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Tartalom

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. 

Februári Esküvő Magazinunkkal erre az időszak-
ra szeretnénk segítséget nyújtani. Legyen szó a 

házasságkötés hivatali teendőiről, az egyházi eskü-
vőről, 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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A kecskeméti városházán házasságkötésre több-
féle lehetőség nyílik. Egyik, amikor munkaidőben 
a házasságkötésre alkalmas hivatali helységben, 
házasságkötő kisteremben, vagy a hetényi kiren-
deltségen történik a házasságkötés. Ez egy telje-
sen térítésmentes, a hivatalos részekre szorítko-
zó esemény: hivatalos anyakönyvvezetői közre-
működés, igen kimondása, aláírás és gyűrűhúzás. 
Érdemes arra mindenképp odafigyelni, hogy miha-
marabb bejelentsük hivatalosan a házasságkötési 
szándékunkat a kívánt időpont lefoglalása érdeké-
ben, különösen a májusi és nyári hétvégékre. Ezt, 
ahogy már a bevezetőben is említettük, legkoráb-
ban egy évvel a kitűzött dátum előtt tehetjük meg. 

Amennyiben a polgárit templomi esküvő is követi, 
úgy fél, egyéb esetben egy órát hagynak két eskü-
tétel között. Kecskemét Város Önkormányzatá-
nak rendelete alapján a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötések az alábbiak alapján lehetségesek:

•  Házasságkötő kisterem: A Városháza első emele-
tén található közvetlenül a díszterem mellett. 40 
ülő és 20 állóhellyel rendelkezik és csak szombaton 
tartanak esküvőt. A kisterem díja: 10.000 Ft+ áfa

•  Hetényegyházi Kirendeltség hivatalos helységé-
ben tartott szertartás díja: 6500 Ft+ áfa

•  Díszterem: A Városháza első emeleti dísztermé-
ben egész évben tartanak esküvőket. 200 ülő és 

A házasságkötési szándék bejelenté-
séhez leghamarabb egy évvel, legké-
sőbb 30 nappal a tervezett dátum előtt 
fel kell keresni a választott helyszín-
hez tartozó Polgármesteri Hivatal anya-
könyvvezetőjét. Hogy a polgári szertar-
tás miként zajlik, nagyban függ attól, 
hogy a helyi önkormányzattól milyen 
szolgáltatást vehetünk igénybe. Kecske-
mét város közigazgatási területén belül 
házasságot kötni kívánó pároknak gyűj-
töttük össze a ceremóniát körülvevő 
tudnivalókat.

Házasságkötés  
    Kecskeméten
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100 állóhellyel rendelkezik a terem. Díja élőzene 
szolgáltatással: 28.000 Ft+ áfa, élőzene szolgálta-
tás nélkül: 25.000 Ft+ áfa

A dísztermi esküvő díja tartalmazza a teremhasz-
nálatot, az anyakönyvvezető ünnepi beszédét, a 
gyűrűs tálca használatát, a pezsgőztetést, székso-
rok elrendezését, szőnyegezést, díszítést, takarítást 
és a gépi zene használatát, valamint a pár felveze-
tését az anyakönyvvezető elé. A zenét hozhatja az 
ifjú pár, vagy választhat az anyakönyvi hivatalban 
rendelkezésre állók közül. 

• Külső helyszínen megtartott esküvő, azaz hiva-
tali helyiségen kívüli házasságkötések esetén, 
mindig a helyszín közigazgatásilag való hovatarto-
zása dönti el, hogy mely város vagy község anya-
könyvvezetője adja össze a jegyespárt. Kecskemét 
Város közigazgatási területén belül, hivatali helyi-
ségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munka-
időn és ügyfélfogadási időn kívül, szombati napo-
kon – munkaszüneti napok kivételével - lehet lebo-
nyolítani. A külső helyszínen történő házasság-
kötéshez jegyzői engedély szükséges. Jogszabály 
határozza meg a házasság megkötésének módját 
és azt, hogy az eseményhez méltó körülménye-
ket külső helyszínen is biztosítani kell. A lebonyo-

lítás részleteiről közvetlenül a házasságkötéskor 
közreműködő anyakönyvvezetővel egyeztetnek a 
házasulandók a házasságkötést megelőzően, igény 
szerint akár a helyszínen is. A párnak gondoskod-
ni kell az anyakönyvvezető és az anyakönyv hely-
színre és a hivatali helyiségbe való visszajutásáról, 
illetve az anyakönyv helyszíni biztonságáról. Ezen 
ceremónia költségei magában foglalják az előzetes 
egyeztetéseket és az anyakönyvvezető típusbeszé-
dét (szertartásvezetői díj): 20.000 Ft+ áfa. 

