igény, akkor
arra mindenképpen kérdezz rá.
8. Színpad mérete
Kérdezz rá, hogy mekkora helyre van szüksége a zenekarnak! Ne a helyszínen derüljön ki, hogy nem férnek el.
9. Illik-e vacsorát és italt biztosítani a zenekarnak?
Igen. A zenekar a figyelmes kiszolgálásért nagyon
hálás tud lenni és sokszorosan visszakapja a násznép.

10. Kezdési idő, befejezés
Előre tisztázni kell a lagzi időtartamát és a pihenési időt.
A több, mint 10 éves Casino együttes egy 6 tagú klas�szikus felállású zenekar, fúvóssal kiegészülve (dob,
gitár, basszus, zongora, szaxofon, ének). Repertoárjuk igen gazdag, a hazai és külföldi örök slágerek és
napjaink zenéinek széles választéka is megtalálható
náluk (diszkó, pop, rock, rock & roll, funky, mulatós).
A dalok listája honlapjukon megtalálható, ami igény
szerint bővíthető a nagy napra. A hang és fénytechnikát is biztosítják. Egy igényes, jó humorú zenekar
a Casino, akik már zsigerből érzik, hogy a buli és a
közönség éppen milyen zenét követel meg.
Vágsélei Csilla Sára
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A nagy nap karmestere
Ahhoz, hogy az esküvő felejthetetlen emlék legyen, a nagy napon csak
a meghatottságot, a szórakozást kelljen az ifjú párnak átélnie, szükség
van egy karmesterre. Ő a vőfély vagy a ceremóniamester. Vaslóczki Roland ezen szerepekbe bújva vállalja esküvők teljes körű levezetését. Saját tapasztalata szerint manapság a kettő ötvözete a legnépszerűbb, miszerint egy modern vőfélyt keresnek a párok.
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Roland azt is elmondta, hogy leginkább ceremóniamesternek kérik fel, a személyes megbeszéléskor
azonban kiderül, hogy a házasulandó fiatalok igenis
nehezen tudják elképzelni az esküvőt néhány kifejezetten hagyományosnak mondható tartalom nélkül.
A vőfély a népviseletben, rímekben beszélő, tréfás
játékokat levezető figura, elengedhetetlen kellékei a
bokrétás kalap és a szalagokkal feldíszített vőfélybot. A ceremóniamester az esküvő műsorvezetője, a programok koordinátora, a háttérből irányít,
maximum egy-két játékkal színesíti a lagzit.

esketésre. Az esküvő megismételhetetlen esemény,
óriási felelőssége van minden szolgáltatónak.

Vaslóczki Rolandtól megtudtuk, hogy az esküvő
szervezésekor érdemes az elsők között a vőfélyt
kiválasztani még a többi szolgáltató és az időpont
egyeztetése előtt. A pár igényeihez, habitusukhoz
hangolva állítja össze a nagy nap forgatókönyvét, ha vannak elképzelései az ifjú párnak, akkor
könnyebben, ha nincsenek, akkor az ötleteivel segítve. Ezután már célzottan tudnak időpontot kérni az

Roland hűen gyökereihez, jó szívvel ajánlja a pároknak a kikérőt, ami nem feltétlen a sírva búcsúzásról
kell hogy szóljon, megkapóbb egy rövid, frappánsabb változat, mivelhogy a szülők mindenképpen
megérdemlik a nagy napon a köszönetet!

Tapasztalatai alapján tanácsokkal is ellátja az érdeklődő házasulandókat, mindezen információkról
nyomtatott kis könyvet és esküvői határidőnaplót bocsát a fiatalok rendelkezésére. Az esküvőtanácsadás nagy segítséget jelenthet a pároknak az
első nagy közös projektjük során, a profi segítség
megkönnyíti az eligazodást az esküvői világban,
nem kell százfelé szakadva szervezkedniük.

