


Lakodalmak lebonyolítására ajánljuk figyelmükbe rendezvénytermünket, 
Cegléd belterületén, (Béke tér 8.).

Miért érdemes bennünket választani:
- Az ételeket helyben, frissen készítjük
- Csak szakképze személyzet dolgozik
- Kényelmes, tiszta, nagyméretű mosdók
- Akadálymentes épület és mosdó
- Jó parkolási lehetőség
- Elegáns, modern, klímatizált vendégtér
- Konyhánkat Imregi Ferenc, 
 mesterszakács vezeti
- 30 év tapasztalat a vendéglátásban

Tisztelt örömszülők, kedves ifjú pár!

www.facebook.com/imregivendeglo
www.imregivendeglo.hu

Imregi Tibor +3630/955-0707
Imregi Zsolt +3630/3389-013
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Az Esküvő Magazinban megjelent 
hir detésekért a kiadó felelősséget 

nem vállal.

Kedves Jegyespár!  
Kedves Olvasó!

Az esküvői szertartásra, annak megünneplésé-
re menyasszonyként, vőlegényként, örömszülő-
ként, tanúként és sokszor még meghívott vendég-
ként is hosszan készülünk. A tervezgetés időszaka 
már több hónappal a nagy nap előtt megkezdődik. 
Februári Esküvő Magazinunkkal erre az időszakra 
szeretnénk segítséget nyújtani. Legyen szó a cere-
mónia megszervezéséről, étteremről, dekoráció-
ról, szépségről, sminkről 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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A legismertebb összes esküvôi 
hagyomány közül a valami régi, vala-
mi új, valami kölcsön és valami kék 
viselése a nagy napon. Lássuk, hogy 
mit is jelképeznek ezek. Egy régi 
ruhadarab vagy kiegészítô a meny-
asszony eddigi életét jelenti, a kék 
pedig a tisztaságát, ártatlanságát és a 
hûségét a férje iránt. Az új dolog vise-
lése az új életet, a boldog jövôt szim-
bolizálja, míg a kölcsön kapott holmi 
a barátokat, a családot és a szerelmet. 

Régmúltra nyúlik vissza a menyasz-
szonyi ruha színe: anno a tehetôsebb 
családi hátterû menyasszonyok, illet-
ve az uralkodói családból származó 
lányok mentek férjhez hófehér ruhá-
ban. A menyasszonyi ruha a szerencse 
jelképe is, régen szerencsétlen jelnek 
tartották, ha a vôlegény az esküvô 
elôtt megpillantotta benne a kedvesét. 
Ezt ma már nem sokan tartják be, és 
gyakori, hogy a ruha színe sem hófe-
hér. A kevésbé ismert szokások közé 
tartozik az ékszerekkel kapcsolatban 
a gyöngybôl készült darabok viselésé- 

nek kerülése: a gyöngyök ugyanis a 
régiek szerint a könnycseppeket, azaz 
a szomorú házasságot jelképezték.

Hagyományos szimbólumelem az 
esküvôkön a virág is: a koszorús-
lányok által a pár elé szórt rózsaszir-
mok a termékenységet jelképezik, a 
csokor pedig a boldogságot, melyet 
a szertartás után illik továbbadni, 
vagyis egy másik hajadonnak dobni.

A menyasszony elrablása voltakép-
pen a férj próbatétele: az ugyanis, 
aki mellôl elrabolják az asszonyát, 
nem érdemli meg ôt… 

Emellett szintén régi szokás a meny-
asszonytánc, melynek fő célja mind-
máig a pénz gyûjtése az új élethez, 
továbbá a porcelán- vagy tányértörés, 
ami annál jobb, minél hangosabbra 
sikerül, hiszen a nagy csörömpölés a 
hiedelem szerint elûzi a szegénysé-
get és a rossz szellemeket.

Forrás: Menyegző

Évszázados esküvoi 
hagyományok

A mai esküvôi szokásokban számos néphagyo-
mány él tovább, melyeknek egyetlen közös célja 
a szerencse és a hosszú, boldog élet elérése. 

 21. századi köntösben
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Tiszakécskéről érkezve már igen messzi-
ről látszik kimagasló tornya, de a többi telepü-
lés irányából is tekintélyt parancsoló a látvány. 
Nem csupán a saját korának, inkább a jövőnek 
épült, mely mai közösségünk számára is túlontúl 
tágas. Hossza 47 m, legnagyobb szélessége 21 m, 
a magassága pedig 53 m. Tervezőjét nem ismer-
jük, kivitelezője Vaskovics Antal, ceglédi mester, 
aki korának kiemelkedő szaktudású templom-
építője volt. 

