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Christine Esküvői Ruhaszalon
9400 Sopron, Árpád utca 4.
Tel.: +36 20/248-4064

Gála Esküvői Divat
9400 Sopron, Torna u. 8., I. emelet
Tel.: 99/313-617 • www.galasopron.hu

2019-ben

Ilyen lesz az esküvői ruha

A MENyASSZoNyI ruHA Egy ÖrÖK dArAb, EZt SZoKÁS MoNdA-

NI. Egy ÖrÖK dArAb IS KÉPES AZoNbAN A foLyAMAtoS MEgÚJu-

LÁSrA. AZ ESKÜVŐI dIVAtot ugyANÚgy bEfoLyÁSoLJÁK AZ 

AKtuÁLIS trENdEK, MINt A HÉtKÖZNAPI VISELEtEt, ÉS bÁr 

ÉVrŐL-ÉVrE VAN EgyfAJtA ÁtfEdÉS AZ IrÁNyZAtoK KÖZÖtt, 

MINdIg EgyrE MArKÁNSAbb ÚJÍtÁSt HoZ AZ ÚJ ÉV dIVAtJA. 

2019-bEN ÉrZŐdIK MAJd A KIrÁLyI ESKÜVŐ HAtÁSA, VISSZAtÉr-

NEK A HANgSÚLyoS, NAgy ruHÁK, A rÉSZLEtgAZdAg ÉS NŐIES 

JEgyEK, dE A PALEttA EgÉSZEN ELHÚZÓdIK A MINIMALIStA 

MEgJELENÉSt KEdVELŐ forMÁCIÓKIg. MutAtJuK IS, Hogy MIK 

VoLtAK A LEgdoMINÁLÓbb StÍLuSJEgyEK A KIfutÓKoN – ILyEN 

LESZ A MENyASSZoNyI ruHA 2019-bEN!

ELŐL NYITOTT SZOKNYA

Csodaszép játékot ad a ruhának ez a kis trükk. ráadásul az esküvő előtti tanácstalansággal megáldott 
menyasszonyok jó barátja ez a megoldás, hiszen egyszerre viselhetsz decens, szűkebb szoknyájú, illetve 
egy nagyobb és hangsúlyosabb alsórészt. A legtöbb ilyen megoldás különálló külső szoknyából áll, így a 
ceremónia után akár le is veheted, és folytathatod az estét egy kényelmesebb fazonú ruhában.

HERCEGNŐI ELEGANCIA

Újra kezdi a reneszánszát élni a hercegnős esküvői stílus (de az is lehet, hogy sosem ment ki a divatból), 
köszönhetően a mostanában egymást érő királyi esküvőknek.

HOSSZÚ UJJÚ RUHÁK

Végtelenül elegáns és elragadóan romantikus. Nem is tudjuk hova fokozni, mennyire csodásak a hosszú 
ujjú ruhák, amelyek nemcsak praktikusak a hűvösebb éjszakákon, de nagyon szép és klasszikus megje-
lenést is adnak.
 
HANGSÚLYOS VÁLLAK

A hangsúlyos kidolgozású vállrész biztosan nagyon jó keretet ad az arcodnak, és egyúttal odaszegez majd 
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• Menyasszonyi ruhák • Magyar díszruhák • Menyecske-, koszorúslányruhák • Alkalmi és estélyi ruhák 

• Kiegészítők kölcsönzése, eladása • Meghívók • 2-3 részes alkalmi ruhák, kosztümök értékesítése

• Férfi öltönyök (Bocskai, Attila, ingek, mellényszettek) • Ballagásra kosztümök, öltönyök

Egyedi elképzeléseket megvalósítunk!

Kapuvár, Piac tér 5/A. | Tel.: 96/243-658 | Mobil: +36 30/2557-241
www.gloriakapuvar.hu | E-mail: gloriaszalon@gmail.com

Glória Szalon

minden tekintetet. Nagy kedvencek a vállra helyezett virágapp-
likációk, amelyeket a legújabb kollekciókban is megtalálhatsz.
 
KÖPENYEK ÉS PELERINEK

Miért érnéd be azzal, hogy csak menyasszony legyél, ha lehetsz 
szuperhős is?
 
RétEg, RétEg hátán
A kevesebb néha mégsem elég. Van, amiből minél több, annál jobb, ha 
pedig a menyasszonyi ruhád rétegeiről van szó, akkor pedig nem lehet 
túl sokról beszélni – legalábbis 2019-ben egészen biztosan nem.
 
MENYASSZONYT TOLLÁRÓL

Kifinomult, nőies és nagyon drámai.
 
SZÍNES ESKÜVŐI RUHÁK

Ha az elterjedtebb nyugati kultúra divatirányzatait vesszük alapul, 
az esküvői ruhák fő színe a fehér, szemben például a keleti vi-
lágrészen használt csupa színes darabokkal. A határ mostanra 
azonban már nem ilyen éles, egyre többször került az esküvői ruhák 
kifutójára a színskála szélesebb köre, és ezzel szó szerint új színt 
hoztak az esküvők világába.
 
EGYSZERŰ ÉS LETISZTULT

Amennyire dominálnak a túldíszített és hangsúlyos ruhák, any- 
nyira érvényesül majd a skála másik vége is. A nemesen egyszerű 
és elegáns vonalvezetések, anyagok uralták a kifutókat – íme a bi-
zonyíték, hogy a menyasszonyi ruhának mennyi arca létezik. Ezeket 
a darabokat ráadásul később is bármikor felveheted, csodásak a 
maguk letisztultságában.
 
VállAKAt lE!
Még mindig nem lehet betelni a vállat szabadon hagyó ruhákkal, 
nem csoda, hogy a 2018-as év után 2019-ben is az irányadó stílusok 

közé tartozik majd ez a fazon. Nagyon kifinomult, ele-
gáns, és olykor sokkal kecsesebb, mint a dekoltált 
társai.
 
CSUPA CSILLOGÁS

A ruhád is lehet épp annyira ragyogó, mint az 
esküvőd napja.
 
VIRÁGOSKERT A RUHÁKON

Az esküvői ruhákon elhelyezett virágapplikációknak 
előre foglalt helyük van az aktuális trendek soraiban. 
Mire másra mondhatnánk ezek után, hogy örök 
klasszikus, ha nem ezekre a díszítésekre? Igazi ro-
mantikus jolly joker.

NAGY MASNIK

Idén sem maradhatnak el a ruhákat díszítő masnik. 
Legyen kicsi vagy nagy, szolid vagy hangsúlyos, 
letisztult vagy csillogó – biztosan nem lőhetsz mellé, 
ha ezt a stílust választod.
 