Általános tendencia a vacsora hagyományos fogásainak
rövid verssel való bejelentése, valamint vannak örökzöld

esküvői játékok, amelyeket kifejezetten kérnek a fiatalok, hogy színesítse vele a lakodalmukat. A násznép
nagy részét a rokonok alkotják, akik a hagyományos
lakodalmakon „nőttek fel”, ezért is fontos ráérezni
a vendégek stílusára, szükséges gyorsan megtalálni
velük a közös hangot és rugalmasnak lenni. Ajánlatos a vőfélynek, ceremóniamesternek is informálódni, fejlődni, bővíteni a repertoárt, hogy minden egyes
esküvő egyedi és különleges lehessen!
„Szeretem, de ugyanakkor nagy kihívás, hogy újabb
és újabb emberekkel dolgozhatok együtt, a közösen
kidolgozott forgatókönyv szerint segíthetem a felhőtlen szórakozást és jókedvet, összehangolom a szolgáltatók munkáját, koordinálom az eseményt, megoldom az esetleges problémákat, mert az esküvő az
élet egyik legcsodálatosabb napja, amikor két ember
igaz szerelemből örök szövetségre lép.”
Vágsélei Csilla Sára
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´´ mint kellék
A fehérnemu,
Sokan kislánykoruktól
álmodoznak az esküvőjükről,
menyasszonyi
ruhájukról, képzeletben
megtervezik a csokrot,
tortát is, majd elérkezik
a lánykérés ideje…

H

a már kitűztük az időpontot és megszerveztük a ceremóniát, ideje kiválasztani a menyasszonyi és parti vagy menyecske ruhát, természetesen
a megfelelő fehérnemű kíséretében!
A hagyomány értelmében a menyasszonynak
viselnie kell valami régit, valami újat, valami kéket
és valamit, amit kölcsön kapott. Az új a sikeres élet
jelképe és ez általában a ruha, ill. a fehérnemű, míg
a régi lehet egy szép, családi ékszer, mely a menyasszony régi, házasság előtti életét szimbolizálja.
A tisztaságot jelképező kék általában a harisnyakötőn jelenik meg, melyet általában a lánybúcsún
ajándékoznak az arának barátnői. Manapság divattá vált, hogy míg a menyasszony a csokrot, addig
a vőlegény egy harisnyakötőt dob a vendégeknek.
A babona szerint az a lelkes hölgy, aki a csokrot és
az a vállalkozó szellemű férfi, aki a harisnyakötőt
elkapja, házasodik legközelebb.
A kölcsönbe kapott dolog – pl. nyakék, karkötő – a
menyasszonyt arra emlékezteti, hogy mindig lesznek
segítői az életben, legyen az családtag vagy barát.
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A ruha kiválasztásánál vegyük figyelembe testalkatunkat, magasságunkat, egyéniségünket és az esküvő tervezett stílusát, vagyis teremtsünk összhangot!
Ehhez kérhetünk segítséget menyasszony stylisttól
is, aki a ruhán át a frizuráig gondoskodik az ara
harmonikus megjelenéséről. Egy dologról azonban
ne feledkezzünk meg! A tökéletes fehérnemű épp
oly fontos, mint a ruha, cipő vagy az ékszer!

be. Én általában combfixet javaslok, mert elegáns
és a test vonalát követő ruhákon sem látszik át,
mint a harisnyanadrág derékrésze. Ha ez utóbbi
mellett döntünk, válasszunk magasabb fényű, alkalmi modellt. A bőrünkkel leginkább harmonizáló
testszín ideális választás, de a ruhával harmonizáló
fehér vagy ekrü szín mellett is dönthetünk. Szandálhoz orrerősítés nélküli darabot válasszunk!

