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Kedves Jegyespár!   
Kedves Olvasó!

A 2016-os évnek nemsokára vége, a termé-
szet is átalakult, talán a mi napjaink is 

nyugodtabbá válnak, egy kicsit lelassultabb 
időszak következik. Nektek, akik lehet, hogy 
épp most kezditek tervezgetni az esküvőtö-
ket, a hamar sötétedős napokon több idő jut 
körüljárni a nagy esemény témáját. Olvasgat-
tok, böngésztek, és már izgalommal várjátok 

a kiállítások bemutatóit, tudni szeretnétek 
minél többet a 2017-es trendekről. 

Magazinunkkal erre az időszakra szeretnénk 
Nektek olyan hasznos információkkal szol-
gálni, amelyek alapján könnyebben eltervez-
hetitek, hogyan is történjen az egymásnak 

kimondott „igen”.
Kellemes lapozgatást, sok örömteli pillanatot 

és felejthetetlen, tökéletes  
nagy napot kívánunk!
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Azesküvő, a lagzi a fiatal pár életének egyik legszebb emléke marad, 
ezt méltó módon meg is kell őrizni, ebben a technika már segítséget kínál 
nekünk, hiszen profi fotókkal, videókkal nézhetik meg újra és újra az 
eseményt. De hogyan válasszunk fotóst, hiszen az elkészült művek az 
ő személyiségétől is függnek? Először is fontos az összhang, hogy kellő-
en egymásra tudnak-e hangolódni a felek, a kamera mindkét oldalán. A 
laza és jókedvű légkör megteremtése már a nagy nap kezdetén is fontos, 
hogy szinte barátként tekintsen a fotósra az adott pár, ez mindig nagy-
ban segíti a felszabadult, természetes viselkedést a fényképezőgép 
előtt. Mint fotós, én mindig is igyekeztem egy modern, fiatalos látás-
móddal megörökíteni azokat a pillanatokat, amik megismételhetetle-
nek a pár számára és mint mondtam, igyekszem, hogy a nagy napra 
szinte már barátként menjek oda -mindezt igényes megjelenéssel, 
hiszen rontja az összképet egy nem megfelelően öltözött résztve-
vő, és a fotós bár háttérben munkálkodik, mégis aktív résztvevője 
az eseményeknek. A másik tanácsom még az, hogy választás előtt 
a referenciákat nézzük végig, hogy lássuk valóban erre vágyunk-e. 
Az én oldalamon (www.itsyourday.hu), illetve Facebookon számos 
esküvőről találunk fotót, ezeket a megbeszélés előtt mindenképp 
érdemes átnézni, hiszen ebből lehet ötleteket is meríteni. Emellett 
fontos, hogy milyen felszereléssel dolgozik egy fényképész, hiszen 
minél minőségibb egy fényképező annál szebb képek készülhetnek, 
jómagam is nagy értékű, profi felszereléssel dolgozok, hogy a legtöb-

bet kihozhassam az adott pillanatból. Természetesen azt is számítás-
ba kell venni, hogy nagyon fontos egy fotós kreativitása, nemcsak a 

felszerelése.

Ha már kiválasztottuk a számunkra legszimpatikusabb fotóst, akkor 
érdemes előre egyeztetni a dátumokat, illetve hogy pontosan milyen 
szolgáltatásokra tartunk igényt, ezt mindenképp rögzítsük szerződés-
ben, ezzel garantálhatjuk, hogy minden oldalról be lesznek tartva a 
„szabályok”. Ezzel elkerülhetjük, hogy heteket, netalántán hónapokat 
kelljen várnunk a kész munkára. Nálam általában két hét alatt elkészül-
nek a képek, albumok, DVD stb. Így rendkívül hamar láthatják a párok 

Örök emlékül...
„Minden helyzetet meg lehet és kell oldani!” 2012 
óta számtalan esküvőn, rendezvényen, esemé-
nyen vett részt, mint hivatalos fotós, videós. Az első 
munka első percétől úgy fogta meg a fényképezőgé-
pet, hogy onnantól kezdve a maximumot kell nyújta-
nia, egészen addig a pontig, amíg az elégedett másik 
fél kezet nem fog vele és kimondja: „Attila köszön-
jük a profi munkát!”. Ez Demjén Attila hitvallása. Az 
ő gondolatait olvashatjuk, amiben megpróbál segíteni 
fotós szemmel a nagy napon való fotózásról.
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a nagy nap emlékeit. A párral egyeztetve én is szer-
ződés alapján dolgozom.

A stílus kiválasztása legalább akkora munka, 
mint a megfelelő helyszíné. Manapság rengeteg 
esküvői fotós téma, trend közül választhatunk, 
ezt érdemes előre tisztázni, hogy mi az a hangu-
lat, amit vissza szeretnénk kapni. Nagyon divato-
sok mostanában a menyasszonyi-vőlegényi készü-
lésről készült nem frontális fotók. Ezek hangula-
ta nagyon romantikus és visszafogott, de egyben 
intim is. Itt igyekszem egy-egy pillanat hangulatát 
megörökíteni. Emellett a kreatív fotózások is nagy 
divatjukat élik. Ezek hangulatát a fotós és a pár 
döntheti el, hiszen a kreativizmusnak nincs hatá-
ra. Ezek a képek lehetnek viccesek, romantiku-
sak, kutyásak, természet közeliek stb. Egyébként a 
legnépszerűbb ezek közül a természetben készült 
fotók, melybe szinte beleolvad a fiatal pár, persze 
a fiatalok hobbiját is rá lehet csempészni a fotók-
ra. Úgy vélem egy igazán jó fotóssal mindent meg 
tudunk beszélni: a pár javasol, de ha előnytelen 
képek születnének azokat is jelzi, így biztosítva 
a végső elégedettséget. A lagziról érdemes előre 

egyeztetni, hogy milyen jellegű képeket szeretne 
a pár viszontlátni.