NADRÁG AZ ESKÜVŐN

Miért ne viselhetnétek ketten a nadrágot az esküvőn? 
Egy jumpsuit fazonú menyasszonyi ruhával biztosan 
kilógsz majd a sorból, így ha rendhagyó megjelenésre 
vágysz, meg is van a legjobb trükk!
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szalonunkban egyéni igények 
alapján tervezünk és varrunk 
bármilyen típusú menyasszonyi 
ruhákat. Emellett természetesen 
egyedi menyecske-, koszorúslány-, 
alkalmi ruhát is készítünk. szíve-
sen segítünk a ruha megtervezé-
sében, és az anyagválasztásban is, 
melyet minőségi, szalonmunkával 
készítünk el. Minden elképzelést 
megvalósítunk az egészen 
egyszerűtől a királylányoson 
keresztül az extrémig, bármilyen 

méretben és színben. szalonunk 
teljesen egyedi, méretre szabott, 
finom minőségi alapanyagokból 
dolgozik. A modern szabásvona-
lak harmonikusan ötvöződnek a 
kidolgozottságban is megjelenő 
kézműves értékekkel.
Így lesznek különlegesek, mivel 
ötvözik menyasszonyaink álmát a 
mi szakértelmünkkel. díszítéseink-
ben benne rejlik a menyasszo-
nyaink felé érzett felelősség és 
szeretet, és a különleges anyagok, 

a mesés csipkék, és a kézimunka 
tisztelete.
A legnagyobb öröm számomra, 
ha a készruha megpillantásakor 
látom az ara arcán felcsillanó 
boldogságot! A menyasszonyi 
és alkalmi ruhakészítés lett a 
munkám, a hivatásom, a hobbim 
és az életem. Minden tudásom-
mal és szakmai tapasztalatommal 
segítek kiválasztani és megalkotni 
a legmegfelelőbb esküvői és más, 
az alkalomhoz illő toalettet.

Az álomtól a valóságig

Az esküvői meghívók 

átadásának etikettje
HA ESKÜVŐ VAN A LÁTHATÁRON, AZ ELSŐ LÉPÉS ÁLTALÁBAN AZ IDŐPONT KITŰZÉSE. HA MEGVAN A HELYSZÍN ÉS 

A NAGY NAP DÁTUMA, CÉLSZERŰ RÖGTÖN KIKÜLDENI AZ ÉRTESÍTŐKET, HISZEN ANNÁL TÖBB ESÉLY VAN ARRA, 

HOGY SZERETTEINK ÉS BARÁTAINK MIND RÉSZESEI LEHETNEK ÉLETÜNK EGYIK LEGFONTOSABB NAPJÁNAK. 

Manapság már létezik egy úgy-

nevezett “Save the Date” kártya 

és maga a meghívó. Melyiket 

mikor érdemes kiküldeni?

A „save the date” értesítést ajánlatos 
azonnal kiküldeni, amint megvan 
az esküvő kitűzött dátuma, hiszen 
lesznek vendégek, akik messziről, 
akár külföldről érkeznek, és emiatt 
jó, ha minél előbb tudnak tervezni 
az esküvőnkkel. A meghívót ezt 
követően, de minimum 3 hónappal 
a nagy nap előtt küldjük el, vagy 
adjuk át személyesen, hiszen az idő 
gyorsan elszalad, és jó tudni időben, 
hányan fogadták el a meghívásunkat.
A válaszra mennyi időt 

hagyjunk a meghívottaknak?

ha korán küldtünk ki az értesí-
tést, mondjuk fél évvel az esküvő 
előtt, akkor kérjünk választ egy 
hónapon belül, hiszen az esküvő 
előkészítésében, szervezésében a 
fél év nem sok idő… de minden-
képpen egy olyan időintervallumot 
adjunk meg a válaszra, amivel nem 
csúszunk el a szervezést illetően.
Illik küldeni válaszkártyát is, 

amelyen keresztül vissza tudnak 

jelezni a vendégek? 

több variáció létezik a válaszadás-
ra, ennek egyik változata az úgy-
nevezett RsVp kártya, amit küld-
hetünk a meghívóval együtt. (RsVp 
= “Respondez, s’il vous plait”, vagyis 
“Kérem, válaszoljon” – a szerk.) 
Amennyiben elektronikus úton küld-
tük a meghívót, akkor természete-
sen így is van mód visszajelezni.
A legjobb és egyben a legszemé-
lyesebb módja a meghívók eljut-
tatásának a személyes átadás. ha 
meghívunk valakit az esküvőnkre, 
akkor többnyire olyan a kapcsolat 
köztünk, hogy van rá mód, inkább 
személyesen beszéljünk velük.
Vajon eljött már a digitális 

meghívók korszaka?

Minden, ami nyomtatott forma, 
az személyesebb, igényesebb. 

Egy „save the date” kártya vagy 
a később kiküldött meghívó az 
esküvő arculatát képezi. A stílusa, 
a design, már utal arra, milyen 
színvonalra számítsanak a vendégek 
az esküvőn. dekoratív és egyben 
praktikus, ha a meghívót egy szép, 
különleges borítékban küldjük ki, 
ezáltal kevesebb az esélye, hogy 
elkeveredik a számlák, vagy más-
fajta levelek között és a meghívott 
hamarabb tud választ adni a 
meghívásra. Úgy gondoljuk, hogy 
nem jött el a digitális meghívók 
korszaka, ugyanakkor kétségtelen, 
hogy sokan használják az elektroni-
kus úton küldött meghívókat is.
Mennyire részletezzük a meghívó 

szövegét? Melyek azok a konkré-

tumok, amelyeket erősen ajánlott 

feltüntetni?

Magát a meghívót nem kell annyi-
ra részletezni, ezzel szemben 
egyre inkább bevált szokás, hogy a 
meghívó mellé – vagy akár később, 
egy második körben – elküldjük az 
esküvő programját is. Ezt már tar-
talmaz minden olyan információt, 
ami hasznos lehet a vendégek 
számára. 
Meghívóból is kétfélét is szoktak 

küldeni: csak a szertartásra 

hivatalosak részére, valamint a 

vacsorára is hivatalosak részére. 

Előbbinek is küldjünk RSVP-t?

Amennyiben a szertartásra kollé-
gákat, jó ismerősöket hívnak meg, 
ebben az esetben nem szükséges 
az RsVp. A vacsorára hivatalos 
vendégek esetében viszont min-
denképpen kérjünk RsVp-t, mert a 
szervezés szempontjából az ő rész-
vételükkel fontos kalkulálni.
Kik azok a hozzátartozók, 

barátok, akiket mindenképpen 

illik személyesen felkeresnünk 

a meghívóval? Van erre 

valamilyen etikett szabály? 

szabály nincs, inkább csak illen-
dőség kérdése. Ahogy már em-

lítettem is, én azt tanácsolom, 
hogy mindenkinek személyesen 
adjuk át a meghívót egy csésze 
kávé, tea mellett például. sokkal 
személyesebb, barátságosabb, ha 
felkeressük a vendégeket, valamint 
azért is fontos, mert így alkalmunk 
nyílik átbeszélni a részleteket, a 
programot, ami már biztos, vagy a 
dresszkódot, amennyiben lesz ilyen. 
ha nincs módunk a találkozóra 
(például azért, mert egy másik 
országban élnek a meghívottak), a 
telefon a második legszemélyesebb 
módja a meghívásnak, amit persze 
követhet a hivatalos meghívó a 
későbbiekben. 