Célszerű már a ruhapróbára magunkkal vinni a Amire még figyelni kell:
menyasszonyi fehérneműt, hogy az igazítás után • a menyecske vagy parti ruha alá szintén gondosan
megjelenésünk tökéletes legyen! A hölgyek többséválasszuk meg a fehérneműnket. Ha a ruha bő,
ge csipkés fehérneműszettről álmodik, harisnyatartánc, ill. forgás közben több látszik a lábból, ezért
tóval kiegészítve, azonban szem előtt kell tartanunk
a testszínű alsó a legpraktikusabb, illetve a tangás
a praktikumot is és észszerűen kell választanunk!
harisnyanadrág, melynek nincs külön erősített
popsi és combrésze;
Sokan pánt nélküli vagy mell felett áttetsző csipké- • ha szükséges, válasszunk ruhánk alá alakformáló
ből készült ruhába szeretnek bele, melyhez bandeau
alsót vagy bodyt – ez utóbbi praktikusabb).
– vállpánt nélküli - melltartó illik. Kiválasztásánál
több szempontot is figyelembe kell vennünk, hogy És végül, készüljünk a nászéjszakára is! Öltsünk magunka ruha alatt észrevétlen legyen, ugyanakkor funkci- ra egy szép, szexi, harisnyatartós szettet vagy egy csábíóját maradéktalanul betöltse:
tó babydollt, és kápráztassuk el újdonsült férjünket!
• legyen tökéletes a méret, mind a kör-, mind a
Szeretettel várok minden kedves menyasszonyt,
kosárméret tekintetében, hiszen nem vághat be,
koszorúslányt és örömanyát üzletünkben!
nem lehet kényelmetlen;
• nagy kosárméret esetén fokozottan ügyelnünk
kell az erős tartásra;
• vékony vagy sima és csipke nélküli anyagból készült
ruha esetén ne válasszunk csipkés melltartót, mert
átüthet a minta, ami tönkreteszi az összhatást;
• legyen szép, de nem hivalkodó a dekoltázs.
Az alsó kiválasztása többnyire ízlés kérdése, lehet
tanga, brazil vagy slip fazon, arra azonban ügyeljünk, hogy szűk ruha alá lézervágott modellt válas�szunk, láthatatlanná téve ezzel fehérneműnket. A
teltkarcsú menyasszonyoknak sokszor gondot okoz,
hogy combjaik összeérnek, mely sokszor fájdalmas
lehet, ezért számukra hosszított pamutalsó javasolt,
hogy gond nélkül élvezhessék a nagy napot.
A melltartó és az alsó színe lehet fehér, ekrü
vagy testszínű. A fehéret, mint klasszikust sokan
kapcsolják az esküvői ruhához, azonban tökéletes választás lehet a testszín is, hiszen a parti vagy
menyecskeruhához egyaránt megfelel, legyen az
bármilyen színű, így nem kell a fehérneműnket is
cserélni az átöltözésnél. Az ekrü színű fehérnemű
a hasonló árnyalatú ruhával alkot tökéletes összhangot. A szett összeállítását a harisnyával fejezzük
15.

Ruhaválasztás..
A menyasszonyi ruha kiválasztásakor, sokan
bizonytalanok, nem tudják mi áll jól nekik. Ebben
sokat tud segíteni a kecskeméti Ámor Menyas�szonyi ruha és Öltöny Szalon.
A szalon stylist és divat tanácsadói nagy hozzáértéssel, kifinomult ízléssel segítik a tanácstalan menyasszonyokat.
Az esküvői ruhák többféle stílusban megtalálhatók. A nagy
hercegnős, trombita forma, á-vonalú, sellő, görögös jellegű, csipke ruhák, vállas, váll nélküli, fodros vagy lágy esésű muszlin.
Tehát minden igényt kielégítő készlettel várják a kedves
menyasszonyokat. Ha mégis előfordul, hogy valakinek egyéni
elképzelése van, azt is meg tudják valósítani. A Szalon műhelyében nagy tapasztalattal rendelkező kolléganők készítik a
menyasszonyi ruhákat.
Itt készülnek a
modellek, amelyek nagy sikert
értek el olaszországi partnerüknél is. A ruhák tervezésénél
figyelembe veszik, a mindenkori trendet. Fontos szempont a
precíz kidolgozás, minőségi alapanyagok használata.
A 2018 trendjében láthatjuk, hogy a fehér és krém
szín mellett, megjelenik a
púder színű menyasszonyi ruha is. A krém és a
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.. De hogyan?
púder színű anyagok összedolgozása hoz létre
rendkívül megkapó, üde, elegáns és szemet
gyönyörködtető modelleket.
Az Ámor Szalonban koszorúslány, menyecske ruhák, ékszerek és kiegészítők is megtalálhatók a legújabb divatnak megfelelően.
A férfiakra is nagy figyelmet fordítanak, összhangba hozzák a vőlegény öltözékét az esküvői ruhával,
hogy tökéletes legyen a harmónia a Nagy napon.