Ne feledjük azt sem, hogy a képek utómunkála-
ta legalább annyi időt ölel fel, mint maga a fotózás. 
Egy igazán jó fotós minden finom részletre figyel. 
Én órákat tudok egy megfelelően elkapott kép szer-
kesztésével eltölteni, hogy a végeredmény tökéletes 
legyen, ne összecsapott, hogy a végén a pár elége-
detten tudja hazavinni az általam elkészített fotókat. 
A végső forma elnyerésében is nagy szerepet kap 
a fényképész és a pár összhangja, hiszen manap-
ság a fotókönyvek adta lehetőség száma is végte-
len. Ebbe közösen választhatjuk ki a képeket, hason-
ló lesz ez egy emlékkönyvhöz, melyet örök emlékül 
tudnak megtartani a fiatalok: a jövőnek, maguknak, 
a gyerekeiknek, hogy hosszú idő múltán is felidéz-
hessék azt a hangulatot, melyet a pár egybekelése 
napján érzett.

Demjén Attila fényképész
06-30/475-59-89

www.itsyourday.hu; info@itsyourday.hu
Facebook: It’s your day - Esküvőfotózás

Fotó: Demjén Attila; szöveg: tp
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A SZERTARTÁSOKON
A nagy pillanat elôtt nem mindegy, hogy a vendé-
gek és az ifjú pár mikor és kivel lép be a templom-
ba. Általánosan elfogadott, hogy a násznép lép be 
elôször a templomba, illetve a házasságkötô terem-
be. A menyasszony vendégei  bal-, a vôlegény 
vendégei jobb oldalon foglalnak helyet, és lényeges, 
hogy az elsô sor szabad maradjon a szülôk, testvé-
rek, közeli rokonok számára. Miután a vendégek 
helyet foglaltak, a vôlegény vonul be a kísérôjével. 
Utánuk érkeznek a tanúk, majd a koszorúslányok. 
A vôlegénynek az oltár elôtt jobb oldalra kell állnia, 
és ott várni aráját. A templomba utoljára lép be a 
menyasszony a kísérôjével. Kivonulásnál az ifjú 
házasok lépnek ki elôször, utánuk a pap, a koszo-
rúslányok, a szülôk, a tanúk, majd a rokonok és a 
többi vendég. Ezt követôen jöhetnek a gratulációk, 
és természetesen a közös fotózás itt is. A polgári 
szertartásnál az etikett nem annyira szigorú, mint 
a templomi szertartásnál. Általában a násznép itt is 
elôre elfoglalja a helyét a házasságkötés helyszínén, 
ahol az ifjú pár érkezését illik felállva megtisztel-
ni. A lakodalmas menet élén a vôfélynek kell vezet-
ni a násznépet a koszorúslányokkal közösen. Ôket 
követi a menyasszony a vôlegénnyel, a szüleik, a 
család többi tagja, végül pedig a barátok. 

RUHÁZAT
A legfontosabb, amit nagy valószínûséggel minden-
ki tud is: a menyasszony joga a fehér ruhában való 
megjelenés. Ezen a napon ô és párja a fôszereplô, 
a menyasszonyi ruhát überelni minden tekintet-
ben tilos! A vendégek számára az esküvôi meghí-
vókban ma már sok esetben a dresscode is szere-
pel, ha valami speciális téma köré épül az esemény. 
Ha nem kapunk egyértelmû útmutatást, jó kiindu-
lás lehet a helyszín, az évszak, és egy körtelefon, 
aminek során fontos információkhoz juthatunk. Az 
egyházi és polgári ceremónia helyszínére zártabb, 
szolidabb ruha az elvárt, és a feltûnô, extravagáns 
ruházat kerülendô ezen a napon.

Az ifjú pár és a vendégek számára is 
léteznek bizonyos betartandó íratlan 
szabályok, amiket már csak azért is 
érdemes átfutni, hátha nem is gondol-
nák, milyen apróságokon is múlhat 
egy-egy elégedett mosoly a felhôtlen, 
tökéletes napon.

Es
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MEGHÍVÓK KIKÜLDÉSE
Legkésôbb 6-8 héttel az esküvô 

idôpontja elôtt illik kiküldeni a vendé-
gek számára. A meghívónak tükröznie kell az 
esküvô hangulatát, tartalmaznia az alapvetô infor-
mációkat, a helyszínt és idôpontokat, valamint 
egyéb fontos tudnivalót, ami befolyásolhatja a 
vendégek ruhaválasztását vagy ajándékozási szán-
dékát, illetve, hogy hány fôvel érkezhetnek.   

FOTÓZÁS
A szertartások alatt, ha lehet, ne vigyék túlzásba a 
vendégek a fotózást, mert egyrészt zavarhatják a 
leszerzôdött profi fotós munkáját, másrészt több 
ember járkálása magát a szertartást is zavarja. 

AJÁNDÉKOZÁS
Minden pár másként viszonyul a kérdéshez: 
van, akik jelzik, hogy mit szeretnének, mások a 
vendégekre bízzák (bár már inkább az elôbbi a 
jellemzôbb). A pár köszönôajándékkal is kedves-
kedhet a meghívottaknak, itt a szándék a lényeg, 
a költségvetésnél nem kell nagy számokban 
gondolkodni ennél a tételnél. Egy apró, de szemé-
lyes jellegû kis tárgy tökéletesen megfelel, hogy  
örök emléket jelentsen mindenki számára.  

ÜLÉSREND
Két lehetôség van: vagy mindenki számára kijelöli 
a pár a helyet, ez esetben gondosan figyelve arra, 
hogy kiket ültet egymás mellé, (pl. érdeklôdési 
kör, ismeretségi szint, családi állapot státusz alap-
ján) vagy nincs ültetési rend és mindenki szaba-
don választ magának helyet.