Esküvői meghívók, ültetőkártyák,

menükártyák készítése, rövid 

határidővel, rendelési limit nélkül

Esküvői kellékek, kiegészítők

Szerezze be nálunk

saját készítésű meghívójához 

az alapanyagokat, kiegészítőket!

Rendelje meg meghívóját

kényelmesen, otthonról!

www.sop-top.hu

Ön megálmodta?
Mi elkészítjük!

Nem szabunk határt 
a kreativitásnak!

7
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Magyarországon a szerelmi gyűrűk története a XIX. század elejéig 
nyúlik vissza. A XVIII. században folyamatosan szorították ki az 
ékszerfélék a korábban szokásos jegyajándékokat, például az ak-
koriban oly jellemző jegykendőt. A XX. században egyre gyakrab-
ban a lánynak adott ajándék gyűrűk lettek az érzelmek kifejezői. 
Ezek anyaga általában ezüst volt, szív formájú fejjel, vagy három 
középen nagyobb kővel ékesítve. Egy lány több ajándék gyűrűt 
kaphatott és viselhetett egyszerre, akár más-más udvarlótól is. 
továbbiakban ezeket cserélte fel a legkomolyabb udvarló rango-
sabb arany gyűrűje. Őket már „elgyűrűzött” lányoknak nevezték. A 
jegygyűrű viselése tehát már a házasságkötés előtt a házasságra 
való elígérkezés jele is lett. A XIX.-XX. század fordulóján ez a 
következőképpen volt jellemző: előbb a vőlegény vitt gyűrűt a 
menyasszonynak, ő még viszonzásul kendőt kapott, majd mind-
ketten vettek egymásnak egyet vagy mindkettőt a vőlegény 
vásárolta. olyan változat is ismeretes, hogy a menyasszony két 
gyűrűt kapott, a jegygyűrű mellé egy díszgyűrűt, kísérőgyűrűt 
is, de a vőlegénynek nem volt gyűrűje. A végső, kiteljesedett 
változatban a férfi három gyűrűt vásárol: kettőt a nőnek, egyet 
magának. Manapság is ez a gyakorlat, ötvöződve az újvilági 
tradícióval, miszerint a vőlegény egy szép egyköves (szoliter) 
gyűrűvel, mely többnyire kisebb, nagyobb briliánst tartalmaz, el-
jegyzi párját. A XX. században lett a szerelmi zálog sima karikává. 
divattá vált a német területekről származó belülre vésett szöveg, 
mely az üzenet intimitását jelzi. Napjainkban, a karikagyűrűs 
jegyben járáskor a bal kézen viselt gyűrűk a frigy alkalmával 
átkerülnek a jobb kéz negyedik ujjára, és a továbbiakban ez az 

ujjunk ékeskedik érzelmeink, életre szóló választásunk tárgyi 
megfogalmazójával, a jegygyűrűvel.

A KARIKAGYŰRŰ ANYAGA

A karikagyűrűk készítéséhez az ékszerészek leggyakrabban az arany 
valamilyen sárga ötvözetét használják, amit rézzel és ezüsttel 
vagy ónnal és bizmuttal tesznek keményebbé. A platina és az arany 
fehér ötvözetei is használatosak. Az arany régebben használt 
kissé sárga árnyalatú „fehér" ötvözeteit felváltotta a nikkel-arany 
ötvözet, amit egy vékony ródium bevonat takar – ezt néhány év 
viseletet követően újra fel kell vinni. A titán nemrég vált népszerű 
anyaggá karikagyűrűként, méghozzá tartóssága, kedvező ára és 
szürkés színe miatt. A wolfram karbid, gyakran arany és platina 
berakással szintén az utóbbi időben terjedt el. A legkevésbé költ-
séges, emiatt népszerű anyag a nikkel ezüst mindazok számára, 
akik kedvelik megjelenését és az elérhető árszintet. A jegyespárok 
az utóbbi időben a rozsdamentes acélt is szívesen használják. Ez 
hasonlóan tartós, mint a platina vagy a titán, mindemellett ezek-
nél finomabb kialakítást tesz lehetővé.

jEgygyŰRŰnEK Ezüst, nEMEsACél éKszERt?
Napjainkban egyre népszerűbbé válnak jegyeseknél, házasságra 
készülő pároknál az ezüst, illetve nemesacél alapanyagból készült 
gyűrűk. Mivel házasságkötésnél magas költségek merülnek fel, 
a hagyományos arany karikagyűrűk mellett rendkívül jó alter-
natívát kínálnak a kedvezőbb árfekvésű, ámde kiváló minőségű 
gyűrűk.

Karikagyűrű
az összetartozás és az örök szerelem szimbóluma

A tökéletes gyűrű nem csupán szép, ér-
tékes és időtálló, hanem egyértelműen 
utal viselője személyiségére is. Egy kis 
segítség, hogy te is megtaláld azt a 
darabot, amely hűen visszaadja saját és 
párod egyéniségét! 
Az eljegyzési és jegygyűrűk, karika-
gyűrűk többféle nemesfémből készül-
hetnek. Nem is gondolnánk, hogy 
választásunk mennyi mindent elárul 
egyéniségünkről és személyiségünkről! 
Nézzük meg, miről árulkodik, hogy me-
lyik nemesfémet választjuk gyűrűnk 
alapanyagául!

EZÜST - SZOLID VISSZAFOGOTT 
ELEGANCIA 
Aki ezüstöt visel, általában nem ked-
veli a hivalkodó, feltűnő dolgokat. Egy 
vékonyabb elegáns ezüst ékszer, egy 
finom kidolgozású ezüst medál, a nem 
túldíszítettség, az önmagában kevés 
ékszer viselése határozottságot és szo-
lid eleganciát sugall, amíg az erőteljes 
ezüst csecsebecsék viselője éppen azt 
fejezi ki, hogy még nem igazán találta 
meg a saját stílusát. 

SÁRGA ARANY - KLASSZIKUS 
ELEGANCIA 
Az aranyra, főként a sárga változatára 
sokan még ma is egy státuszszim-
bólumként tekintenek, azonban e-
mellett még számos jelentéssel bír ez 
a nemesfém. Sárga aranyból készült 
ékszereket nem csupán hivalkodás-
ból, a gazdagságra való utalásként 
viselnek. Elsősorban azok kedvelik ezt 
a nemesfémet, akik ragaszkodnak a 
hagyományokhoz, hiszen sok esetben 
családi örökség is lehet az a bizonyos 
magunkon viselt ékszer. Ha nincs 
eltúlozva, akkor a klasszikus eleganciát, 
a nőiességet fejezi ki. 

VÖRÖS ARANY - 
ROMANTIKUSAN BÁJOS 
A vörös arany egy speciá-
lis aranyötvözet, amelynek szép 
rózsaszínes árnyalatát sokan kedvelik, 
elsősorban az egyediségéért, másod-
sorban különleges, bájos romantikát 
sugárzó megjelenése miatt. Azok a 
hölgyek, akik előszeretettel viselnek 
vörös aranyat, sok esetben külsőleg 
törékenyebbnek tűnnek, belsőleg 
gazdag lelkivilággal és képzelőerővel 
rendelkeznek és gyakran álmodozóak. 