A leendő férj és feleség, valamint a tanúk adata-
it, okmányait az anyakönyvvezető minden eset-
ben szertartás előtt egyezteti, ezért nagyon fontos, 
hogy a házasságkötéskor érvényes okiratok-
kal rendelkezzenek. A megrendelt szolgáltatáso-
kat csak abban az esetben tudják biztosítani, ha 
a tervezett nagy nap előtt legalább öt nappal, az 
anyakönyvi hivatal ügyfélfogadási idejében kész-
pénzben rendezik a díjat.
Az elmúlt évben Kecskeméten 650 házasságkötés 
volt. A Városháza és a díszterem szépsége, hangu-
lata miatt a környező településeken lakó fiatal 
párok is gyakran választják a kecskeméti városhá-
zát polgári esküvőjük színhelyéül.

Forrás: www.kecskemet.hu
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 Mit takar a kreatív fotózás, milyen kéréssekkel 
fordulnak hozzád a párok? Milyen a mai „trend”, 
mik a legnépszerűbbek? Milyen extrém kérések 
futnak be hozzád?
Alapvetően a kreatív fotózás egy mai trend - évek 
óta nem vesztett népszerűségéből-, ami azt jelen-
ti, hogy a jegyes párról, friss házasokról készül-
nek beállított vagy műtermi fotók, vagy szabad-
ban készült fotók, esetleg mindkettő, több keve-
sebb sponteneitással. Személyes kedvenceim közé 
tartozik a szabadtéri, hiszen a természet adta 
lehetőségek gyakran nem mérhetőek egy műter-
mi hangulathoz, legyen szó akármilyen évszak-
ról. Tapasztalataim szerint elvárás az, hogy minél 
extrémebb, témájában teljesen összeegyeztet-
hetetlen képek készüljenek, ilyenek például a 
romos épületekben, a vasúti telepeken készült 
fényképek. Ezek hangulata teljesen üti az eskü-
vők elegánsságát, pont ettől erősek ezek a képek. 
Ilyen jellegű kérések manapság gyakoriak, de én 
már találkoztam olyan kívánsággal is, hogy a házi 
kedvencükkel kérték a fotózást, természetesen ez 
nekem is kihívás, de én is nagyon élvezem ezeket 
a helyzeteket.

Az előkészületi fotózás mit jelent pontosan, 
milyen momentumokat szoktál megörökíteni, 
szerinted érdemes ezeket a sokszor intim pilla-
natokat is megörökíteni?
Az előkészületi fotózás is mai divat. Véleményem 
szerint ilyenkor tudja egy fotós igazán elenged-
ni a fantáziáját, hiszen ezek rendkívül érzékeny, 
személyes, intim momentumok. Ezek megőrzése 
legalább annyira fontos, mint az „Igen” pillanata, 
hiszen ezeket is szeretnék a párok elraktározni az 
emlékezetükben. Ez a fajta fotózás csak az „övéké” 
nincsenek rokonok, nincsenek vendégek, esetleg 
csak nagyon közeliek. Ezeket nem kell és nem is 
szokták mutogatni. Egyébként zavaró lehet a fotós 
jelenléte? Úgy kell csinálni, hogy ne legyen. Amire 
a pár a nagy naphoz ér, kedves ismerősként kell a 
fiataloknak üdvözölnie a fényképészt, így nem lesz 
kellemetlen a jelenlét.