VENDÉGEK SZÁLLÁSA
Kérdésként merülhet fel, hogy a párnak illik –e 
fizetni vendégei szállását. Az esküvôi etikett 
szerint nem, de ha eleve úgy kalkulálják, hogy 
ezen a napon mindenkit kényeztetni fognak és 
belefér, nincs akadálya. Abban az esetben, ha a 
vendég fizeti, az ifjú párnak illik utánanézni a 
kedvezményes szálláslehetôségeknek.
 

Forrás: Menyegző
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Férfi és nő között köthető legszorosabb szövetség jelképe évszázad ok 
óta a karikagyűrű. Nem is olyan régen ezt az ékszert a sárgaarany-
ból készült, klasszikus, sima karika jelentette. Ma is sokan ragaszkod-
nak e nemesen egyszerű, „tiszta” formához. Azonban az összetartozás 
jelképében is megjelent a díszítésre, egyedivé, személyessé tételre az 
igény, így ma már az ékszerboltok kínálatában is nagyra nőtt a válasz-
ték. Hogy ujjunkra pillantva, hosszú évekig büszkeséggel, boldogság-
gal töltve csodálhassuk közös döntésünk szimbólumát, figyelembe kell 
vennünk néhány hordhatósággal, anyaggal, kialakítással kapcsolatos 
szempontot. Cikkünkben a Mózes Óra- Ékszerüzlet tanácsaival szeret-
nénk a gyűrűválasztáshoz segítséget nyújtani.

Azarany tiszta állapotában könnyen nyújtható, 
alakítható lágy fém. Az ékszerkészítés során külön-
böző fémekkel, ötvözőanyagokkal együtt használ-
ják fel. A hozzáadott fémek határozzák meg színét. 
Ahogy említettük bevezetőnkben, a klasszikus kari-
ka színe a sárga. A vörösarany újra hódít a fehérrel, 
vagy akár együtt a három szín kombinácójaként. 
Ezen árnyalatokat még a színenkénti mattított és 
fényes felület váltakozása is kiegészítheti. Azonban 
tudni kell, hogy a felületi kezeléssel elért hatás nem 
tart örökké. Használat során a matt és fényes felü-
letek összekopnak. De ha szimpatikus ez a felület-

kialakítási forma, nem kell kétségbe esni, a gyűrű-
ket időnként fel lehet újítani, políroztatni, ezál-
tal visszaállítható az eredeti állapotuk. Ha eljegy-
zés előzi meg a házasságkötést, és hosszabb időre 
ujjunkra került már a karika, akkor a nagy nap előtt 
érdemes egy felújítást elvégeztetni, hogy akkorra az 
összetartozásunk jelképe is igazán ünnepi fényben 
ragyoghasson.

Hódít a karikagyűrű női párjának kövekkel történő 
díszítése. Legelterjedtebbek a cirkóniaköves válto-
zatok. Elérhető áron, tizenezer forinttól már tehe-

tő bele egy brillkő is, ha a kő nemessége vala-
ki számára fontos. A kövek díszíthetik 

körben az egész gyűrűt, vagy csak 
néhány a tetejét. Más színű 

felülettel, vagy mattítással 
kiemelhető helyük. Ma 

már nem csak a foly-
tonos minta állja 
meg a helyét.

Fontos döntési 
szempont a gyűrű 
ára is. Kapha-
tó már 1-2 gram-

mos karikagyűrű 
is, párját megúszhat-

juk 30-40.000 forint-
ból. Sajnos, ha minden 

nap használni szeretnék, 

Közös életünk mindennapi szimbóluma
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akkor csalódáshoz vezethet. Ha munkánk nem enge-
di, vagy közös döntésünk az, hogy nem használjuk 
mindennapos ékszerként, csak a ceremónián fontos 
a szerepe, akkor nyugodtan bevállalhatjuk a könnyed 
változatokat. A mindennapos használatra már 6-8 
grammnyi aranyat rá kell szánnunk a gyűrűpárra, 
ennyi kell ahhoz, hogy formáját megtartva tudja 
betölteni szerepét. 

A gyűrűk méretét jól eltalálni nem mindig egysze-
rű. Melegben duzzadtabb a kezünk, nyári forróság-
ban ez nehezítő körülmény. Télen az ékszerbolt-

ba betérve, kabátban álldogálva, mire a méretvétel-
hez jutunk, szintén már vastagabb lehet ujjunk. Az 
sem mindegy, hogy mennyi ideig hordjuk eljegy-
zés után a bal gyűrűs ujjunkon, mennyi idő után 
követi majd ezt az eseményt az esküvő, amikor a 
jobb kezünkre kerül. Ha rövid idő telik el, akkor 
érdemes már a jobb gyűrűs ujj méretéhez választa-
ni a karikánkat. Megnyugtató a tudat, hogy lehet a 
gyűrűket nyújtani, illetve szűkíteni, de a végtelen-
ségig ez sem igaz. Sőt, ha bonyolultabb, mintásabb 
egy ilyen ékszer, ha tartalmaz köveket, a kockázat 
nagyobb, hogy nem bírja megfelelően az alakítást. 
Elmondhatjuk, minél egyszerűbb egy gyűrű mintá-
zata, az évek során annál könnyebb a méretalakí-
tás. Ha kell, inkább próbáljunk többször, minthogy 
szorítson, vagy a lazasága miatt elveszítsük. A jól 
eltalált méret mellett a belső felület kialakítása is 
szerepet játszik a viselés közben érzett kényelem 
szempontjából. Úgynevezett komfort kialakításnak 
nevezik a belső felület domborítását, ami kényelme-
sebbé teszi a gyűrűt.