Az impozáns épület neogótikus stílusban épült, 
egységes stílust és harmóniát sugároz. Cserélhető 
főoltárképe a mennybe felvett Nagyboldogasszonyt, 
templomunk és az egyházközségünk védőszent-
jét ábrázolja. Nagyböjti időszakban Feszty Masa 
igen kifejező keresztrefeszített Krisztus képe 
látható. A faragott oltár, az ambó, a papi szék és 
a húsvéti gyertyatartó igényes és egységes stílus-
sal rendelkezik, amelyek 1984-ben a restaurálás és 
újraszentelés évében kerültek a szentélybe, és a II.  
Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának gyümölcsei. 
Igen értékes még Szent József fából készült szob-
ra, amelyet egy évszázada Kósa József mártír 
plébános ajándékozott a templomnak, amely  
jelenleg a hívek jótéteményének köszönhetően 
felújítás alatt áll. Ha a hajóból tekintünk a szen-
tély felé, akkor annak bal- és jobboldalán azonnal 

szembeötlik a restaurálás idején festett gyógyító 
és feltámadt Krisztus képe. Az oltártól távolodva 
a templom bejáratához közel láthatjuk Kósa József 
plébános és Hornyik Károly káplán fényképét, 
amely előtt minden vasárnapi mise alatt gyertya 
ég. Ők ugyanis egyházközségünk vértanúi, akik  
az 1919-es Tanácsköztársaság idején áldozták életü-
ket az Úrért és a település híveiért. A vörös terror 
idején előre figyelmeztették a plébánost, hogy a 
karai papok életére akarnak törni, de az atyák övéik 
között maradtak. Május 4-én a szentmise után egy 
lenin-fiú a plébános nyomába eredt, és a mai irodá-
ban lelőtte őt. Káplánja hallotta a lövést a másik 
szobából, belépett hozzá, hogy feloldozza, és ekkor 
őt is megölték. Szelíd és elkötelezett papjaink, akik-
nek az egyház gyűlölete miatt kellett meghalniuk, 
már közösségünk mennyei közbenjárói.

A Kedves Olvasóinknak szeretném figyel-
mébe ajánlani a mi Istenházunkat, amely a 
környéken mondhatnánk unikum. Aki pedig  
szeretne Isten színe előtt házasságot kötni, akár a 
mi templomunkban, keresse fel települése plébáno-
sát, aki részletes felvilágosítást tud adni a házasság 
szentségéről, az arra való felkészülésről. Hiszen   
az egyházi (szentségi) házasságkötés nem egy 
plusz díszlet vagy extra szolgáltatás, amely csupán 
szebbé, ünnepélyesebbé teszi életünk egyik legna-
gyobb eseményét, hanem a két fél hitből fakadó 
elhatározása, amelynek keretében az örömben, de  
a keresztekben is osztozva tartanak ki az élet-
re szóló egységben egymással, és ebben vállal-
ják fel a leendő gyermekeket. Célja földöntúli:  
a család közösségében eljutni és másokat is eljut-
tatni az üdvösségre. Bízom abban, hogy minél 
többen döntenek majd nemcsak az egyházi forma, 
de szentségi tartalom mellett, amely meggyőződé-
sem szerint a leginkább megfelel az ember termé-
szetének, és leginkább segíti a valódi kapcsolatokat.

Dr. Lovassy Attila
plébániai kormányzó

1894. augusztus 15-én, Nagy-
boldog asszony ünnepén szen-
telték fel templomunkat, amely 
több mint egy évszázada uralja 
a környező vidéket, és megha-
tározza annak arculatát. 
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Gyülekezetünk ezután is nagy szeretettel várja 
a református, vagy részben református párokat, 
azokat, akik házasságkötésükre egyházunk taní-
tása és istentiszteleti rendje szerint szeretnék  
kérni Isten áldását.

Az, hogy szeretettel várjuk a párokat, három dolgot 
is jelent: először is várjuk őket magára az esketé-
si szertartásra, egy olyan ünnepi istentiszteleti alka-
lomra, amelyre valamennyien azért jövünk el, hogy 
az ifjú párért, az úrasztala előtt álló ifjú férjért és 
feleségért adjunk hálát. Közösen kérjük majd rájuk 
a gondviselő Isten áldását s együtt leszünk tanúi 
egymásnak kimondott esküjüknek.

Ezt a szép alkalmat megelőzi a közös készülődés 
időszaka. Az ún. jegyesoktatás során az eskető 
lelkipásztor és az ifjú pár kétszer-háromszor-négy-
szer találkozik, hogy átbeszéljék, mit tanít a Szent-
írás az emberről, arról, hogy „Nem jó az embernek 
egyedül…” (1.Móz 2:18.), hogy mit tanít a Szent-
írás a házasságról és a családról, a gondviselésről 
és Isten áldásáról. De ez a jegyesoktatás szól majd 
arról is, hogy hogyan zajlik maga az esketési szer-
tartás, hogy hogyan hangzik a református házassági 
eskü szövege, s hogy mit is jelentenek azok a súlyos 
szavak. A jegyesoktatásra a Lelkészi hivatalban lehet 
jelentkezni. (Kecskemét, Szabadság tér 7. - az Újkol-
légium Cifra palota felőli bejárata, +36 76 500 389, 
hivatal@krek.hu, www.krek.hu) Érdemes már egy jó 
fél évvel az esküvő előtt időpontot egyeztetni, s a 
leendő eskető lelkésszel felvenni a kapcsolatot.

Várjuk az ifjú párokat a jegyesoktatásra, az eskü-
vői szertartásra és persze a gyülekezet közössé-
gébe is. A református egyházközségben számos 
olyan közösség van – istentiszteleti közösségek, 
fiatal felnőttek bibliaórája, páros kör, családos kör, 
baba-mama kör, játszóház, református óvoda, álta-
lános iskola, gimnázium, családos délutánok, kirán-
dulások, táborok –, ahová a fiatal párokat és leendő 
családjukat szeretettel várjuk. 