Te mint fotós mit tartasz a legfontosabbnak, 
legszükségesebbnek a nagy napon? Mik a jó 
tanácsaid szakmai oldalról?
Úgy vélem, hogy legfontosabb a rendezettség, ezt 
minden fotósnak és párnak illik és kell tisztelet-

Kovács Krisztián több évvel 
ezelőtt kezdett el érdeklődni a 
fotózás iránt, amit most már több 

mint egy éve a szakmájának is 
választott. Kedvencei közé tarto-
zik az esküvői fotózás, melyet 

nemcsak Cegléden és vonzás-
körzetében vállal, hanem az 
egész országot szívesen bejárja 
a párért/párral. Számos egye-
di kéréssel találkozott már, 
de semmilyen kihívástól nem 
retten meg, igyekszik a legru-

galmasabb módon dolgoz-
ni. Amennyire rugalmas, legalább 

annyira precíz is, különösen az utómunkála-
tok során, hiszen a fotói őrzik meg egy család születésének 

pillanatát. Vele beszélgettünk kérésekről, kérdésekről, a Nagy Napról…

A fényképezo másik oldalán:  esküvo a fotós szemszögébol´́
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A fényképezo másik oldalán:  esküvo a fotós szemszögébol

ben tartani. Mindenképp érdemes előre egyeztet-
ni az esküvő menetéről, hogy mi fotósok is felké-
szültek legyünk, illetve egyeztetni kell az eset-
leges kívánalmakat. Tudjuk, hogy mi után, mi 
következik, legyen nálunk a forgatókönyv, hogy 
úgy lehessünk a háttérben, mint a filmrende-
zői, ott vagyunk, de senkit sem zavarunk, nem 
teremtünk váratlan és kellemetlen pillanatokat, 
így marad a fotós teljesen észrevétlen és így tud 
profin dolgozni.

Te mit javasolsz, milyen formában őrizzék meg 
a fiatalok az elkészült képeket? Te mivel szoktál 
nekik kedveskedni?
A mai technikára való tekintettel mindenképp 
érdemes a képeket előhívott és digitális formá-
ban is megőrizni. A digitális képek előnye, hogy 
könnyebben többszörösíthetők, ha a rokonság 
szeretné nekik is lehet gyorsan előhívatni. Termé-
szetesen a fiataloknak is fontos a „kézzel fogha-

tó” emlék, melyek képesek megédesíteni és átvé-
szelni a néha nehéz hétköznapokat, emlékeztet-
ni a párokat a szép pillanatokra. A friss háza-
sok ajándékképp megkapnak 3 általuk választott 
képet felnagyítva és bekeretezve, én ezzel szok-
tam meglepni őket.

Az esküvő után is szoktál párokat fotózni? Példá-
ul a gyerek/gyerekek születésekor?
Feltétlen! Amennyiben a párok elégedettek a 
munkámmal várom őket szeretettel vissza! Volt 
is rá már példa, hogy újból felkerestek gyerme-
kük társaságában, és ez óriási élmény nekik is és 
nekem is, hiszen mint kedves, jó ismerős térnek 
vissza. Jó látni, hogy a gyermek születése csak 
fokozza a boldogságukat. 

Kovács Krisztián 
Fényképész

Szöveg: Török Petra
Fotó: Kovács Krisztián

´́´́
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Ezúttal Jánvári Ferencet kérdeztük az esküvői videó-
zás rejtelmeiről. Az ember életében az esküvő napja 
számtalan meghitt, boldog pillanatot rejt magába, ahol 
a főszerep a fiataloké, a házasulandóké. A boldog-
ság mámorában úszó ünnepeltek és szeretteik számá-
ra a nagy nap meghitt érzéseit mozifilmszerű felvétel-
lel valódi film formájában adja át Ferenc a párnak. Már 
a forgatást megelőzi egy forgatókönyv is, amit a jegyes-
párral közös ötletek alapján alakítanak ki. A szerelme-
sek egyéniségét, boldogságát, a helyszín és az esemény 
hangulatát igyekszik a forgatások alkalmával megörökí-
teni és később a vágással, szerkesztéssel, zenével átadni. 

A film és klipszerűség egyre inkább hódít. A jegyes-
pár egy romantikus film főszereplőjeként is feltűn-
het a kész videóban vagy klipben. A videózás és a 
fényképezés már az előkészületekkor elkezdődhet. 
Az öltöztetés, a smink elkészítése, a virág feltűzése, 
mind olyan kis részletek, amelyek a nagy egész film-
montázst izgalmasabbá teszik.

A kész videó felvételt DVD-n adja át, amelyen külön 
rövidebb összefoglaló klipek is helyet kapnak akár 
az esküvői fotózásról is. A szertartások, gratulációk, 
vacsora és a lakodalom pillanatait szerkesztett formá-
ban kapja meg a pár. Természetesen a nyers, vágat-
lan verziót is átadja kérésre a házaspárnak. A rövid 
klipek a közösségi oldalra könnyedén feltölthetők így 
nem csak a résztvevők, hanem azok számára is elér-
hetőek, akik nem tudtak részt venni az esküvőn. 