A karikagyűrűk tekintetében is - mint minden más 
ékszerében - nagy a választék. Az egészen egysze-
rűtől, az összetett, párban alkotott mintákig. Formá-
zódhat meg a párban egymás mellé vagy egymásba 
helyezett gyűrűkből minta is. Találkozhatunk olyan-
nal is, hogy a kettő egymásba kapcsolható, akár egy 
csavart és anyát alkotva. Azonban ezek az egymás-
ba köthetőségük miatt lehetnek fontosak, külön-
külön nem biztos, hogy szépen mutatnak. Tervez-

hetünk magunknak teljesen egyedit is, de a papírra 
vetett rajzból született megvalósításban ott a csaló-
dás kockázata. Praktikusabb, ha kezünkbe vehet-
jük, felpróbálhatjuk előtte a kívánt formát. Egyedi-
vé tehetjük a kiválasztottat egy névre vagy dátum-
ra szóló gravírral. Sőt, a mai digitalizált technikának 
köszönhetően belekerülhet egymás ujjlenyomata is.

A gyűrűk kiválasztása hosszú távra szóló döntés. 
Fontos, hogy a tetszhetőség mellett a fentebb leírt 
tényezőket is figyelembe vegyük, kérjünk segítsé-
get, tanácsot az ékszerésztől. Így majd a hétköznap-

jainkban kezünkre vetett pillantásokban csalhatnak 
mosolyt a nagy nap emlékei, párunk és kapcsola-
tunk szépségei. 

szakmai tanácsok: Mózes Óra- Ékszerüzlet 
szöveg: Virág Henrietta

Közös életünk mindennapi szimbóluma
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Legelőször a zene stílusáról kell dönteni. A házasu-
landók ízlése a mérvadó, de figyelembe kell venni 
a vendégek igényét is. Mégiscsak az az igazi, ha az 
egész násznép mulat! Bár már modernebb zenék és 
retro slágerek is szólnak a lagzikon, még mindig a 
mulatós nótákra mozdul jobban a közönség.

Egy-egy zenekar felkeresésekor mindenképpen utána 
kell járni a repertoárnak. Hanganyagot, akár videót 
is lehet kérni. Ha van lehetőség, érdemes megnézni 
őket élőben. A felszerelés állapotát, is jól szemügy-
re kell venni. A fellépés során a zenekar megjelené-
se is látható. Az öltözék sokat dob egy élőzene eseté-
ben, hiszen látvány és hang itt együtt jár. A RobEsz 
együttes fiatalos, laza eleganciával képviseli a mulatós 
stílust fellépésein.

A vőfély mellett a zene az egyik legnagyobb hangu-
latfelelős, ezért mindenképpen megéri a  fáradtsá-
got a személyes vagy telefonos ajánlatkérés. E-mail-
ben sok minden elsikkadhat és nehezebben juthatunk 
megegyezésre. A zenekar díja több részlet függvé-

nye. Bakos Róbert hangsúlyozza, hogy az együttes-
nek kell rákérdeznie a részletekre, de természetesen 
jó, ha tudják a megrendelők, hogy milyen informáci-
ókkal kell készülni a megbeszélésre.

Milyen tényezők alakítják a zenekar díját? Az áraján-
lathoz tudnia kell az együttesnek azt, hogy hol, mikor 
és hány személynek fog játszani. 

Hol? A város mellett az is szempont, hogy mekkora 
lesz a lagzi helyszíne és a színpad. A helyszín méreté-
től függ a behangosítás is. A RobEsz együttes mindig 
figyel arra is, hogy a lagzi nem diszkó, nem dübörög-
het a zene, illetve a táncparkettre kell koncentrálni a 
hangot. A lakodalomba nem csak táncolni mennek, 
hanem beszélgetni is. Nagy találkozások, beszélgetések 
színtere is egy esküvő. Azt is érdemes letisztázni, hogy 
az esküvő külső helyszínen lesz-e, hiszen a ceremóniá-
hoz tartozó hangosítást is megoldhatja a zenekar.

Mikor? Mikortól? Az esküvő dátumát fél, akár egy 
évvel hamarabb célszerű kitűzni és már akkor elkez-

A lakodalom 
legmeghatározóbb 

része a zene. A jó talpaláva-
ló, a hangulatteremtő frontem-

ber a zenekar élén megadhatja azt az 
igazi magyaros lagzihangulatot, amitől 
évekig emlegetik majd a mulatságot. 

Azért, hogy minden összhangban legyen 
és mindenki önfeledten mulathasson, 
érdemes több szempontot figyelembe 
venni a zenekarválasztásnál. A kecs-

keméti RobEsz együttes vezetője, 
Bakos Róbert adott tanácso-

kat ebben a témában.

Hogyan válasszunk zenekart a lakodalomra?
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deni a zenekar keresést. A népszerű nyári, szombat 
esték hamar elkelnek. Ha csak a lagzin van szükség 
a zenekarra, akkor annak, ha esküvő, illetve kikérő 
és vonulás alatt is kell zenei kíséret,  akkor annak a 
kezdetét és részleteit kell tudatni az együttessel. 

Hány fő? A létszám és a helyszín összefügg a hango-
sítás tekintetében.

Ha megvan a zenekar és lefixálódtak a részletek, 
mindenképpen írni kell róla papírt a legfontosabb 
információkkal, dátumokkal. Ez a megrendelőnek és 
az együttesnek is hasznos. Érdemes ekkor tisztázni, 
hogy az italfogyasztás és a vacsora részét képezi-e a 
megállapodásnak. 