Az örömapák és tanúk is megtalálják az egyéniségüknek megfelelő öltönyt.
Ámor Menyasszonyi ruha és Öltöny Szalonba
sok szeretettel várnak minden kedves vásárlót.
A precíz kiszolgálás érdekében, egyénileg foglalkoznak a kedves vásárlókkal, ezért a próbákra
időpontot kell foglalni.
Cím: Kecskemét Kőhíd utca 10.
Időpont foglalás: 06 20 438 76 28
17.

Bár minden menyas�szony egyedi és különleges,
van
egy
olyan frizura, amel�lyel gyakorlatilag nem
lehet mellélőni az esküvőn. Ez pedig nem
más, mint a tarkón lazán megtűzött konty,
amelyet az arcot keretező tincsek számtalan variációjával lehet
az arcformához és a
menyasszony stílusához igazítani.

Laza konty, egyénre szabot
M

ivel ez a frizura sokféleképpen elkészíthető, érdemes megkérni a fodrászunkat egy kis kísérletezésre,
mielőtt a végleges frizura mellett döntenénk. A kísérletezés alapja legyen az arc formája, amely ha ovális,
akkor gyakorlatilag bármilyen stílust választhatunk:
hajunk lehet teljesen hátra simított vagy középen kettéválasztott, illetve jól mutatnak az arcot lágyan keretező hullámos tincsek is. A hosszúkás arcúak számára a
lazább oldalválaszték előnyös, hullámos tincsekkel, de
ehhez az arcformához a frufrus konty is jól illik.

kimondottan ajánlott. A kerek arcúak tökéletes választása lehet az egyenes hajból, középválasztékkal készített konty. Fontos, hogy a homlok maradjon szabadon
– ez a fejdísz, illetve a fátyol kiválasztásánál is lényeges szempont. A szív vagy fordított háromszög alakú
archoz jól illik az oldalfrufru, kerülendőek viszont a
fejhez simuló, lelapított frizurák.

És hogy hogyan döntsük el az arcformát? Az egyes
típusoknak van néhány olyan jellemző tulajdonsága,
amely segít a meghatározásban. Ehhez nincs szükség
Szintén a hullámos tincsek állnak jól a szögletes arcú másra, csak egy hajpántra vagy hajgumira, amivel hátrahölgyeknek, számukra a már említett oldalválaszték fogjuk a hajunkat, majd álljunk a tükör elé, és figyel18.

ttan
jük meg alaposan a vonásokat. Ha az arcunk
tojásdad formájú, szabályos, arányos vonásokkal, magasan elhelyezkedő arccsonttal, akkor
az ovális arcúak táborába tartozunk. A hosszúkás arcforma keskenyebb, állkapcsa viszont
erős és hegyes, homloka magas. A szögletes
arc jellemzője a markáns és szögletes állkapocs és a széles homlok. A kerek arcon széles
az áll és a homlok is, vonalai kevésbé markánsak, inkább kerekdedek. A szív vagy háromszög formájú arcon az áll csúcsos, az arccsont
magas, a homlok pedig széles.
Szauder Rita
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Fátyol - a romantikus kiegészító´
20.

A régi időkben ápolt és eltakart, állítólag azért, nehogy a vőlegényt elijes�sze. Emellett a gonosz szellemektől is távol tartotta a menyasszonyt, és az
ártatlanság szimbóluma volt. Manapság egészen más okból viselik: célja,
hogy a menyasszonyt minél szebbé és varázslatosabbá tegye.