FEHÉR ARANY - FIATALOS ÉS 
NŐIESEN SUGÁRZÓ 
Ez a nemesfém napjainkban nagyon 
felkapott, a fehér arany egyszerre 
képviseli az értéket és minőséget, 
ezüstös csillogása pedig fiata-
losan vonzó kisugárzást kölcsönöz 
viselőjének. Azok a Nők kedvelik 
leginkább ezt a nemesfémet, akik a 
szolid, nőies stílust részesítik előnyben, 
ugyanakkor nagyon fontos számukra a 
magas minőség és a tartósság is.
  
AZ ARANY KOMBINÁCIÓJA - 
HAGYOMÁNYOS ELEGANCIA 
TRENDI ELEMEKKEL 
A többféle aranyból készült, ötvözött 
ékszerek egyre inkább elterjedtek nap-
jainkban a hölgyek és az urak között is. 
Variációkat tekintve kombinálhatjuk 
a sárga aranyat fehér arannyal, ez a 
hagyományokhoz való kötődést, ám a 
modern világ eleganciájához való ra-
gaszkodást is sugallja viselőjéről. 
A vörös és fehér arany párosítása is 
egyre gyakrabban fordul elő. Ilyen 
ötvözetet általában azok a különle-
gességet kedvelő Nők viselnek, akik 
romantikusak és bájosak, egyben a 
modern eleganciát is képviselik. 

PLATINA - EXTRÉM KÜLÖNLEGES 
A platina még nem mindennapos ko-
runkban. Az aranynál jóval értékesebb 
és ritkább, mely az árában is megmu-
tatkozik. Első ránézésre nagyon hason-
lít a fehér aranyhoz, azonban a platina 
fénye sokkal letisztultabb, elegánsabb. 
Ezt az ékszert azok viselik elsősorban, 
akik a jómódot, a luxust, a kimagasló 
eleganciájukat és különlegességüket 
sugallják felénk. 

Gyűrűválasztás 

EMBERTÍPUSOK ALAPJÁN

Renner Erika
ARANYMŰVES MESTER

Ékszerkészítés egyedi 
igények szerint, 

ékszerjavítás, 
gyöngyberakás, 

drágakő gravírozás.

sopron, Várkerület 39.
tel.: +36 20/9157-940
www.rennererika.hu

nyitva tartás: 
k-p. 9-12, 13-17, szo. 9-12 h.

info@rennererika.hu     
     Renner Erika ötvösmester
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MilyEn lEnnE álMAinK olAsz EsKüVőjE, és 

GYŰJTÖTTÜNK IS HOZZÁ NÉHÁNY INSPIRÁCIÓT. TI EL 

tudnátoK KépzElni Egy olAsz KisVáRosi EsKüVőt?
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Muzsaji Horgásztó 
vendéglő és szállás

Az esküvői előkészület 

egyike életünk legizgal-

masabb pillanatainak.

Egyedi elképzeléseik 

megvalósításában 

szívesen nyújtunk 

segítséget, hogy ez 

az ünnep valóban olyan 

legyen, amilyennek 

megálmodták!

Éttermünkben 120 főig vállaljuk esküvők lebonyolítását. 
Nem csak a helyszínt biztosítjuk, hanem az egész esemény 
megszervezésében is szívesen állunk rendelkezésre. 
Kollégáink azon fáradoznak, hogy a nagy alkalom a lehető 
legkisebb fáradtságot, de a lehető legszebb emléket jelentse 
majd az ifjú párnak! A tóparton, rendezvénytermünkben 
lehetőség van a polgári szertartás lebonyolítására, mely 
részünkről teljesen ingyenes.

MUZSAJI TÓVENDÉGLŐ
9451 Röjtökmuzsaj, Muzsaji u. 6.

Előzetes bejelentkezés: Rauner Tamás +36 70/770-7280

Étterem, szállás: +36 70/422-7210

E-mail: muzsajihorgaszto@gmail.com •www.muzsajihorgaszto.hu
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Milyen legyen 

Az eskÜvŐi MenÜ? 
Az esküvői vacsora menüjének 
összeállítása nem egyszerű feladat, 
azonban a hagyományok és a vac-
sora helyszínéül választott étterem 
nagy segítséget nyújthat ebben a 
döntésben. Az éttermek többfajta 
összeállított esküvői menüsort szok-
tak felkínálni, leggyakrabban három-
négy árkategóriában. Az ajánlat 
általában egyféle esküvői levest, 
háromféle húsételt, háromféle köre-
tet és egyféle desszertet tartalmaz, 
illetve valamilyen meleg vagy hideg 
ételt éjfél után. A készen kiajánlott 
menüsor természetesen nem jelenti 
azt, hogy nem válogathatunk ked-
vünkre a különböző fogások között. 
beszéljük meg, hogy mi az elkép-
zelésünk, legyen az bármennyire is 
különleges, kérjünk bátran egyedi 
árajánlatot! Az általában klasszikus, 
ültetett esküvői ebédtől vagy vacso-
rától el is térhetünk, és dönthetünk 
például állófogadás vagy koktélparti 
mellett. A menüsor megtervezésekor 

mindenképpen vegyük figyelembe a 
násznép létszámát, összetételét, az 
esküvő hangulatát, illetve a ven-
dégek speciális igényeit is. Ilyen 
speciális igények lehetnek például 
a különböző ételallergiák, a cukor-
betegség, a lisztérzékenység vagy 
a vegetáriánus táplálkozás. Nagyon 
fontos szempont továbbá az is, hogy 
a násznép minden tagja találjon ked-
vére való falatokat. Lehetőleg gon-
doljunk a fogások megtervezésénél 
a könnyebb fogások kedvelőire, 
vagy éppen a vonalaikra vigyázókra 
is! Például a húsok közé érdemes 
könnyű szárnyasból készült ételt is 
választani, illetve akár komplett hús-
mentes (diétás) fogásokat is kínálni. 
A desszertnél se feledkezzünk meg 
minderről Az ételsort a Nagy Nap 
előtt legalább egy hónappal ér-
demes végigkóstolni, hogy az eset-
leges változtatásokat egyeztetni 
lehessen. A menüpróba a legtöbb 
catering szolgáltatónál ingyenes a 
házasulandók számára, azonban ér-
demes előtte erről is tájékozódni.

Bizonyára sokszor álmodoztak már életük nagy 
napjáról. Ha álmaikban ez a különleges esemény 
szépséges természeti környezetben, egy romanti-
kus erdei kápolnában játszódik, akkor a Göbös-
majori Ökoturisztikai Központ jó helyszíne lehet 
az Önök esküvőjének. Fogalmazzák meg álmai-
kat, és mi ahhoz igazítjuk ajánlatunkat! 

Megközelíthetőség: Vitnyéd-Csapod községet 
összekötő aszfaltozott útról kell betérni.