Az esküvői szertartás tehát a már egyháztagok 
számára a gyülekezettel közös ünnep, a „távolabb-
ról érkezők” esetében pedig – részünkről a hívoga-
tás és a befogadás, részükről pedig az ismerkedés 
és a gyülekezetbe való betagolódás alkalma. Szere-
tettel várjuk a Kecskeméti Református Egyházköz-
ségben az ifjú párokat és családjaikat!

Kuti József
református lelkész

A Kecskeméti Református Egyházközségben évente mintegy ötven esküvői szer-
tartásra kerül sor. A legtöbb ilyen szertartás a főtéri templomban történik, de 
tartunk esküvőket a katonatelepi és a ménteleki református templomokban is. 
Az ifjú párok jöhetnek a gyülekezet belső köreiből, vagy közösségünk tágabb 
környezetéből, de vannak olyan párok is, akik már rég nem élnek Kecskeméten, 
e jeles napra mégis visszatérnek szülővárosukba. Természetesen arra is van mód 
s gyakorlat, hogy ökumenikus szertartás keretében a református lelkészen kívül 
más keresztyén felekezet lelkipásztora is részt vegyen a szertartásban.

Esküvo a református 
gyülekezetben

´́

7.



Friss jegyespárként először egy sorrendet kell 
felépítenetek a tenni és intézni valók dzsungelében. 
Tapasztalat nélkül azonban ez nem 
könnyű. Egy okos első lépés-
sel azonban megkönnyít-
hetitek a továbbiakat.  
Ez az első lépés, pedig 
az esküvőszervező. 
Még a helyszí-
nek kiválasztá-
sa előtt érde-
mes megke-
resni, hogy 
mindenben 
tudjon taná-
csot adni és 
segíteni.

Amikor egy 
segítő kézben 
összpontosul 
minden, az nagy 
biztonságot adhat 
nektek. Az esküvő-
szervező már egy bejá-
ratott szolgáltatói bázis-
sal dolgozik, amiből mindig ki 
tudja választani az adott párnak legmeg-
felelőbbet. Esküvőszervező nélkül, ha biztosra akar-
tok menni, minden szolgáltatónak utána kell járno-
tok. Egy szolgáltatáshoz rengeteg lehetőséget találhat-
tok, amiből nehéz választani, gyorsan megegyezhet-
tek egy olyanban, ami számotokra nem biztos, hogy 
a legjobb. Ezzel szemben az esküvőszervező az elbe-
szélgetés és az igények felmérése után már tudja is, 
hogy kihez nyúljon. Nincsen felesleges stressz, renge-
teg idő megspórolható, amit akár nyugodtan menyasz-
szonyi ruha keresésére is lehet fordítani. 

A család sokszor elfogult és hajlamos beleszólni olyan 
döntésekbe, ami csak a párra tartozik. Az esküvőszer-

vező objektívan, külső szemlélőként 
látja át a helyzeteket. Természete-

sen azért érdemes meghall-
gatni a család, szülők 

tanácsait is, azonban 
csak azt fogadjátok 

meg, ami igazán 
illik az általatok 
elképzelt nagy 
naphoz.

Az esküvő-
szervező reáli-
san átlátja azt, 
hogy az elkép-
z e l é s e i t e k 

megvalósítha-
tóak-e a megha-

tározott összeg-
ből, illetve ha szük-

séges költséghatékony 
praktikákkal, megoldá-

sokkal valósítja meg azt.

Szerencsés választás lehet egy 
olyan szervező, aki szertartásvezető is 

egyben. Így az, aki összead titeket, a szervezési hóna-
pok alatt igazán egyedi, csak hozzátok szóló esketé-
si szöveget tud írni.

A jó esküvőszervező tanácsot ad, felkínálja a számo-
tokra legjobb lehetőségeket, segít a döntéshozásban, 
azonban nem dönt helyettetek. Ő a Ti álmaitokat segí-
ti valóra váltani. 

Írta: Vágsélei Csilla Sára 

A cikket az Eventree Esküvő  és Rendezvény támogatta

Esküvoszervezés okosan
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. Esküvőszervezővel a szervezés időszakát is egy 
izgalmas, kreatív élményként élhetitek meg.

´́
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Ezek olyan szempontok, amelyek elsőre 
nem biztos, hogy eszünkbe jutnak és már 
lehet, hogy későn, amikor egy a város-
tól távoli étteremre tettük le a voksun-
kat, akkor ugranak be. A messzi, termé-
szethez közeli helyszín egy kitelepült  
esküvőnek jó választás lehet, de egy 
hagyományosnak már problémás.

A templomok, a városháza és a fotózás-
ra alkalmas főtéri parkok általában mind 
egy rakáson vannak a belvárosban. Így 
kézenfekvő megoldás, hogy egy belvárosi  
étteremben tartsuk a lagzit. Ennél már 
csak az a szerencsésebb, ha az étterem-
hez terasz is tartozik, ahol akár a kikérőt 
és a vendégfogadást is meg tudjuk tartani, 
tehermentesítve így a szülőket és megspó-
rolva a családi házhoz való utazgatást. 