Hasznos legalább kétszer, egyszer a korai időszak-
ban s egyszer az esküvő előtt egy héttel összeül-
ni a párnak, a zenekarnak és a vőfélynek. Ilyenkor 
át lehet venni az esküvő forgatókönyvét. Lehet tisz-
tázni a nyitó-és meglepetéstáncok, ceremónia zenei 
alapját. Egyeztethető a zenei stílusok elosztása, tabu 

dalok listája. Ha nincsen vőfély, akkor még fontosabb, 
hogy a zenekar frontembere ismerje a forgatóköny-
vet, hiszen ekkor ő egy ceremóniamesteri pozícióba 
is csúszhat.

A RobEsz együttes már régóta foglalkozik a zené-
léssel komolyabb szinten. Lakodalmakon kívül céges 
rendezvényeken, bálokon, falunapokon is fellép-
nek. Hárman két szintetizátorral és egy szaxofon-
nal mulattatják a násznépet, de igény szerint harmo-
nikással és dobossal is kiegészül a csapat. Ők az 
igazi mulatós, lakodalmas stílust képviselik, de emel-
lett játszanak retrót, rocky-t és lassút is. A lakodal-
mak alkalmával szeretnék átadni a násznépnek azt 
az önfeledt örömöt, amelyet a zene jelent nekik. Az 
élő zene, megismételhetetlen és személyessé alakítha-
tó. Bevonható az ifjú pár, a közönség. Az amikor egy 
zenekar játszik, az egy olyan hangulatteremtő elem, 
amit egy CD sem tud visszaadni. Egy ilyen elem, 
pedig segít abban, hogy a ceremónia mellett a lako-
dalom is felejthetetlen élmény legyen az ifjú párnak.

Vágsélei CsillaHogyan válasszunk zenekart a lakodalomra?
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A  
lagzi 
 apró

 édes ízei

A boldogító igen kimondása után az ifjú pár és 
vendégeik közösen a lakodalomban ünnepelnek, 
mely vendéglátás felsőfokon. Ennek helyszíne vala-
mely neves étterem vagy rendezvényház, melyek 
hangulatosak, igényesek és kellően tágasak ahhoz, 
hogy elegendő teret biztosítanak a táncoló nász-
népnek, illetve a zenekarnak. 

Az este folyamán kellemes zene, baráti csevegé-
sek és a vőfély kedves, humoros, felszólalásai után 
a vacsora következik, mely az ifjú pár ízlése és 
választása szerint készült. A vacsora elfogyasz-
tását követően az édességeké a főszerep, mely 
lehet aprósütemény, ami az édes ízek kavalkád-
ja, vagy lehet a nagymama receptje alapján készült 
házi rétes is. Cukrászatunk sok éves tapasztalat-
tal rendelkezik és figyelemmel kíséri az aktuális 
trendeket, gondolok itt a kevesebb cukortartalom-
ra, az új karakteres ízekre, a Paleo süteményekre, 
vagy az épp aktuális ország tortájára. Az aprósü-
temények fajtáját és összetételét tekintve esetünk-
ben a hagyományos ízek dominálnak, melyek elké-
szítésénél a nagymama receptes könyvét is elővesz-
szük, és annak alapján tesszük a választékot 
sokszínűvé, mely körülbelül 16 féle süteményből áll 
össze. Végül a menyasszonyi torta szervírozásán 
a sor, mely ízével és díszítésével koronázza meg 
az ünnepet. A torta többnyire marcipán burkolat-
tal készül, melyen a díszítés egyaránt lehet marci-
pán vagy élővirág. A díszítés általában egyedi, sok 
esetben harmonizál a helyszín dekorációjával vagy 
éppen a menyasszony csokrával. Meg kell még 
említeni egy kedves kis szokást is, amikor díszcso-

magolásban az ifjú ara és férj nevével ellátott szív 
alakú mézeskalács készül, mely minden tányér 
mellett meglepetésként várja a vendégeket. Az 
összetartozás öröme maradjon továbbra is ünnepi 
hagyomány, mely életünk fontos része.

Korona Cukrászda  
Cegléd, Felház u. 15.

Az esküvő és a vele-
járó lagzi az élet 
legszebb élményei 
közé tartozik. Anya-
nyelvünk nagyon 
gazdag, így tucatnyi 
jelzővel lehet kifejez-
ni azokat az érzéseket, 
melyek ehhez a nagy 
eseményekhez kötőd-
nek: szerelem, szere-
tet, öröm, boldogság.
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A legemlékezetesebb dolgok az általában olyan élményekhez 
köthetôk, amik nem sokszor ismétlôdnek meg az életben, külön-
legesek, és legtöbbször a számunkra legfontosabb személyek-
hez köthetôk. Ilyen az igen kimondása, a szülôk örömkönnyei, a 
nyitótánc lépései, a torta felvágása, de a sort hosszan lehetne még 
folytatni – például az alábbi rendhagyó momentumokkal.

GALAMBRÖPTETÉS
A galamb a béke, az anyaság, a lélekmadár, amit a régebbi korokban a szere-
tet, szerelem és a természetfeletti dolgok jelképeként említettek. A gyor-
saságot, kitartást, könnyedséget és ügyességet is jelképezi. Meghívókon, 
ültetôkártyákon is gyakran jelenik meg a galamb sziluettje. Galambröptetés-
kor a látvány csodaszép tud lenni, akár csak egy pár, vagy több tucat is lehet. 
Kézbôl vagy fonott kosárból szokták felereszteni a fehér madarakat, amiket 
speciális szolgáltatótól jó megrendelni a nagy eseményhez.