10 év tapasztalatából adódóan úgy veszi fel a filmet és 
szerkeszti, hogy az esemény résztvevői számára felidéz-
zék, és újra átélhetővé tegye a megélt pillanatokat.

A hagyományos kézi kamera mellett a drónok által 
készített légi felvételek is népszerűek az esküvőkön. 
Ezek alkalmazása színesebbé, látványosabbá teszik a 
klipeket. Ferenc technikai felszerelése biztosítja a full 
HD-s úszó képhatású, tiszta hangú mozi élményt is. 
A nagy nap újra és újra átélhető DVD-n vagy mp4 
formában amit bármikor otthonunkban kényelmesen 
megnézhetünk kettesben vagy családunkkal.

Vágsélei Csilla

Az esküvő napja felejthetetlen 
pillanatokat tartogat, amelyeket 
mozgókép formájában is érdemes 
megörökíteni. Az elmúlt években 
a klasszikus „dokumentumfilm-
szerű” esküvői videókat felváltot-
ták a mozifilmszerűen megkom-
ponált, klipszerű néhol mozgal-
mas, néhol romantikus zenei 
aláfestéssel rendelkező filmek. 

Nagy nap megfilmesítve
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Legelőször a zene stílusáról kell dönteni. A házasu-
landók ízlése a mérvadó, de figyelembe kell venni 
a vendégek igényét is. Egy-egy zenekar felkeresése-
kor mindenképpen utána kell járni a repertoárnak. 
Ha van lehetőség, érdemes megnézni őket élőben és 
megfigyelni a felszerelés állapotát is. A vőfély mellett 
a zene az egyik legnagyobb hangulatfelelős, ezért 
mindenképpen megéri a fáradtságot a személyes 
vagy telefonos ajánlatkérés. 

• Milyen tényezők alakítják a zenekar díját? Az 
árajánlathoz tudnia kell az együttesnek azt, hogy hol, 
mikor és hány személynek fog játszani. 
• Hol? A város mellett az is szempont, hogy mekko-
ra lesz a lagzi helyszíne és a színpad. A hely-
szín méretétől függ a behangosítás is. Azt is érde-
mes letisztázni, hogy az esküvő külső helyszínen 
lesz-e, hiszen a ceremóniához tartozó hangosítást is 
megoldhatja a zenekar.
• Mikor? Mikortól? Az esküvő dátumát fél, akár egy 
évvel hamarabb célszerű kitűzni és már akkor elkez-
deni a zenekarkeresést. Ha csak a lagzin van szük-
ség a zenekarra, akkor annak, ha esküvő, illetve kiké-
rő 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 
hangosítás tekintetében.

Megegyezéskor érdemes tisztázni, hogy az italfo-
gyasztás és a vacsora részét képezi-e a megállapo-
dásnak. Hasznos legalább kétszer értekezni a zene-
karral és a vőféllyel közösen a forgatókönyv egyez-
tetése céljából. Ilyenkor lehet tisztázni a nyitó-és 
meglepetéstáncok, ceremónia zenei alapját is. 

A RobEsz együttes az igazi mulatós, lakodalmas 
stílust képviseli, de játszanak retrót, rocky-t és lassút 
is. Szeretnék átadni a násznépnek azt az önfeledt 
örömöt, amelyet a zene jelent nekik. Az élő zene, 
megismételhetetlen és bevonható a közönség. Az 
amikor egy zenekar játszik, egy olyan hangulatterem-
tő elem, amit egy CD sem tud visszaadni, és segít 
abban, hogy a lakodalom felejthetetlen élmény legyen.

Vágsélei Csilla

Élo zene a lakodalmon!

A lakodalom 
legmeghatározóbb 

része a zene. A jó talpalá-
való, a hangulatteremtő front-
ember  megadhatja azt az igazi 

magyaros lagzihangulatot, amitől 
évekig emlegetik majd a mulatságot. 
Hogy minden összhangban legyen 

érdemes több szempontot figyelembe 
venni a zenekarválasztásnál.  

A kecskeméti RobEsz együttes 
vezetője, Bakos Róbert adott 

tanácsot ebben a 
témában.

´́

10.



11.