Érdemes olyan helyszínt keresni, ami 
nem csak étterem, hanem szálloda vagy 
panzió is. Ez nem csupán a távoli roko-
noknak jön jól, hanem a párnak is. Vannak 
ugyanis olyan helyszínek, ahol a lagzi 

mellé a párnak jár egy szoba a nagy 
napra. Így szép körülmények között lehet 
készülődni, a szobában fogadható a smin-
kes, fodrász és persze a fotós is megörö-
kítheti a készülődés pillanatait. Az sem 
utolsó szempont, hogy van hol átöltözni 
menyecskeruhába, és nem egy raktárban 
kell gyorsan megoldani. 

A kreatív fotózás ebben az esetben a főtéren 
is történhet, miközben a vendégsereg a foga-
dáson ismerkedik. Így nyugodt körülmé-
nyek között lehet a nagy napon fotózkodni.

Természetesen a helyszínválasztásnál 
figyelembe kell venni azt is, hogy hány 
főt képes befogadni, van-e hely zenekar-
nak és a hangtechnikának. Milyen dekorá-
cióval tudnak szolgálni, és milyen az étel.  
A legtöbb étterem, rendezvényház már több 
menü csomagajánlattal is szolgál, a hagyo-
mányostól az exkluzívig.

Írta: Vágsélei Csilla Sára 

A cikket a nagykőrösi 
Kinizsi Rendezvényház és Panzió támogatta.

Ha hagyományos esküvőt szeretnénk, vagyis kikérőt, polgári eskü-
vőt a városházán, templomi esküvőt a felekezetünkhöz tartozó temp-
lomban, majd lakodalmat egy étteremben, akkor felmerül a kérdés: 
Hogyan is jut el a násznép ennyi helyre? Hány óráig kell a melegben 
autókázni? Vajon hogy bírják a vendégek a várakozást a parkban, 
amíg mi fotózkodunk? Na és a távoli rokonok hol alszanak?
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Esküvőszervező-dekoratőrként egyedi és 
különleges dekorációk tervezésével és kivi-
telezésével foglalkozom. Esküvői dekora-
tőrként arra törekszem, hogy a hozzám 
forduló menyasszonyok, vőlegények, örömszülők 
személyiségéhez igazítsam a dekorációt.

Hiszem, hogy az én munkám során alakul formák-
ká, színekké, hangulattá az elképzelés, melyet az ifjú 
pár dédelget az eljegyzés óta. Ezért a megbízás első 
percétől fontosnak tartom, hogy minden apró részlet 
harmonikusan illeszkedjen a menyasszony és a vőle-
gény karakteréhez. A hozzám forduló párokkal legelő-

ször az esemény stílusát határozzuk meg, 
majd ebből kiindulva döntünk a színek,  
mellett. Természetesen a nagy nap első-
számú főszereplője a menyasszony, akivel 
általában több alkalommal találkozunk, 
hiszen az Ő személyisége alapjaiban hatá-
rozza meg a dekoráció fontosabb részle-

teit. Ez tehát a kiindulópont, innen indul, vagyis innen 
folytatódik az álmodozás, melyből megszületik az a 
harmónia, ami felejthetetlenné teszi ezt a jeles napot.

Szakmai filozófiám szerint a dekoratőr által megálmo-
dott végső összkép körbeöleli és kiemeli az ifjú párt.

Kovácsné Balog Mónika
esküvőszervező-dekoratőr, 36 30 519 3658,  

monikaeskuvoszervezo@gmail.com

...szakma lett belőle. Versenyszférában eltöl-
tött hosszú évek után az alkotás gyönyörű-
sége mellett döntöttem. Ma pedig nemcsak 
magam, de mások örömére is alkotok.

HOBBINAK INDULT...
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Mindegy, hogy az esküvőtök a tradi-
cionális, elegáns, vintage, modern, tema-
tikus, vagy éppen egy extravagáns stílust 
követ, a lényeg, hogy a kettőtök egyedisé-
gét, személyiségét, ízlését kövesse.

Egyre több tematikus esküvőt rendeznek, 
ami kötődhet hobbihoz, kedvenc könyv-
höz, filmhez. Az Alíz csodaországban 
téma például megengedi, hogy egy szép 
teáskanna adja az alapot a virágdekoráci-
óhoz. Az utazás köré épített dekorációval 
az egyes asztalokat olyan nagyvárosok-
kal jelölhetjük, ahol a pár már megfordult. 
Az asztalszám ilyenkor kiegészülhet egy 
ott készült fotóval vagy a köszönőajándé-
kok is kapcsolódhatnak ehhez.