PILLANGÓK
A pillangó a szerelem, a szeretôk jelképe, a hitvesi boldogságra utal. Ha pillan-
gók röptetésére adná egy pár a fejét, vagy nekik hasonló meglepetést szánna vala-
ki, jó tudni, hogy a pillangók 17-20 C felett repülnek, és minél melegebb az idô, 
annál aktívabbak. Az idôjárást elôre nagyon kiszámítani ugye nem lehet, ezért 
kissé rizikós ezt tervezni a fô attrakciónak. Persze, ha minden feltétel adott a 
több tucat pillangó röptetéséhez, amit egy szitából vagy hasonló, jól szellôzô 
nagyobb tárolóegységbôl kell elindítani, garantált az életre szóló látvány. 
Ahogy a tûzijátéknál is a gyönyörû, ámulatos jelenség a megismételhetetlen, 
gyorsan ellillanó szépségébôl ered, úgy a lepkék esetében is ugyanez a magya-
rázat. Hogy honnan lehet beszerezni annyi begyûjtött lepkét? Általában olyan 
esküvôi szolgáltatóktól, ahol a galambröptetést is megtaláljátok a repertoárban.

SZÁZ SZÍNES LUFI, LUFIPOSTA
Kétségtelen, hogy bizonyos szempontból kevésbé macerás, mint a repülô állatok-
kal való foglalkozás, bár kicsit idôigényes, ha nem a szolgáltatóra bízzuk a több 
tucat lufi felfújását, ezért azt nem is ajánlanánk. Azt viszont igen, hogy a léggöm-
bök szalagjára kössenek a vendégek egy képeslapot, amire kívánságaikat vagy 
egy üzenetet írnak fel, amiket esetleg vissza is kérnek üzenetben a megtalálótól.

KÍVÁNSÁG LAMPIONOK
Egyes hírek arról szólnak, hogy betiltották ezt az éjszaka nagyon látványos 
programelemet, de ez nincs így. Csak arra kell figyelni, hogy ha a közelben 
légi irányítótorony, reptér mûködik, engedélyeztetni kell a világító papír-
lampionok feleresztését. Ugyancsak veszélyes lehet erôsen szeles idôben az 
attrakció, ám ha szélcsend van, és minden körülmény kedvez a kívánságlam-
pionok felengedésének, ne habozzon az ifjú pár! Gyönyörû látvány, ahogy a 
csillagos éjszakában lassan távolodnak a lampionok fényei, s benne a vendégek 
által leírt titkos kívánságok.

Forrás: Menyegző

Esküvoi különlegességek´́
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Talán a legszebb dolog, ami történhet  velünk az 
életünkben. Nem véletlen az, hogy annyira készül 
mindenki erre az eseményre. Izgalmas, szép. A Biblia, 
Isten szava is a különleges dolgok szférájába emeli ezt 
az emberi közösséget, amikor azt mondja, hogy „és 
lesznek ketten egy testté”.

Akármennyire is degradálta már világunk ennek az aktusnak az érté-
két, még mindig érezzük hogy szép, fenséges, titkos, misztikus. Akármeny-
nyit lótunk-futunk az előkészületekben, bármennyire is felbosszantanak 
értetlen emberek, rokonok, barátok, szervező és kivitelező cégek, eseten-
ként lelkipásztorok – mégis ez lesz életünk egyik legszebb, legtöbbet emle-
getett történése. Férfiaknak és nőknek egyaránt.

Ezért vesszük mindig örömmel, ha a jegyespárok 
jelentkeznek, hogy áldást kérjenek életükre. Jó látni, 
hogy „merik” vállalni azt a nem kis felelősséget, ami 
a házasélet hozadéka. Ez jele érettségüknek, szán-
dékuk komolyságának. Ebben szeretnénk segíteni 
biztatással és néhány információval.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az egyházi esküvő 
nem polgári házasságkötés. Egyházi törvényeink nem 
teszik lehetővé, hogy áldást adjunk olyan frigyre, ami 
előzőleg államilag nem törvényesíttetett. Ezért van 
a kitöltendő információs lapjainkon egy olyan sor is, 
hogy a polgári házasságkötés anyakönyvi iktatószá-
ma. A jogi szabályozás következtében tehát minden-
képpen szükséges polgári házasságkötés az egyházi 
esemény előtt. Hogy mennyivel előtte, azt nem szabá-
lyozza semmi. Lehet egy óra, de lehet egy év is.

Ezen túl rugalmasan szoktunk kezelni mindent. 
Szükséges konfirmáció, esetleg keresztelkedés is – 
már aki nincs megkeresztelve –, de ha a jegyespár 
legalább egyik fele református, akkor a másik felet 
nem kötelezzük. A konfirmációt itt most nem részle-
tezzük, de ennek is rugalmas a felnőttekre vonatkoz-
tatott követelményrendszere. Ha a jegyesek megígé-
rik, hogy akár az esküvőt követően egy bibliaiskolára 
eljönnek majd, akkor megelőlegezzük a bizalmat, és 
megtarthatják az esküvőt.

Amit a keresztényeknek az esküvorol tudni kell
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Amit a keresztényeknek az esküvorol tudni kell

A házasságra sokan úgy tekintenek, mint egy szer-
ződésre. Amit ha az egyik fél nem teljesít, akkor a 
másik fél felbonthatja. Keresztyén szemmel a házas-
ság szövetség. Nem felbontható. Nem tartalmaz felté-
teleket, hanem feltétel nélkül elkötelezi egymás mellett 
a feleket. Nos, ez nem egyszerű dolog, és hogy ennek 
mennyi vonzata és hozadéka van, mennyi küzdelme, 
és mennyi szépsége, azt nem lehet egyszerűen, néhány 
mondatban elmondani. Ezért kell a jegyesoktatás!

Minden jegyespár három kötelező közös, a többi 
párral együtt megtartott foglalkozáson, és egy szemé-
lyes beszélgetésen vesz részt. Ezek alatt talán mindent 
megtud, amire egy házasság elkezdéséhez szüksége 
lehet. Persze nem eleget ahhoz, hogy végig is vigye. 
A gyülekezeti közösséget ajánljuk mindenkinek ahhoz, 

hogy tudjon tovább lépni, megerősödni. Hasonló felté-
telekkel lehet áldást kérni a házasságra Felszegi és az 
Újvárosi református templomokban, gyülekezetekben. 