A beavató szentségekben részesült házasulandók gyónással és szentáldozással 
készülnek. Mindenki a saját plébániáján készül a házasságra, és részesül a szent-
ségekben. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel köthet 
házasságot.
 
Jegyesoktatás:

Plébániaközösségünk nagy 
gondot fordít a jegyesek 
fölkészítésére. Elsősorban 
nem egy eseményre, egy 
egyházi szertartásra készít-
jük őket, hanem a csalá-
di életre, amelynek szilárd 
alapokon kell nyugodnia. 
Ennek érdekében a felkészí-
tés közösségben történik. A 
közösségből erre fölkészült 
házaspárok köré gyülekez-
nek jegyespárok, és együtt 
beszélik meg az előadott 
témákat. 

Az előkészítés előtt a 
jegyespároknak minden-
képpen jelentkezniük kell a 
plébánosnál, ahol megvizs-
gáljuk szabadállapotukat, és 
megpróbáljuk elhárítani az 
esetleges házassági akadá-
lyokat. A katolikus vallású-
aknak új keletű keresztlevelet kell beszerezni (három hónapnál nem régebbit) a 
keresztelés plébániájáról. A jegyespárok jelentkezését az adott év első hónapjaiban, 
január- februárban várjuk. 
Jelentkezni lehet a plébánián:

Szecsődi Péter plébánosnál 
+3630/436-2451, szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu

A katolikus esküvorol
Mint minden szentségnél, ennél is a személyes Krisztus-kapcso-
lat (a hit gyakorlása) a fontos. Legalább az egyik fél katolikus 
legyen. A jegyesoktatásra jelentkezni a házasságkötés előtt fél 
évvel kell a plébánosnál. Ezalatt erősítik meg hitüket, és beszél-
jük meg a házasság Isten által kinyilatkoztatott tartalmát — a 
Ceglédi Római Katolikus Plébánia tájékoztatója az esküvőről.

´́ ´́
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A lakodalom menüsorának megtervezése mellett nagy figyelmet kell fordí-
tani az italokra is. A mulatság részét képezi a lakodalmi italozás. Vannak 
rendezvényházak, ahol arra is van lehetőség, hogy az ifjú pár maga gondos-
kodjon a szomjoltóról. Az italigényt azonban laikusként nem egyszerű kiszá-
molni, ebben volt segítségünkre a kecskeméti Kozák Italnagyker.
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A Kozák Ital Diszkont 20 éve foglalkozik italke-
reskedelemmel, üzleteik Kescskeméten és Ceglé-
den is megtalálhatóak. Ez idő alatt nagyon sok 
lakodalmat és rendezvényt láttak el itallal. Úgy 
látják általános hiba, hogy túl számolják magukat a 
párok a várható italfogyasztás tekintetében.

Hogyan is számoljuk ki az italigényt? Lényeges a 
társaság szokásainak és összetételének az isme-
rete. 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 megoszlá-
sa is fontos szempont. Az idősebbek főként a 
borokat és az Unicumot részesítik előny-
ben, 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 gyer-
mek. A 85 felnőttre kb. 3-4 üveg sörrel érde-
mes számolni fejenként, ami 13-15 rekeszt 
jelent. A népszerű Jägerből és valamilyen 
whiskyből 15-15 litert érdemes rendelni.  
Borok közül leginkább a rose szokott fogy-
ni, 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 szük-
ség. Szénsavas üdítőkből 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 szén-
savas általában kapósabb, ezért 8-10 zsugor 

dús és 4-6 zsugor mentes 1,5L-es ásványvíz 
elég lehet 100 főre. Szükség lehet még igény 
szerint valamilyen édes italra, likőrre, mint pl. 2-5 
palack Baileysre vagy a Garrone cherryre, eset-
leg 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, karto-
nokat visszavigyék a párok a lakodalom után, 
így segítve azt, hogy a tényleges fogyasztás 
arányában fizessenek.

Vágsélei Csilla

14.



15.



A Felix Creative Print teljes körű nyomdai szol-
gáltatásával segítséget nyújt az ifjú párnak az 
ilyen apróságok megtervezésében és kivitele-
zésében is. Több mint 10 éves grafikai és nyom-
dai tapasztalat segít abban, hogy minél egye-
dibb megoldások szülessenek a nagy napon és 
a megelőző időszakban. 