Férőhelyek száma: 50 fő

Nyitva tartás: egész évben 

http://www.kaeg.hu/

gobos-major-okoturisztikai-kozpont

Horváth János - turisztikai központ vezető

E-mail: horvath.janos@kaeg. hu 

Mobil: +36-20/599-7788

Göbösmajor 
Ökoturisztikai Központ

trenD 
Az esküvői étkek tekintetében a 
helyszínek menüajánlatait lehet 
kombinálni, a hagyományos levesek 
mellett a ragulevesek, gyümölcsleve-
sek és a halászlé is megtalálható az 
asztalon. A tájjellegű ételek felszol-
gálási ideje régiónként változhat, a 
büféasztalos éjfél utáni étkezésnél a 
töltött káposzta és a marhapörkölt, 
vagy a hidegtálas (fasírt falatok, 
kaszinótojás, franciasaláta, sonka- és 
sajttekercs, stb.) fogások még mindig 
favoritok. desszertnek vacsora után 
mindenkit vár a gyümölcspálma 
csoki szökőkúttal, faragott dinnyék 
és gyümölcssaláták- vagy falatkák, 
cake pop-ok, cupcake-ek/muffinok, 
vagy az összeállított hagyományos 
aprósütemény tál (isler, linzer, zser-
bó, kókuszgolyó, stb.).  

évszAkhoz illŐ 

MenÜsorok 
Étkezés szempontjából is minden 
évszaknak megvan a varázsa. télen 
szeretjük a meleg leveseket, nyáron 
a hűsítő desszerteket, salátákat. fon-
tos szempont tehát az is, hogy ven-
dégeinknek az adott évszakhoz illő 
ételeket kínáljuk, hiszen kinek van 

kedve télen fagylaltot, nyáron forró 
levest enni? A tavasz alkalmával 
rengeteg finom, friss zöldség és 
gyümölcs áll rendelkezésünkre. A 
nyári esküvőknél minden vendég 
a felfrissülésre és hűsölésre vágyik, 
így az ételeknek  laktatónak, mégis 
könnyűnek kell lenniük. Ősszel szin-
tén feldobhatjuk a menüt idény zöld-
ségekkel és gyümölcsökkel, télen pe-
dig bátran válogassunk a frissen sült, 
és az ínycsiklandó, forró ételekből.

vegÁn MenÜsor 

A vegán esküvő hallatára bizonyára 
sokan felkapják a fejüket, hiszen a 
vegán életmód önmagában is külön-
legesnek számít, főként, ha esküvői 
menüről van szó. Nincs lehetetlen 
– nem egy különleges menüsor van, 
ami nemcsak finom, de egészséges is! 
A növényi életmódot követők közül 
sokan környezettudatosak is, hiszen a 
vegán életmód nem egy divatos diéta, 
hanem inkább egy megalapozott 
döntés. A környezettudatosság vonzza 
a kellemes zöld helyszínt, az egész-
séges reform alapanyagú fogásokat, 
figyelembe véve a húsevők igényeit 
is. Hiszen hús-, tej- és tojásmentesen 
is jól lehet lakni. Nagyon fontos szem-
pont ilyenkor a hagyományos magyar 

esküvői ételek vegán köntösbe bújta-
tása. természetesen, ahogyan sok 
más, úgy ez is a vendégsereg összeté-
teléhez, étkezési szokásaihoz mérten 

Az esküvői menü
Mint tudjuK, nAgyon soK MÚliK Az EsKüVői VACsoRán, Így ElsőKént Azt KEll EldÖntEnünK, Mi-

lyEn étElEK szEREpEljEnEK A MEnüsoRon. EhhEz igyEKszünK sEgÍtségEt nyÚjtAni. tARts VElünK, 

és tudd MEg, MilyEn AlApVEtő dolgoKRA KEll odAFigyElni!

SOPRON SZÍVÉBEN 
A FŐ TÉREN

A’la Carte kínálat 
minden nap 11.30-21.45
Felső termeinkben XVIII. 
századi díszletek között 

tudunk 25-től 65 fős 
rendezvényeknek helyet 

biztosítani.  

9400 Sopron, fő tér 3.
tel.: +36 99/784-452

Mobil: +36 30/845-6872
rendezvény ügyben: 

Kiss Árpád ügyvezetőnél: 
+36 30/328-4321

Nyitva tartás: 
hétfő-csütörtök és 

vasárnap 10.00-23.00
Péntek és szombat: 

10.00-00.00
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ÁgfALVA, MAgyAr u. 25. | MobIL: +36 30/2317-581
E-MAIL: HotEL@HotELVAdVIrAg.Hu | WEb: HotELVAdVIrAg.Hu

szállodánk ízléses és igényes környezetben, soprontól pár perces távolságban az 
Alpok lábánál nyújt lehetőséget a különleges alkalom megrendezéséhez. lég-

kondícionált helyiségekkel, egyedien díszíthető étteremmel, elülső és oldalsó 
terasszal, szabadtéri szertartásra alkalmas füves területtel, térítésmentes parkolási 
lehetőséggel és tapasztalt, barátságos személyzettel várja minden Kedves Vendégét.

http://www.hotelvadvirag.hu/eskuvo/

változhat. A legjobb megoldás, ha az esküvői menü épp-
úgy tartalmaz hagyományos, mint különleges, a násznép 
számára egyedi, ínyenc fogásokat, desszerteket is.

Az éjféli vAcsorA 
Éjszakába nyúló mulatozás és vendégfogadás során 
gondoskodni kell éjféli menüről is. természetesen ekkor 
érdemes kisebb adagokkal számolni, hiszen a korábban 
elfogyasztott fogások után lesz, aki egyáltalán nem tud 
már ételre gondolni sem, sőt van olyan vendég is, aki 
akkorra már haza is megy! Ötletes és mutatós megoldás 
lehet erre, ha az éjféli fogásokkal egyidejűleg vagy azt 
követően változatosan összeállított, dekoratívan elren-
dezett gyümölcstálat is kínálnunk. A kedvező árak és a 
beszerezhetőség miatt érdemes elsősorban a szezonális 
gyümölcsök nyújtotta lehetőségeket kihasználni, majd 
kiegészíteni néhány egzotikusabb gyümölccsel.

MAgyAros vAgy neMzetközi konyhA? 