A dekorációt az esküvő helyszínén terve-
zik meg figyelembe véve a hely adottságait. 
A szakember már ott látja, hogy az elkép-
zelésekhez mit kell kiemelni a helyszínből 
és mit kell eltakarni. Már akár a meghí-
vó tervezésénél is utalhatunk vendégeink 
számára az esküvőnk stílusával kapcsolat-
ban. Az esküvői helyszín dekorálása többet 
jelent, mint egy hely becsomagolása külön-
böző színű anyagokkal. A dekoratőrrel 
folytatott beszélgetés és tervezgetés során 
kiválaszthatjátok a színeket, egyedi anya-

Egységes dekoráció, 
                       harmonikus esküvo

Az esküvő fontos eleme a kellően megválasztott dekoráció, amiben az 
ifjú pár kifejezheti önmagát. A megfelelően kiválasztott színek, anyagok, 
kiegészítők, vázák, gyertyatartók stb. összhangot teremtenek egy deko-
ráción belül, amely egy különleges hangulatot áraszt, magával ragadva 
Benneteket és minden egyes embert, aki aznap Veletek ünnepel.
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Egységes dekoráció, 
                       harmonikus esküvo

got, stílust, kellékeket. Az esküvői dekoráció töké-
letes harmóniája akkor érhető el igazán, ha minden 
egy kézben van (terem dekoráció, székszoknyák, 
menülapok asztalszámok, szalvéták vagy az esküvő 
virágai, mint a menyasszonyi csokor, kitűzők, szülő-
köszöntők, templom és ceremóniahelyszín díszítés, 
fotó vagy süti sarok kialakítása stb.)

Vannak olyan helyszínek, ahol pénteken és szomba-
ton is tartanak esküvőket, így a szombati díszítést 
csak az előző napi dekor leszedése után lehetséges.

Nagyon sok ügyes kezű, kreatív menyasszony van, 
viszont a Nagy Napon csak a kedveseddel foglalkozz 
és ne a díszítéssel. Azt bízd profira, és ne a barátok-
ra, barátnőkre, hiszen ők is jól szeretnék magukat 
érezni az eseményen, nem pedig a létrán egyensú-
lyozni a lampionokkal, egy órával a ceremónia előtt.

Ne féljetek segítséget vagy tanácsot kérni akár 
szakembertől, hogy a nagy nap valóban harmo-
nikus legyen!

A cikket a Komfort Esküvő Design támogatta.

´́
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Az ételek felszolgálása kapcsán alapvetôen 
háromféle lehetôség közül lehet választani: kérhe-

tünk hagyományos tálszervizt, svédasz-
talt és a kettô kombinációját is. A legtöbb 
étteremben többféle esküvôi menüsor áll 
rendelkezésre, a klasszikus vagy hagyomá-
nyos menü általában a következôkbôl áll:  

Leves: 
marhahúsleves vagy Újházy tyúkhúsleves
eLôéteL:  
hortobágyi húsos palacsinta vagy marha-
pörkölt galuskával vagy töltött káposzta
FôéteL:  
vegyestálakon az alábbiak közül háromféle 
húsétel: rántott borda, grillezett szûzérme 
vagy csirkemell, töltött csirkecomb vagy 
pulykamell, csirkemell párizsi módon, 

továbbá  rántott zöldség vagy gomba, illetve sajt
Köret: vegyes köret (rizs, hasábburgonya)
saLáta: vegyes savanyúság
éjFéLKor péLdáuL: töltött káposzta vagy sültek, de 
szokás marhapörköltet, vagdalt pogácsát, töltött 
csirkecombot és majonézes salátákat is rendelni.

A legtöbb étterem lehetôséget biztosít az egyéni  
igények szerint összeállított menüsor megrende-
lésére is. Rengeteg finom ételféleség létezik, ezért 
érdemes alaposan átgondolni, hogy mi az, ami az 
esküvô, a pár és a vendégek stílusához, ízléséhez 
a legjobban passzol. Fontos az egyedi vendégek 
igényeinek kielégítése: például ételallergia, cukor-
betegség, vegetáriánus vagy vegán étrend esetén. 
Fontos tisztáznunk továbbá, hogy mi az, ami 
bevihetô és milyen mennyiségben. Bort, pálinkát, 
házi süteményeket általában engednek, de nem 
korlátlanul. Lényeges szempont továbbá, hogy az 
árak hány vendégre vonatkoznak, és az is, hogy 
milyen egyéb kedvezmények vehetôk igénybe. 
Átlagosan vendégenként nagyjából 5000 és 9000 
forint közötti éttermi kiadással kalkulálhatunk,  
italfogyasztás nélkül. 

Forrás: Menyegző

Az esküvô legköltségesebb része 
az ünnepi ebéd vagy vacsora. 
Ezen a legnehezebb spórolni, 
így nem véletlen, hogy a meny-
asszonytánc mind a mai napig 
népszerû hagyomány. Az áraján-
lat kérésekor a vendégek létszá-
ma a döntô tényezô. 

Az éttermi
menü

HIRDETÉS
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Vegyük hát sorra, hogy melyek a legjellemzôbb, 
virágokból készült kiegészítôk – de ne feled-

jük, hogy természetesen nem kötelezô 
mindegyiket megrendelni. Ami nélkül 

elképzelhetetlen az esküvô, az 
maga a menyasszonyi csokor, 

melyet máig sokan a szere-
lem jelképeként ismert 

rózsából köttetnek - 
önmagában vagy 

például orchide-
ával kombi-

nálva. 