A meghívót és a hozzá való borítékot, az 
ültetőkártyát, menükártyát és az ültetési 
rendet, az esküvőn feltálalt italok címkéit és 
a köszönőajándékokat is érdemes egy helyről 
kompletten beszerezni, hogy az alapanyag és 
a design is tökéletesen harmonikus legyen, 
illetve így sok idő is megspórolható.

A meghívó stílusa már előre jelezheti az 
esküvő hangulatát, ezért érdemes a színe-
ket a későbbi dekorációhoz igazítani. Tapasz-
talatuk szerint az esküvő előtt legalább fél 
évvel érdemes megrendelni a meghívó-
kat, hogy elég idő legyen a meghívottakhoz 
eljuttatni azt, és várni a visszajelzéseket. Az 
ültetőkártyákat, a menükártyákat, az ültetési 
rendet és minden további termék terveit már 
az előkészületi szakaszban elkészítik, ám 
annak kivitelezése csak az esküvő előtt törté-
nik meg az összes információ birtokában. 

A mai esküvői meghívók nem csak forma-
ilag, hanem tipográfiailag is sokkal látvá-

Az esküvő különlegessége sokszor a részletekben rejlik. Azokban az egyedi, 
akár kézzel készített apróságokban, amelyek ugyan lehet, hogy nem feltű-
nőek vagy hivalkodóak, de éppen beleillenek a környezetbe és az esemény 
sugallta hangulatba. Az asztalokon megbúvó ültetőkártyák, mécsesek vagy 
köszönőajándékok mind hozzátesznek a nagy egészhez és alkalmat szolgál-
tatnak arra, hogy a pár megmutathassa benne az egyéniségét.
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nyosabbak és kötetlenebbek. A jegyespár egyé-
nisége, humora már ebben is megmutatkozhat. 
Minél egyedibb és minél jobban visszatükrözi a 
párt, annál különlegesebb lesz. Az ültetőkártyák, 
meghívók, menükártyák az utóbbi években már 
anyagban is kombináltak. Az ismét népszerű 
vintage stílusnak köszönhetően csipkeszalagok is 
megjelennek ezeken a felületeken és az esküvő 
más dekorációjában is. A Felix Printnél csipkével, 
szalaggal, de akár strasszokkal és gyöngyökkel is 
díszíthetőek a náluk nyomatott kártyák, meghí-
vók, csak a stílust kell megálmodni. A modern, 
minimalista designtól a vintage-en át a natúr, 
természetesig mindenre van ötletük. 

A vendégeknek szánt köszönőajándékok is egyre 
népszerűbbek. Ezek lehetnek egyénre szabott 
hűtőmágnesek, képeslapok vagy organzába 
csomagolt bonbonok. Nagyon ötletes és különle-
ges a mini pálinkás üveg egyedi címkével ellátva.

A legegyszerűbb alapanyagokból is látványos és 
hangulatos díszeket lehet készíteni. Egy egysze-
rű befőttes üveg gravírozásával és a dekoráci-

óhoz illő szalaggal már egy olyan mécsestartót 
kaphatunk, ami belesimul a környezetbe, de 
mégis van benne egy kis csavar. A Felix Print-
nél nagyméretű plakátok készítését is vállalják, 
ez megfelelően szerkesztve egyedi dekorációs 
elemként is szolgálhat. A képek szárítókötélre 
való felcsipeszelése a teremben vagy a szabad-
téren egy otthonos, családias hangulatot ad. A 
vendégsereg  a képek által végig tudja követni a 
pár közös útját az esküvőig. 

Az előkészületek idején a rokonok és a barátok is 
részt vesznek a szervezésben. A lány- és legény-
búcsúkat, pedig teljes egészében ők szervezik. 
Hogy emlékezetes legyen ez a görbe este, sok 
kellékre van szükség. Egyedi nyomtatású pólók 
és bögrék, a résztvevők nevére szóló vicces okle-
velek is feldobják a hangulatot.

Szárnyaljon szabadon a fantáziátok a Felix 
Creative Print személyre szabott minőségi és 
innovatív megoldásokat nyújt.