ÍÍzvilágot tekintve választhatunk az ismert, hagyományos 
magyar ételek közül, mint például az Újházi tyúkhúsleves, 
főételként sült vagy rántott hús, gomba, vagy (akár ba-
conbe tekert) máj zöldséges rizzsel, burgonyapürével, 
vagy hasábkrumplival. 
desszertként kínálhatunk somlói galuskát, gundel pala-
csintát, madártejet, tiramisut. Ha szeretnénk egyedi, nem 
megszokott ízeket is belevinni a hagyományos esküvői 

menünkbe, akkor levesként választhatunk az újházi he-
lyett gyöngytyúklevest is. főételként a csirkét felválthatja 
a hal, sertés, kacsa, jércemell, pulyka, nyúl akár szarvas is. 
Pikáns, érdekes, különleges, nem mindennapi édességek-
kel is feldobhatjuk a hagyományos  menüsorunkat – ilyen 
például a francia körtetorta vaníliaöntettel, a lávasütemé-
ny, vagy a keserű csokoládétorta vanília parfait-val.
Ha a hagyományos menüsortól teljesen el szeretnénk 
térni, akkor exkluzív esküvőkhöz lehet választani lazacot, 
bélszínt, libamájat, vagy királyrákot, sőt a külföldi speci-
alitások harmonikus keveréke igen egyedi ízvilágot és 
ezzel együtt különleges élményt nyújt mind a párnak, 
mind a vendégseregnek. Vidéki tájegységek különböző 
ételeit, külföldi országok specialitásait is bátran bele lehet 
építeni az esküvői menüsorba. A rendkívüli és szokatlan 
fogások, ételek egyre gyakoribb összetevői a menyegzők 
fogadásainak, és mintegy kulturális örökségként tűnnek 
fel a tányérokon. Az általunk kiválasztott ételeknél lehet 
szempont akár az élelmiszerek színeinek harmóniája az 
esküvőnk tematikájával.

A gyerekeknek... 

Ha gyerekek is jelen vannak az esküvőn, akkor ügyelni 
kell arra, hogy ők is tudjanak koccintani kölyökpezsgővel, 
illetve ha nagyon egzotikus a menü, akkor érdemes 
számukra külön fogásokat rendelni, olyanokat, amelye-
ket a gyerekek általában szeretnek.
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LÁTVÁNYOS ESKÜVŐT SZERETNÉL? 

OLYAT, AMIRŐL KÉSŐBB IS BESZÉLNEK?

JÓ HELYEN JÁRSZ! 
Tervezzük meg közösen a dekorációt, sok-sok fénykép, ötlet, 

katalógus segítségével. Mi már ezt csináljuk 18 éve.

A PROFIK IS BENNÜNKET VÁLASZTANAK, MERT:

• 18 év tapasztalata áll mögöttünk,
• évente közel 500 megbízást teljesítünk,
• eszközparkunkat folyamatosan bővítjük, 
 (székszoknya, abrosz, körabrosz, sörpad huzat szettek, damaszt szalvéták...)
• speciális lámpapark a dekorációk „életre keltéséhez"

www.herballon.hu

LÁTVÁNYOS ESKÜVŐT SZERETNÉL? 

tel.: +36 99 781 851 • sopron, lackner Kristóf u. 20. • www.herballon.hu • E-mail: varga.agnes@herballon.hu

• egyedi rendszámtáblák,
• esküvői pohárszettek,

• gyűrűpárnák,
• vendégajándékok,

• vendégkönyv gravírozva, névre szóló tollal,
• meghívók,

• menü és ültetőkártyák,
• világító dekorációs elemek,
• hatás világítás
• 3 féle székszoknya, 30 féle masnival

Ahol a varázslat 

kezdődik

ESKÜVŐI DEKORÁCIÓ

16 17
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A virágok az esküvő egyik leglátványosabb díszei. ta-
lálkozunk velük szinte valamennyi helyszínen, nagyban 
hozzájárulnak az esküvő szépségének és színvonalának 
emeléséhez. A virágdíszek közül az egyik legfontosabb 

a menyasszonyi csokor, nézzük meg, hogyan válaszd ki 
a számodra tökéletesen megfelelőt! A virágdíszekhez 
tartozik a templom, a házasságkötő terem, a lakoda-
lom helyszínének és asztalainak feldíszítéséhez szük-
séges virágok, az autódísz, a szülőknek adott virágok, a 
vőlegény, a tanúk, és a vőfély kitűzői, a koszorúslányok 
csokra, az eldobó csokor, és persze a legfontosabb a meny-
asszonyi csokor. Az ara csokra szépségének kihangsúlyo-
zására szolgál, ezért ne annak ára legyen a legfőbb szem-
pont! Színe mindig harmonizáljon a menyasszonyi ruha 
színével, stílusával, a menyasszony egyéniségével, alka-
tával, hajszínével és sminkjével! A csokor kézben köny-
nyedén hordható, tartható legyen. Nagyon fontos, 
hogy tartós legyen, mivel ki kell bírnia egy egész napot, 
reggeltől késő éjszakáig. Minden eseményen szerepel-
nie kell, (lánykérés, fényképezés, szertartások, esküvői 
vacsora stb.) így elkészítését legjobb hozzáértő szakem-
berre bízni! 

HOGYAN VÁLASSZUNK 
MENYASSZONYI CSOKROT? 
Első lépésként válasszuk ki, melyik virágüzletet bízzuk 
meg a csokor és a többi dekoráció elkészítésével. A dön-
tést megkönnyítheti, ha valamilyen információval ren-
delkezünk az üzletről és az általuk készített munkákról. 
bátran kérjünk referenciákat, beszélgessünk azokkal, 
akiknek már dolgoztak, kérjünk képeket munkáikról. Ha 
nagyobb virágüzletről van szó, mindig az üzletvezetővel, 
vagy a tulajdonossal beszéljünk, mert általában ők tud-
ják, hogy az adott időszakban milyen virág beszerezhető, 
és az árakkal is jobban tisztában vannak. Célszerű írásban 
rögzíteni, mi az, amit megrendelünk és mennyibe fog 
kerülni, így a változtatások is jobban követhetők és az 
esetleges félreértések is elkerülhetők. 

ÉKSZERCSOKROK
A csokrok tervezését nem szabad az 
utolsó pillanatra hagyni. Legalább 
két-három hónappal az esküvő előtt 
keressük fel a virágkötőt. Ha lehet-
séges vigyünk magunkkal egy képet 
a menyasszonyi ruháról, az megköny-
nyítheti a választást. Ha a csokron 
kívül egyéb díszítést is rendelünk, 
annak megtervezése és kivitelezése 
akár egy teljes hetet is igénybe vehet, 
ezért ajánlatos még korábban egyez-
tetni a virágkötővel; nem beszélve 
arról, ha egyedi elképzeléseinket 
szeretnénk megvalósítani. Először 
mindig a menyasszonyi csokor virá-
gainak és színének kiválasztásáról 
kell dönteni, mert ez fogja megha-
tározni a többi dekoráció stílusát 
és színvilágát! Nem könnyíti meg 
a választást az utóbbi évek egyre 
növekvő kínálata: mind formában, 
mind virágfajtában rengeteg a 
lehetőség. Sok menyasszonynak már 
konkrét elképzelése van arról, milyen 
legyen a menyasszonyi csokra és az 
esküvői dekoráció. Ha nem tudunk 
dönteni, bátran bízzuk magunkat 
a virágkötő szakmai tapasztalatára, 
fogadjuk el tanácsait, ötleteit. 