Ugyanakkor a színes csokrokat is sokan kedve-
lik, különösen a tavasz végi, nyári esküvôkön. 
A menyasszonyi csokor virágaiból szokás készíteni 
a kisebb méretû dobócsokrot és a vôlegény, valamint 
a tanúk kitûzôjét. Ha vannak koszorúslányok, akkor 
az ô csokraik már készülhetnek más virágból - hogy 
milyenbôl, annak kiválasztásában sokat segíthet a 
tapasztalt virágkötô szakember. Hasonló a hely-
zet a menyasszonyi hajdísszel, illetve csuklódísszel. 
Amikor eldöntöttük, hogy mit is szeretnénk, jöhetnek 
az asztaldíszek a fô- és vendégasztalokra, valamint 
a szertartástól függôen a templomba, az étterembe 
vagy éppen a boldogságkapura. Emellett természe-
tesen nem feledkezhetünk meg az autódíszrôl sem: 
itt inkább az autó színéhez válasszunk virágkom-
pozíciót, mégpedig a sötéthez világosat és fordítva. 
A hab a tortán pedig maga az esküvôi torta élô virág-

gal történô díszítése lehet. Az összhang tehát a 
virágkompozíciók kiválasztásánál ugyan-

olyan fontos, mint az egyéb kiegészítôknél, 
hiszen mindennek mindennel harmo-

nizálnia kell: vagyis a menyasszonyi 
csokornak a ruhával, a díszekkel, 

valamint ezeknek az esküvô 
stílusával is. 

Régi hagyomány a 
menyasszonyi cso- 

kor megszárítása, 
melynek legegyszerûbb 

módja a következô: a csok-
rot a virágok szárával felfe-

lé akasszuk egy jól szellôzô hely-
re, majd amikor megszáradt, fújjuk 

le hajlakkal, így tartósabbá tehetjük és 
megvédjük a rárakódó portól is.

Forrás: Menyegző

Virágkompozíciók
Az esküvôi virágdekorációk többnyire a menyasszony ízlését tükrözik. Vannak, 
akik a szolidabb, púderes árnyalatú díszítést választják, mások bátrabban döntenek 
a színes kompozíciók mellett. Aki komolyan veszi az íratlan szabályokat, annak 
érdemes az esküvô idôpontja elôtt akár hónapokkal kiválasztani egy hozzáértô 
virágkötôt, mert napokba is telhet, mire valamennyi csokor és díszítés elkészül...   

A csokrok és díszek az esküvő ékei

16.



HIRDETÉS

17.



Érdemes már az első jelek megjelenésekor beavat-
kozni és leállítani ezt a folyamatot. Ám szerencsére 
még ekkor sem kell plasztikai sebészhez fordulnunk, 
mert léteznek hatékony, de sokkal kevésbé drasztikus 
megoldások. A homlok mélyebb dinamikus ránca-
it botox-kezeléssel, az arc statikus ráncait pedig a 
hialuronsavas ráncfeltöltéssel lehet eltüntetni. 

A dinamikus ráncok azok, amelyek nevetéskor, 
grimaszoláskor, homlokráncoláskor jönnek elő. 
Homlokon harántirányban, az orrgyökön függő-
leges irányban, a száj körül, a szem körül sugár-
irányban (szarkalábak) helyezkednek el. Egyesek-
nél az izmok tónusa olyan erős, hogy nyugalom-
ban is fenntartja a ráncokat. Hosszú fennállás után 
a bőr „megtörik” azokon a helyeken, ahol gyak-
ran meghajlítják a mimikai izmok. Ha ezeknek az 
izmoknak a tónusát csökkenteni tudjuk, a ráncok 
egy része is elsimul. Erre a botulinos toxint használ-
ják, mely néhány hónapra kémiai úton felfüggeszti 
azon izmok működését, amelyikbe befecskendezik.  
Az injekció beadása után több nap alatt alakul ki a 
végleges hatás, mely átlagosan 4-6 hónapig tart. 

A kezelés hihetetlenül népszerű az Egyesült Álla-
mokban, ahol évente több, mint 3 millió botox-
kezelést végeznek. Ami igazán szokatlan a sike-
rében, az az, hogy reklám nélkül lett a legnépsze-
rűbb kozmetológiai beavatkozás, ugyanis az ameri-
kai gyógyszerhatóság egy ideig nem engedélyezte a 
kozmetikai felhasználást, így reklámozni sem lehetett. 

Magyarországon egyébként 2006-ban engedélyez-
ték a botox használatát a ráncok eltüntetésére.

A statikus ráncok lehetnek finom ráncok, melyek 
leginkább krepp-papírra emlékeztetnek. Kialakulá-
sukhoz a nap, az időjárás viszontagságai, a bőr kiszá-
radása is hozzájárul. A nagyobb redők, mint például 
a száj sarkaitól az orrunkhoz húzódó redők a korral 
mélyülnek, és ahogy a bőr tónusa csökken, még nyil-
vánvalóbbá válnak. A statikus ráncok kisimításának 
egyik népszerű módja a különböző anyagokkal törté-
nő feltöltés. A feltöltés általában úgy történik, hogy 
egy injekciós tűvel a bőrbe, a ránc alá adnak néhány 
tized milliliter anyagot, leggyakrabban hialuronsavat. 
A hialuronsav a kollagén mellett a másik jelentős 
összetevője a bőr kötőszövetének. Fő előnye, hogy 
nem vált ki allergiás reakciót, mert nagyon hasonlít a 
szervezet saját hialuronsav molekuláira. Ennek megfe-
lelően előzetes tesztelésre sincs szükség. Az injekció  
a hialuronsav-molekulák méretétől függően alkalmas a 
mélyebb ráncok, vagy az egészen finom redők kezelé-
sére is. A beadás után a hatása azonnal látszik. Körül-
belül ugyanannyi idő alatt, vagy kicsivel gyorsabban 
bomlik le, mint a kollagén, azonban más módon. 