Felix Creativ Print
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Az esküvő megszervezése nagyon izgal-
mas lehet a pár számára, hiszen ebben 
az időszakban kreatívan valóra váltható-
ak az elképzelések. Azonban laikusként 
nagyon könnyen el lehet veszni a túlkí-
nálat útvesztőiben. Nehéz megtalálni a 
legmegfelelőbb szolgáltatókat, így ez a 
boldog előkészületi szakasz könnyen 
stresszessé válhat és akár vitákat is 
szülhet. Forgács Anett esküvőszervező 
szerint, ezért érdemes profi segítségét 
kérni akár a teljes szervezésben, akár-
csak egy tanácsadás erejéig.

Az esküvőszervező leveszi a terhet a pár válláról 
és szem előtt tartja a házasulandók igényeit. Ha a 
szervezést elejétől a végéig a szervezőre szeret-
nénk bízni, akkor ideális legalább a nagy nap előtt 
egy évvel felkeresni. Azonban, ha valaki a szer-
vezés közben gondolja úgy, hogy elakadt, akkor 
menet közben is felkereshető az esküvőszervező a 
továbbiak lebonyolítására.

Forgács Anett a komplett esküvőszervezést és lebo-
nyolítást, mint esküvőszervező díjmentesen végzi, 
hiszen a szervező a szolgáltatókkal van leszerződve. 
Anett kiterjedt szolgáltatókörrel rendelkezik minden 
olyan tevékenységre, ami az esküvőhöz és a lagzi-
hoz kell. Egy beszélgetés után felméri az igényeket 
és ezek alapján állít össze egy ajánlatot. Az ajánlat-
ban több választási lehetőség szerepel árakkal és refe-

rencia anyagokkal, ezeket 
járja végig a párral, hogy a 
legjobb döntés születhes-
sen. A választási lehetősé-
gek nincsenek lekorlátoz-
va. Szerencsére a szol-
gáltatók kb. 80%-a szeret 
esküvőszervezőkkel 
dolgozni a profiz- 
mus miatt. Az eskü-
vőszervező biztosan 
olyan szolgáltatókat 
ajánl, akik megbíz-
hatóak és minőséget 

képviselnek. A szolgáltatások ára az esküvőszervezői 
közvetítés által sem lesz magasabb a piaci árnál. Az 
apróbetűs részekre a szakember odafigyel, semmi 
sem sikkadhat el. 

A szervezőre a nagyobb feladatok mellett az apró-
ságokban is lehet számítani. Ha kell a lagzi utolsó 
percéig a helyszínen van. Instruálja a fotósokat, figye-
li, hogy minden az előre megírt forgatókönyv szerint 
zajlik-e. A szervező azon van, hogy a párnak a nagy 
napon csak egymással kelljen foglalkoznia. 

Ha a jegyespár maga szeretné szervezni az eskü-
vőt, attól függetlenül érdemes lehet elmenni Forgács 
Anetthez egy tanácsadásra, ahol a párok megtudhat-
ják, hogy mire kell odafigyelni akár egy szerződésnél. 
Anett kapcsolatai megbízhatóak és a minőséget képvi-
selik. Teljes szervezésnél célja, hogy a párok elképze-
lése maximálisan valóra váljon és csak egymásra kell-
jen koncentrálniuk azon a bizonyos Nagy Napon.

Vágsélei Csilla

Esküvoszervezés´́
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Az esküvő fősze-
replője az ifjú pár, 
de fontos szerep jut 
a koszorúslányok-
nak is. A nagy nap 
meghatározó részt-
vevői ők, akiknek a 
szerepe újabban az 
amerikai romanti-
kus filmek hatására 
egyre inkább kibő-
vül és felértékelődik. 
A koszorúslányok 
egységes, harmoni-
kus öltözete elen-
gedhetetlen. Azon-
ban nem egyszerű 
olyan ruhát választa-
ni, amit mindegyik 
lány szívesen visel. 

Variálható 
           koszorúslányruhák 
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Az egyedi desing ruhák tervezésével foglal-
kozó magyar Sensimilla Fashion legtöbb darabjá-
ban megjelenik a variálhatóság. Legnépszerűbb 
tervezésük a 10waydress, a 10-féleképpen hordha-
tó ruha, amely nagyon felkapott a koszorúslány-
ok körében is. 