MILYEN FORMÁJÚ LEGYEN 
A CSOKOR? 
A körcsokor dúsan kötött, egy-
máshoz simuló virágfejekből áll. 
Örökzöld, és egyben trendi csokor. A 
tömött csokrot könnyedebbé teszi, 
és harmonikusan ellensúlyozza, ha 
borostyánnal vagy más leomló zöld-
del egészül ki. A körcsokor nem aján-
lott abroncsos menyasszonyi ruhát 
viselő teltebb aráknak, annál inkább 
a magas, vékony hölgyeknek. 

MODERN CSOKROK
A kaszkád (zuhatag) formájú cso-
kor sajátossága, hogy a virágok 
vízesésszerűen, egyre keskenyed-
ve fekszenek egymáson, ami bár-
mely esküvői ruha kitűnő kie-
gészítője lehet. A csepp alakú 
csokor tradicionális forma, jól 
passzol a lágy esésű, hosszú ruhák-
hoz. Alacsonyabb menyasszonyokat 
optikailag magasíthatja, a telteb-
beket karcsúsíthatja a cseppforma. 
A csokrot maximum 4-5 fajta virág-
ból állítják össze. Ennél sokkal több 
fajta virág használata nem ajánlott, 
tucatnyi fajta használata már zavaró 
lehet. Minden ruhával tökéletesen 

mutatnak ezek a csokrok, tartásuk 
kényelmes a menyasszony számára. 
A modern csokorformák – mint
ahogy azt nevük is mutatja – egye-
diek: félhold, csónak vagy szív 
alakúak, de nem ritka az sem, amikor 
nem követnek semmilyen hagy-
ományos formát. Általában egyedi 
formájú, hangsúlyos virágokból 
(pl. a cala, orchidea, flamingóvirág) 
készülnek. A forma lehet a végletekig 
leegyszerűsített, mégis egyediséget 
tükröző. Extravagáns ruhakölte-
ményt viselőknek ajánlott. 

Hogyan válassz menyasszonyi csokrot?

Különleges, exkluzív virágköltemények, menyasszonyi és 
alkalmi csokrok, csomagdíszek, virágtálak, virágkosarak, 

bonbon csokor, gyümölcs-zöldség csokor, pénz csokor! 

RENDEZVÉNYEK TELJESKÖRŰ VIRÁGDEKORÁCIÓJA!

9400 Sopron, TESCO üzletsor és INTERSPAR
Tesco virágbolt: +36 20/495-8025

Interspar virágbolt: +36 20/582-3389
Nyitva: h-szo. 8-20, va. 8-19 h

        Facebook: StilusViragVarazslat

A kaszkád (zuhatag) formájú cso-
kor sajátossága, hogy a virágok 
vízesésszerűen, egyre keskenyed-
ve fekszenek egymáson, ami bár-

 esküvői ruha kitűnő kie-
gészítője lehet. A csepp alakú 
csokor tradicionális forma, jól 
passzol a lágy esésű, hosszú ruhák-
hoz. Alacsonyabb menyasszonyokat 
optikailag magasíthatja, a telteb-
beket karcsúsíthatja a cseppforma. 
A csokrot maximum 4-5 fajta virág-
ból állítják össze. Ennél sokkal több 
fajta virág használata nem ajánlott, 
tucatnyi fajta használata már zavaró 
lehet. Minden ruhával tökéletesen 

Santini
VIRÁG & AJÁNDÉK

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• alkalmi csokrok

• virágküldő szolgálat 

(Sopron területén 

ingyenesen)

• esküvői csokrok, 

autódísz

Sopron, Balfi  u. 124.

Mobil: +36 20/494-6550

mneandrea05@citromail.hu

Facebook: SANTINI virág & ajándék
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SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Pedikűr-manikűr, 

műköröm, masszázs, 

alakformálás, 

kozmetika, fodrászat, 

szolárium.

Nálunk mindent megtalál egy 

helyen, ami a szépséghez, 

feltöltődéshez szükséges!

Várjuk sok szeretettel meglévő 

és új vendégeinket egyaránt!

Nyitva tartás: k-p. 9-17, szo. 8-12 h.
9431 Fertőd, Gábor Áron u. 11. 

(Czifra Üzletház)
Mobil: +36 20/541-5026, +36 30/608-2834

JÉGVARÁZS

bár tavaszi-nyári menyasszonyi smin-
kek vannak porondon, mégis helyet 
kap egy, még a telet idéző trend a lis-
tánkban. A fehérre festett pillák, amik 
fagyott hatást kölcsönöznek – egyben 
tisztaságot is sugallnak, ami harmo-
nizál az ara ruhájával és kiegészítőivel. 
Egy leheletnyi nude rúzs, vagy átlátszó 
szájfény az ajkaidra, mellé pedig épp 
egy kevés highlighter az arccsontra és 
kész is a nem mindennapi viselet!

VIRÁGZÓ RÓZSA

Ha tavasz, akkor virágok! A tavaszi 
menyasszonyi sminkek között a 
gyönyörű rózsa ihlette orca is visz-
szaköszön. Ez a szín most minden 
téren hódít, így nem lesz nehéz meg-
találnod a kedvenc árnyalataidat. 
Ajkaidra egy hasonló árnyalatú rúzst 
vigyél fel, szemeidet pedig hagyd 
természetesen, vagy alkalmazd a 
„no-makeup” sminkelési módszert! 
Hajadat engedd lazán omlani arcod 

köré, fokozva a szűzies, szolid hatást – 
legyél igazi hercegnő!

EZÜSTÖS SZEMEK

Csodásak a metálos fények, legyen 
szó egy fémes színű hajdíszről, vagy 
éppen menyasszonyi sminkekről. 
Kiemeli a tekintetet, a napsütésben 
pedig extra ragyogást biztosít. Válassz 
hozzá egy metál finish rúzst, vagy egy 
holografikus highlightert! de vigyázz, 
ne vidd túlzásba – hiszen a cél, a kü-
lönleges, mégis visszafogott smink 
megvalósítása.

MATCHY

A barackos tündöklés  egyértelműen 
helyet kell, hogy kapjon a tavaszi 
menyasszonyi smink listában. Mind az 
arcon, mind a szemeken, és a szájon 
is meg kell jelenjen valamilyen mó-
don, egy teljesen „matchy-matchy”, 
azaz egymáshoz passzoló kivitelben. 
Szemhéjadon keverd egy kis glitter-
rel, ajkaidon pedig válaszd az ombre 

stílust és egy nude, barnás rúzzsal 
kombináld! Szuper bájos és nőies is 
leszel ezzel a színnel és szem nem 
marad majd szárazon, mikor az oltár 
felé lépkedsz! 
+1 tipp: Próbáld ki egy cicás tusvonal-
lal, ha lehengerlően igéző, mégis ártat-
lan tekintetet szeretnél!

SZOKATLAN GYÖNGYÖK

Inkább a smink kiegészítői közé sorol-
nánk az igazán elegáns gyöngyöket, 
amiket az arcra szoktak ragasztani. 
ragaszthatod arccsontodra, vagy az 
alsó pillasor tövébe, lehet egy darab, 
vagy egészen sok, tuti, hogy min-
denki megcsodálja majd! Válassz mellé 
gyöngyházszín szemhéjfestéket, egy 
ezüstös tusvonallal, ajkaidra pedig egy 
holografikus szájfényt.