A csökkenés a kollagénnél azonnal megindul, a 
hialuronsav esetében egy ideig nem látszik, mert 
bár az is elkezd lebomlani, de ezzel párhuzamosan 
duzzad még egy ideig, ami kiegyenlíti a veszteséget. 
A ráncfeltöltés hatása általában 9-12 hónapig tart.

Dr. Szabó András

Az öregedés első jelei 
nagyjából 25 éves 
kortól válnak láthatóvá 
a bőrfelszínen. Először 
apró barázdák, majd az 
idő múlásával ráncok 
jelennek meg, a bőr 
feszességének és tömör-
ségének csökkenése 
szembetűnővé válik. 

Harc a ráncok ellen
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Egyedülálló komplex tanácsadás!

LŐRINCZYNÉ 
LUKÁCS ORSOLYA

+36 30 292 1058 
venusz.szalon8@gmail.com

MENYASSZONYKÉNT IS 
LÉGY ÖNMAGAD!

Életed nagy napjára készülve szeretnéd, ha minden tökéletesen alakul-
na, és egy fantasztikus, emlékezetes esemény lenne mindenki számára?
Szín- és stílustanácsadóként, 30 éves szépítészetben eltöltött szakmai ta-
pasztalattal tudok neked segíteni abban, hogyan találd meg az összhan-
got a külső adottságaid és a személyiséged között.
Mesterfodrász, sminkesként szín és stílustanácsadást kérhetsz tőlem, hi-
szen akkor tudsz magabiztosan viselni egy ruhát, frizurát, sminket, ha 
az kiemeli azt, amit a külsőddel kommunikálni szeretnél magadról, és a 
színei harmonizálnak a te természetes színeiddel. Akkor leszel stílusos, 
ha nem a divatvilág által erőltetett aktuális, mindenki által követett diva-
tot ismétled, hanem kialakítod a te egyedi, csak rád jellemző stílusodat. 
Így tűnsz ki a tömegből, így válsz egyedivé. De ehhez önismeret kell. 
Meg kell ismerned magad kívül-belül. Milyen a te személyiséged? Mi-
lyen színtípusba tartozol? Milyen stílus illik hozzád? Romantikus, ele-

gáns, klasszikus vagy extravagáns? Milyen az alkatod? Milyen illat 
harmonizál a megjelenésedhez?
Ha mindezzel tisztában vagy, nem okoz többé gondot a vásárlás, 

ruha, kiegészítő választása. Nem követni fogod a divatot, hanem egye-
di kollekciót hozol létre!
Ráadásul mindezek ismeretében a menyasszonyi megjelenésed - frizu-
ra, smink, ruha, ékszer, csokor - a díszlet a nagy nap termében, színben 
és stílusban majd káprázatosan hozzád passzol. És ne feledkezzünk meg 
ennek a csodás eseménynek a másik főszereplőjéről sem, hangoljátok ösz-
sze a megjelenéseteket a vőlegénnyeddel, kérjetek páros színtanácsadást!

STÍLUSTANÁCSADÁS
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Mindent hónapokkal előre le kell foglalni, ez 
a választott sminkesnél sincs másként. Az esküvői 
szezon mindenkinek nagyon sok munkával jár, így 
nagyon fontos, hogy ha megvan a kiválasztott smin-
kes, minél előbb foglaljunk nála időpontot.

A nagy nap előtti 1-3 hónapban érdemes a próba-
sminket elkészíttetni. Ez egy körülbelül két órás 
próbasmink, amikor a menyasszonnyal való beszél-
getés folyamán elkészül az a smink, amit majd az 
esküvő napján is viselni fog.

Fontos, hogy a menyasszony előzőleg tájékozódjon, 
hogy milyen típusú sminket szeretne. Természetesen, 
ha nincsen választott sminkes, akkor fel lehet keres-
ni párat, akiknek a munkája tetszik, ennek az ára nem 

lesz benne a menyasszonyi sminkében (az 1 próba-
smink a választott sminkesnél, általában beletartozik).

A próbasminket megelőzően érdemes felkeres-
ni kozmetikust. Elő kell készíteni a bőrt. Arctisz-
títás, masszázs, szemöldök és szempillafestés az, 
ami ilyenkor ajánlott lehet, de aki ilyen kezeléseken 
nem vett részt, az mindenképpen próbálja ki három 
hónappal az esküvő előtt, aki pedig már járt ilyen  
kezeléseken, annak körülbelül egy hónappal az 
esküvő előtt érdemes, hogy a kezelések utóhatá-
sa lecsengjen. Épített műszempillánál szintén ez 
a helyzet, minimum 3 hónappal előtte érdemes 
megnézetni, hogy nem irritál-e esetleg. A műszem-
pilla hosszúsága sem mindegy smink szempontból, 
a rövidebb, természetesebb mellett látszik a smink is.