N

apjainkban már nincs külön szabály vagy elvárás arra vonatkozóan, hogy
ki viselhet fátylat és ki nem, így a második/sokadik házasság vagy a várandósság sem jelent kizáró okot. Mégsincs könnyű helyzetben az, aki úgy dönt, hogy
fátylat szeretne viselni az esküvőjén, hiszen a rengeteg fazon és stílus közül
nehéz kiválasztani azt, amelyik a testalkatához, a frizurájához és a ruhához, sőt,
az esküvő hangulatához is passzol.
Az igazán hosszú, földig érő vagy annál is hosszabb fátylat a templomi esküvőkön szokás viselni, különösen akkor, ha a ruha fedetlenül hagyja a menyas�szony vállát, karjait, hátát. Tény ugyanakkor, hogy ez a hossz inkább a magasabb menyasszonyoknak előnyös, az alacsony hölgyeket optikailag kicsinyíti,
ezért az ő fátyluk akkor mutat a legszebben, ha csak könyékig ér. Az egyik
legelegánsabb az úgynevezett spanyol fátyol, amelynek fő jellemzője a csipkedísz: ezt a fátylat is a hajba tűzik és rendkívül ünnepélyes hangulatú. Modern
és elegáns hatást kelt viszont az arcot takaró, rövid, madárkalitka-fátyol, amelynek alternatívája lehet egy elegáns, kalapszerű fejdísz is. Sok múlik a frizurán és
a fejdíszeken, ezért a választásnál ne csak az esztétikumot vegyük figyelembe,
hanem célszerű kikérni a szalonban dolgozó szakember tanácsát is.
Szauder Rita
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´´ felüln
Esküvo
A

nagyhercegnős menyasszonyi ruha egy zöldellő réten felül nézetből igazán szépen mutat. Ilyen
szemszögből egy kézi kamerás fotós nem tud képeket készíteni, azonban a drón ezeket a látószögeket
és kamera mozgásokat megengedi. Ez a technika már
az esküvői szolgáltatások szerves része, ami kiegészítő tevékenységként szolgálja a nagy napot a fotós
és a földi videós mellett. A felvételeket később a földi
videós illeszti be a teljes anyagba, hogy egy egységes
videót kapjon a pár.
Őze József képesített drón pilóta a városi rendezvények és koncertek mellett esküvők kreatív fotózását és a nagy nap drón fotózását, videózását is
vállalja. Monumentálisabb, nagyobb ívű felvételeket
22.

ad ez a technika, ami színesíti az esküvői anyagot.
A drón spirális mozgásával rengeteg ötlet megvalósítható és olyan helyszíneken is bevethető, ahová egy
fotós nem juthat el. Legyen az egy sziklaszírt vagy
egy tó közepe. A kreatív fotózások még kreatívabbá
válhatnak, és az esküvőn a násznép akár egy alakzatban is lekapható a messzi távolból. A drónnal fénykép
és videó is készíthető, de akár a videóból is kivághatóak nagyon jó minőségű képek. A drón főként kültéren
alkalmazható. Ugyan nagy belmagasság esetén, ha
az előzetes felmérésnek megfelelt bent is használható, de a hangossága miatt templomban és meghitt,
halk eseményeknél nem ajánlott. Azonban, ha a lagzi
egy nagy belmagasságú rendezvényházban történik,
elképzelhető, hogy a mulatozás közben lekapható a

Életünk egyik legszebb napját
minél több módon szeretnénk
dokumentálni. Az esküvőt
manapság szinte hollywoodi
filmként kapjuk vissza a videóstól, ami nagyrészt a drón
felvételeknek is köszönhető.

´´
nézetbol
násznép felülnézetből. Ha drón felvételekkel színesítenénk az esküvőt, akkor mindenképpen lehetőséget kell adni a pilótának arra, hogy előzetesen bejárja a helyszíneket, meg kell bizonyosodnia arról, hogy
jó idő esetén biztonsággal tudja használni a drónt.
Őze József a kiváló minőségen kívül a biztonságra is mindig ügyel. 190 sikeres le- és felszállás után
mindig elsődleges nála az, hogy senki és semmi ne
sérüljön. Hullámzó szél és zápor, zivatar esetén a
drón sajnos nem vethető be. Ilyenkor természetesen csak az utazási költség az, ami terheli a párt.
A légi felvételekkel olyan hangulatot kap az esküvői videó és album, amely csak egy hollywoodi
filmhez fogható.
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