A menyasszony kísérőinek ruhaválasztását 
megnehezíthetik a különböző alkatok és ízlé-
sek. Ha egy bizonyos fazont viselnek a lányok, 
akkor az nem biztos, hogy mindenkinek jól áll. A 
Sensimilla variálható ruhája mindenki stílusához, 
alakjához jól illeszkedik és a szivárvány bármely 
színében választható. A ruha úgy alakítható, 
hogy az a lehető legjobban álljon. Az azonos szín, 
szabás, hossz- és anyagegységet ad a lánykoszo-
rúnak, mégis a pántok különböző kötésével, variá-
lásával egyedi lesz a hatás.

A 10waydress rövid és hosszú fazonban is 
megrendelhető, puha bőrbarát anyaga kényel-
messé teszi a viselését. Sokoldalúságának köszön-
hetően úgy variálható, hogy a templomi esküvő-
re és a lakodalomra is megfelelő legyen a megje-
lenés. Nincsen szükség stólára, hiszen bizonyos 
kötési módokból egy mozdulattal a vállra húzha-
tó a ruha. A kihívótól, a visszafogottig mindenfé-
le stílus elérhető egyetlen ruhával egy lagzi alatt. 
Nem kell ruhát váltani éjfél után, mivel egy másik 
variációval egy teljesen új megjelenést lehet elérni.

A Sensimilla variálható ruhája az esküvő után 
is könnyen használható bármilyen alkalomra. 
Az elegáns bálok mellett egy lazább csavarás-
sal a strandot is meg lehet benne járni. Bármi-

lyen évszakban viselhető, hiszen könnyen a ruha 
alá fér egy szűk garbó vagy leggings is. A ruhák-
hoz válaszhatóak színben megegyező csőtopok 
is azok kedvéért, akik visszafogottabbá tennék a 
megjelenésüket. 

A 10waydress nemcsak a lakodalom estéjére 
szól, hanem akár több évre is, ami alatt bőven 
van idő kipróbálni az összes variációt, sőt akár 
újat kitalálni.

Vágsélei Csilla

21.



De mit válasszunk kelengyének, nászaján-
déknak, amikor már a vastag boríték a divat? 
A terítők, függönyök, törölközők mind ízléshez 
kötöttek, nem biztos, hogy eltaláljuk a pár stílu-
sát. Egy magas minőségű ágyneműgarnitúrát, 
viszont biztosan szívesen fogadnak, hiszen egy 
jól megválasztott huzattal máris a saját ízlésük-
höz alakíthatják. 

Az All-Feder Kft, igényes, akár egye-
di méretre szabott toll és pehelypaplan-
okkal párnákkal szolgál. A klasszikus toll-
paplanokat tollbiztos 100% pamut textí-
liával borítják, hogy az álom zavartalan 
legyen. Válogatott liba vagy kacsatollak-
ból könnyű pehelyágyneműket készítenek. 
Mivel életünk 1/3 részét alvással töltjük, nem 
mindegy, hogy mire hajtjuk le a fejünket. A 
finom puha párnán öröm aludni és az sem 
elhanyagolható szempont, hogy a pehely-
ágynemű kedvező a por és poratka allergiá-
sok számára is. A pehelypaplanokból a szel-
lőztetés során gyorsan távozik a nedvesség, 
így a nedvességet kedvelő atkáknak nem lesz 
táptalaja. A cég a meglévő, régi tollpaplano-
kat is tisztítja és újra húzza. Az igényes tisz-
títás során az esetleges állatkák, baktériumok 
is eltűnnek, sterillé válik a garnitúra. A tolla-
kat akár osztályozzák is és válogatják, kisze-
dik a töredezett, szúrós darabokat, amitől 
pelyhessé válik a tolltömeg. Később a pelyhe-
ket a tollbiztos textíliába töltik így egy szinte

teljesen új paplant kapva. A tollparfüm használa-
ta, pedig már csak hab a tortán. 

Egy luxus minőségű ágyneműgarnitúrában a 
mézesheteket a pár még önfeledtebben élvez-
heti. A pehelyágynemű nászajándékként nem 
csak tárgy, hanem élmény is.

A régi időkben még elképzelhetetlen volt, hogy a lány üres kelengyeládával 
menjen férjhez. Az eladósorban lévő lányt illett kistafírungozni, hozomány-
nyal férjhez adni. A láda tartalma sok mindentől függött, de törölközők, terí-
tők, dunyhák mindig lapultak benne. Manapság már láda sincs, nem hogy 
stafírung! Pedig nagyanyáink okosak voltak, nagy segítség, ha az ifjú párnak 
megvannak az alapvető textíliái a háztartásba.
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