Az idén is sok jegyespár mond igent reformá-
tus egyházi szertartás keretében, és kéri Isten áldá-
sát életére. Ehhez lelkészi hivatalunkban, az interne-
tes oldalunkon sok információt, segítséget találhat 
mindenki. Imádságainkkal segítsük mi is őket! 
Rugalmasak vagyunk, keressenek bennünket,  
személyesen mindent megbeszélünk!

Hánka Levente, lelkipásztor
Lelkészi hivatal címe: 2700 Cegléd, Iskola utca 1.

Hivatali órák: hétköznaponként 9 - 12 
Tel/Fax: (53) 311-340, 06-30/451-6339

ceglednagytemplom.ref@gmail.com

´́ ´́
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Házasságkötés Cegléden
A ceglédi városházán házasságkötésre alapvetően 
kétféle lehetőség nyílik. Egyik, amikor munkaidő-
ben történik a házasságkötés. Általában erre péntek 
délelőtt szokott sor kerülni. Ez egy teljesen térítés-
mentes, a hivatalos részekre szorítkozó esemény: 
hivatalos anyakönyvvezetői közreműködés, igen 
kimondása, aláírás és gyűrűhúzás. Szűk körű, nem 
minden esetben tudják biztosítani a dísztermet, a 
kisebb befogadó képességű házasságkötő terem-
ben kb. 30 fő tud helyet foglalni. Tehát hétköznap 
is jöhetnek vendégek, de ekkor külön szolgáltatás 
igénybevételére nincsen lehetőség.

Ha emelni szeretnénk a ceremónia színvonalát, 
akkor arra ott a szombati, díszteremben köten-
dő házasság. Érdemes arra mindenképp odafi-
gyelni, hogy mihamarabb bejelentsük hivata-
losan a házasságkötési szándékunkat a kívánt 
időpont lefoglalása érdekében, különösen a máju-
si és nyári hétvégékre. Ezt, ahogy már a beveze-
tőben is megemlítettük, legkorábban egy évvel 
a kitűzött dátum előtt tehetjük meg. Amennyi-
ben a polgárit templomi esküvő is követi, úgy 
fél, egyéb esetben egy órát hagynak két esküté-
tel között.

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

•  Alapszolgáltatás, mely az egész 
dísztermi esküvő alapja. Magá-
ba foglalja a teremhasználatot, a 
gyűrűs tálca használatát, a szék-
sorok elrendezését, szőnyege-
zést, díszítést, takarítást és a 
gépi zene használatát, valamint 
a pár felvezetését az anyakönyv-
vezető elé. A zenét hozhatja 
az ifjú pár, vagy választhat az 
anyakönyvi hivatalban rendelke-
zésre állók közül. Alapszolgálta-
tás díja: 9.398 Ft.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez leghamarabb egy évvel, legkésőbb 30 
nappal a tervezett dátum előtt fel kell keresni a választott helyszínhez tartozó 
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjét. Hogy a polgári szertartás miként zajlik, 
nagyban függ attól, hogy a helyi önkormányzattól milyen szolgáltatást vehe-
tünk igénybe. Cegléd város közigazgatási területén belül házasságot kötni kívánó 
pároknak gyűjtöttük össze a ceremóniát körülvevő tudnivalókat.
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•  Zongorahasználat: a díszterem zongoráját hasz-
nálni kívánók saját maguk hozzák a hangszert 
megszólaltató zenészt.   
Zongorahasználati díj: 3.302 Ft

•  Pezsgőzés: a pezsgőt az ifjú pár hozza, saját ízlé-
süknek megfelelőt. Jellemzően a pár, az örömszü-
lők, vőfély és a tanúk koccintanak.   
Pezsgőfelszolgálás díja: 4.064 Ft

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

•  Video-reflektor igénybevétele: amennyiben 
a fotós, vagy a videós kéri, a házasulandók 
igényelhetnek video-reflektort.  Gyakorlatilag 
ennek a fogyasztását kell megfizetni, melynek 
díja: 5.715 Ft.

•  Anyakönyvi kivonat díszborító: műbőr kötésű 
borító, mely bordó és fehér színben választha-
tó. Tartalmaz még egy fotót a Ceglédi Városháza 
épületéről. Ezért fizetendő: 2.540 Ft.

•  Külső helyszínen, azaz hivatali helyiségen kívü-
li házasságkötések esetén, mindig a helyszín 
közigazgatásilag való hovatartozása dönti el, 
hogy mely város vagy község anyakönyvvezető-
je adja össze a jegyespárt. Cegléd Város közigaz-
gatási területén belül, hivatali helyiségen kívü-
li anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn és 

ügyfélfogadási időn kívül, szombati napokon 
– munkaszüneti napok kivételével - lehet lebo-
nyolítani. A külső helyszínen történő házasság-
kötéshez jegyzői engedély szükséges. A lebonyo-
lítás részleteiről közvetlenül a házasságkötéskor 
közreműködő anyakönyvvezetővel egyeztetnek 
a házasulandók a házasságkötést megelőzően, 
igény szerint akár a helyszínen is. 

Ezen ceremónia költségei magában foglalják az 
előzetes egyeztetéseket, a kiszállás díját, az anya-
könyvvezető típusbeszédét (szertartásvezetői díj): 
73.406 Ft.

A leendő férj és feleség, valamint a tanúk adatait,  
okmányait az anyakönyvvezető minden esetben 
szertartás előtt egyezteti, ezért nagyon fontos, 
hogy a házasságkötéskor a fent leírt érvényes 
okiratokkal rendelkezzenek. 