A próbasminkes beszélgetés alatt a sminkes 
számára is kiderül, hogy általában mennyi smin-
ket hord a menyasszony, milyen típusú esküvő-
ről van szó, milyen színek jelennek majd meg,  
és ezek alapján készíti el a próbasminket.  
A fényképek miatt kicsit sötétebben, erőteljeseb-
ben szükséges sminkelni, ezért lehet, hogy első 
pillantásra soknak tűnik majd, de már egy telefon-
nal készített képen is látszik a különbség. Ezt az 
alkalmat akár össze is lehet kötni a próbafrizura 
készítésével, így látható majd az összkép.

Életünk egyik legem-
lékezetesebb napja az 
esküvőnk napja lesz. 
Hónapokon keresz-
tül készülünk rá, 

dekoráció, meghívók, 
ruha, fotós. Szeret-
nénk minden pillana-

tot megörökíteni, éppen 
ezért nagyon fontos a 

frizura és a smink is. 

A menyasszonyi sminkrol´́

Fotó: Kovács Szabolcs - Hírös Fotó

Fotó: Papp Erika-Erika Photograph

20.



A menyasszonyi smink mindig az adott 
menyasszony karakterétől, személyi-
ségétől, az esküvő, a ruha hangulatá-
tól függ. Az adott hölgy arckarakterére 
építi fel a sminkes a megfelelő formájú, 
színű, erősségű sminket.

A májustól szeptemberig tartó esküvő-
szezon a nyári meleg szezon, és emiatt 
rengeteg esküvő van a szabadban, 
így nagyon fontos, hogy tartós legyen 
a smink. Éppen ezért dolgoznak alá 
izzadásgátló, mattító készítményeket, 
majd pedig lefixálják. 

Ahogy a ruhatrendeknél is látszik, most 
van egy kis visszafordulás a klasszi-
kusok felé. Ez a sminknél sincs igazá-
ból másként, a szemek kihangsúlyozá-
sa: tusvonallal, vagy füstös sminkkel.  
Ehhez egy természetesebb hatású, 
halvány ajakszín párosul.

A cikket a 
MaFuArt- Smink és Maszk támogatta.

Fotó: Papp Erika-Erika Photograph
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Mivel a gyűrűt hosszútávra választjuk, érdemes 
tájékozódni és többfélét is felpróbálni. Választásá-
nál két ember, a menyasszony és a vőlegény ízlését 
kell figyelembe venni. Azonban ma már nem szüksé-
ges teljesen ugyanolyan gyűrűt választania a párnak. 
Elég, ha designban, esetleg színben megegyeznek. 
A menyasszony gyűrűje kiegészíthető kövekkel vagy 
lehet a vőlegény gyűrűjének egy vékonyabb párja is.

Hogyan is alakulnak a 2018-as trendek?

A klasszikus sárga arany mellett már régóta jelen 
van a fehérarany is, azonban csak pár éve lett igazán 
divatos a rozé arany. A gyűrűk színét tekintve ebben 

az évben is folytatódik a rozé térhódítá-
sa, önálló színként, vagy fehér arany-

nyal kombinálva. Ez utóbbi szín-
párosítás, rendkívül izgalmas, 

hűvös eleganciát ad a gyűrűk-
nek. Természetesen tovább-
ra is kedvelik a fiatalok a fehér 
aranyat, nagyon sok rendelés 

készül ebből az ötvözetből. De nem döntenek rosszul 
azok sem, akik a klasszikus eredeti ásványi arany 
meleg, sárga színét választják. A legfontosabb, hogy 
a párok olyan színt válasszanak, amely tükrözi az 
egyéniségüket és bármilyen ruhához tudják viselni. 

A gyűrűről ugyan rögtön a kerek forma jut eszünk-
be, azonban szögletes, vagyis négyzetes és három-
szögletű karikagyűrűt is lehet választani. Termé-
szetesen a szögleteseknek is lekerekített, domború 
belső felületük van, tehát kényelmesek.

Az ékszerek felületét kövekkel díszíthetjük, már a 
férfiakét is, a tükörfényességet pedig érdemes kont-
rasztosan selyemfénnyel, homokfúvással kombinálni. 
Tehát a szín, a felület fénye, és a gyűrű szélességének 
az összekomponálása fantasztikus összhatást ered-
ményez, és egyediséget kölcsönöz a pároknak, hiszen 
a karikagyűrű csak az övék, úgy mint a szerelmük.

Írta: Vágsélei Csilla Sára 

A cikket a kiskunfélegyházi Onix Ékszerház támogatta.

A karikagyűrű egy olyan eleme az esküvőnek, ami nem csak a nagy napra, hanem 
örök életre szól. Ünnepélyes keretek között kerül az ujjakra, azonban az esküvő 
után a mindennapi viselet része lesz, az összetartozást szimbolizálva. 

Karikagyuru, ami egy 
életen át elkísér

´́ ´́

22.



HIRDETÉS
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Exkluzív Bálterem 50–240 főig
Lakosztály ajándékba az ifjú párnak az esküvő éjszakájára

Kényeztetés felsőfokon: SPA & Fitness részleg
Valódi odafigyelés az első találkozástól

Romantikus meglepetés az első házassági évforduló alkalmából

Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel 
és Konferenciaközpont 

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
T 0036 76 888 500, F 0036 76 888 501
Email: sales@fourpointskecskemet.com
Web: www.fourpointskecskemet.hu

Amikor eljön a nagy pillanat .. .
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