A megrendelt szolgáltatásokat csak abban az eset-
ben tudják biztosítani, ha a tervezett nagy nap 
előtt legalább öt  nappal,  az anyakönyvi hivatal 
ügyfélfogadási idejében, készpénzben rendezik.

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

Információ: Nádháziné Kovács  
Ágnes anyakönyvvezető  
Szöveg: Virág Henrietta
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Az esküvôi meghívó kézhezvéte-
le után a hölgyek elsô gondolata 
természetesen már azon a ruhán jár, 
amiben meg fog majd jelenni. Az 
alkalom kitûnô lehetôséget teremt 
arra is, hogy elhangozzon kedvenc 
mondatunk: egyetlen normális 
göncöm sincs. Hát ruhavadászatra 
fel, még ha egyelôre virtuálisan is, 
de körülnézünk a vendégek számá-
ra bôséges választékot nyújtó kíná-
lat egy icipici szegletében. 
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Lehet lezser, elegáns 
vagy egyedi, a lényeg, 
hogy különleges alkalom-

hoz illô ruhát válasszunk, 
ezzel is megtisztelve a pár 
jeles eseményét. Számtalan 
gyönyörû darabbal találkoz-
hatunk az üzletekben, melyek 

közül érdemes olyan mellett 
dönteni, amiben nem csak csinos-
nak érezzük magunkat, de kényel-
mes és praktikus is egyben. Az is 
egy szempont lehet, hogy más alkal-

makra is fel tudjuk majd venni a kisze-
melt modellt, bízva abban, hogy ez nem 
a távoli jövôben következik be. Hiszen az 
aktuális trendek folyamatosan változnak, 
csak akkor vásároljunk olyan ruhát, ami túl 

extrém, ha legalább még párszor ki tudjuk 
használni.

Esküvôrôl lévén szó – ahol nem mi leszünk 
a fôszereplôk – kizárhatjuk a hófehér, az 
egyszínû élénkpiros és a teljes fekete, gyász-
ruhára hajazó öltözetet. A kerülendô 
színek mellett még a fazon tekintetében 
is ajánlatos szûrni: a kirívóan dekoltált 
vagy felvágott, valamint az extrém rövid 

miniruhát is el lehet felejteni most.

Ezeken az egyszerû íratlan szabályo-
kon túlmenôen nincsenek komo-
lyabb megkötések. A lényeg, hogy 
csinos legyen, amiben jól érez-
zük magunkat, és persze az 
sem baj, ha a párunk tetszését 
is elnyeri, és esetleg az ô öltö-

zékével harmonizál.

Forrás: Menyegző

Szépséges alkalmi
 ruhák ötlettára 

 vendégeknek
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Kerülendo dolgok a
 nagy napon

MENYASSZONYOK

•  Ne az esküvô napján kísérletezz valamilyen 

kozmetikai termékkel!

•  A sminket és a frizurát ne ezen a reggelen 

találd ki, már jóval elôtte menj el smink és 

hajpróbára!

•  Nehogy pont ezen a napon menj el szolári-

umba vagy bármilyen kezelésre (pl. gyantá-

zásra)!
•  Gondoskodj kényelmes cipôrôl is, hogy jól 

bírd a hajnalig tartó talpon maradást!

•  Ne maradj fenn hajnalig, hanem pihend ki 

magad alaposan, hogy a nagy napon kisi-

multan tudd megélni életed legfontosabb 

eseményét!

•  Ez alkalommal ne a spontaneitásra hagyat-

kozz, tervezzétek meg a nap forgató-

könyvét jó elôre, hogy ne legyen ideges-

ség vagy kapkodás, amikor nyugalomra 

lenne szükség!

•  Ne te foglalkozz a szervezéssel kapcso-

latos dolgokkal ma már! Készülj fel 

segítôkkel, akikre biztosan számíthatsz. 

Barátnôk, édesanya, testvérek álljanak 

melletted arra az esetre, ha igény lenne az 

ügyek intézésére.

VENDÉGEK
•  Tilos a hölgy vendégeknek tiszta fehérbe öltöz-ni! Az kizárólag a menyasszony kiváltsága ezen a napon. Ugyanúgy kerülendô a szuper-szexi buliruha is, mély kivágással és túlságosan feltûnô szabással elvonná a figyelmet a párról, ráadásul nem idevaló. •  A telefonokat kötelezô az esküvôn kikapcsolni, de minimum lehalkítani. •  Utolsó pillanatban illetlenség lemondani a részvételt, ahogy a késés sem a jó ízlésre utal. •  Ne másszon bele a fotóba, amikor a párt akar-ják épp megörökíteni, és ne akarjon hirte-len mûvész lenni amatôr fotósként, arra ott vannak a profik, akik zavartalanul szeretnék végezni a munkájukat. •  Nagyon kiábrándító látvány tud lenni, ha vala-ki csúnyán lerészegedik az esküvôn. Csak óvatosan az alkohollal! •  Ne zaklassák a párt mindenféle kérdésekkel, kérésekkel, arra ott van a ceremóniamester vagy a szervezô, esetleg a szülôk.

VÔLEGÉNY 

•  Ne felejtse el üdvözölni a vendégeket, és 

készüljön köszöntôvel is, amit majd az este 

folyamán mondani fog! 

•  Ne aggódjon feleslegesen apróságok miatt, 

csak élvezze a napot és menyasszonya 

szerelemtôl csillogó tekintetét! A tánc miatt 

sem kell tartani, jó buli lesz! 

•  Az alkohollal csak csínján bánjon, nehogy 

amiatt szúrja el ezt a szép napot, hogy pont 

ma lépi túl a határokat. 

•  Ne felejtse el egy pillanatra se a lényeget: ez a 

nap a menyasszony és a vôlegény szerelmének 

ünneplésérôl szól, minden más csak körítés.

´́

Forrás: Menyegző
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Kerülendo dolgok a
 nagy napon
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