VÖRÖS VIBRÁLÁS

Imádod a vörös rúzsokat és az 
esküvődön sem szeretnéd mellőzni 
őket? Az igazán szenvedélyes megje-
lenés érdekében szemeidet emeld ki 
füstös hatású sminkkel, és egy extrább 
tusvonallal, az egészet pedig dobd fel 
egy szintén vöröses színű pirosítóval! 
Így egyszerre lehetsz Hófehérke és vad 
stílusikon is esküvődön!

Körömtippek 
esküvőre 

Nem mindegy, hogy hogyan fest a 
körmöd, amikor a Párod a Nagy Napon 
felhúzza rád a gyűrűt? Sok meny-
asszony megmarad a szokásos francia 
manikűrnél, ami valóban nagyon szép, 
de nem mutatja meg az igazi szemé-
lyiséget. Az igazán különleges alkalomra 
adunk pár tippet, milyen színűre festesd 
a körmeid az Esküvőd napján!

EXTRÉM PINK

Egy hangsúlyos és szép pink tökéle-
tesen kiemelheti a kezedet, azonban fi-
gyelj arra, hogy ez ne legyen túl vibráló, 
esetleg neonos, hisz egy fesztiválra 
készülsz. Válassz olyan árnyalatot, ami 
vagy a dekorációhoz, vagy a csokrod-
hoz illik. Akár a rúzsod is lehet harsány 
pink, de figyelj az arányokra! 

CUKI BARACK

A barack szín egyszerre visszafogott és 
feltűnő, így ha ilyen körmöket válasz-
tasz az esküvődre, biztosan nem fogsz 
mellényúlni. Pontokkal, virág vagy 
csipke motívumokkal azonnal különle-
gessé válhat. feldobhatod akár élén-

kebb mintákkal is, de az is elég, ha 
egy-két körmödön ezüstszínű köveket 
viselsz.

CSILLOGÓ BARNA

Meglepő, de nagyon jól mutat a barna 
is egy menyasszony körmein, azon-
ban figyelj arra, hogy te is hozzábar-
nulj a körömlakkodhoz, nehogy nagy 
legyen a kontraszt. Hétköznapokban 
kombinálhatóak vidám színekkel is, 
de az esküvődre nem kell, hogy a 
körmödön legyen a legnagyobb hang-
súly, arról nem is beszélve, hogy elvesz-
tené az elegáns hatását.

LAZA KÉK

Valami kölcsön, valami új, valami kék! 
Javasoljuk a pasztell árnyalatokat, ezek 
kicsit visszafogottabbak, de egy-egy 
körmödet akár csillogósra is befestet-
heted vagy feldobhatod apró ezüst-
színű kövekkel is. A lényeg a harmónia! 
rendkívül előnyös választás, ha a szem-
színed is kékes árnyalatú, hiszen még 
jobban kiemeli annak különlegességét.

A Diamond Szépségstúdióban 

erre mind lehetősége van 

a Kedves Menyasszonyoknak.

MENYASSZONYKÉNT AZ ESKÜVŐRE KÉSZÜLŐDÉS EGY KOMPLEX, IZGA-

TOTTSÁGGAL ÉS VÁRAKOZÁSSAL TELI FOLYAMAT. MINDENRE A LEHETŐ 

LEGJOBBAN FEL KELL KÉSZÜLNI, HOGY ÉLETED LEGSZEBB NAPJÁN 

A TÖKÉLETES RUHÁBAN,-  HAJKORONÁVAL, ÉS PERSZE TÖKÉLETES 

SMINKKEL JELENJ MEG SZÍVED VÁLASZTOTTJÁNAK OLDALÁN.

Menyasszonyi 
smink- és körömtrendek
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Valóságos reneszánszát éli a pezsgő, a pezsgőzés, 

egyre többször bukkan fel a hétköznapok során is, 

de rendre valaminek az ünneplése kapcsán. ha pedig 

mégsem, akkor pedig a már kitöltött itallal a kezünk-

ben szinte kényszert érzünk rá, hogy rögtönözzünk 

valami komoly vagy éppen vicces apropót a koc-

cintásra. Kevés dolog hordozza magában ilyen 

erősen az ünnepélyességet. Kár lenne kihagyni az 

esküvőnkből, pláne, hogy lehet ezt könnyedén, lazán 

is művelni. simán passzolhat egy puritán kerti par-

tihoz is. Összeszedtünk néhány mozzanatot, amikor 

(pukkanhat) szisszenhet a pezsgős üveg a várva várt 

napon.

EGY SZÉPÍTŐ PEZSGŐ DÉLELŐTT

Már-már kívánkozik a pezsgőzés a menyasszonyi 

készülődéshez. A női körben, szépítkezéssel töltött 

órák alatt elkortyolt egy pohár pezsgő, vagy még 

inkább pezsgő koktél egyáltalán nem valamiféle előre 

ivás a medve bőrére. sokkal inkább az izgalom, az 

ügyes-bajos dolgok miatti aggodalom okozta aprócs-

ka ráncok és az idegszálak el- és kisimítója. olyanról 

is hallani már, hogy a kétségkívül esztétikai élveze-

tet nyújtó, karcsú pezsgős pohártól és a benne 

gyöngyöző italtól az azt kézben tartó is vonzóbbnak, 

kecsesebbnek, szebbnek érzi magát. ha nem vagy 

megrögzött száraz párti, jó választás lehet egy édes 

vagy egy rosé pezsgő a „női szeánszhoz”.

Egy FÓKusz-KoRty indulásKoR

Akkor és csakis akkor, ha sikerült elfogadható 

mennyiségű élelmet magadhoz venni és tudod, 

hogy nem üt meg egy korty pezsgő, na meg ha nem 

a tűző napon tartjátok a szertartást, akkor jól jöhet 

egyetlen egy korty extra száraz pezsgő indulás előtt. 

Ehhez ismerned kell magad, a szervezetedet, de egy 

kellő körültekintéssel elfogyasztott korty sok eset-

ben segíthet eloszlatni a túlzott izgalmat, ezáltal 

nem hogy bódulatba ejt, hanem segít fókuszáltan 

jelen lenni, ténylegesen a párodra figyelni, megélni 

a fogadalomtétel pillanatait.

A NAGY KOCCINTÁS

A hagyományos esküvői pezsgőzés ideje a polgári 

ceremónia végén van. nem véletlenül, ez valóban 

egy nagyon emelkedett, ünnepélyes pillanat, 

valóban érdemes megkoronázni a pezsgős poharak 

csilingelésével és egy-egy, az önfeledt ünneplésbe 

átvezető pohár pezsgő elfogyasztásával. szoktak 

trükközni kölyökpezsgővel és traubival, de ez ki-

csit olyan playbackes… egyáltalán nem kell tűzként 

tartani a pezsgőtől. ha mondjuk épp a fotózás előtt 

vagytok és félsz, hogy az alkohol hatása látszani fog 

rajtad, akkor inkább ne igyál vagy igyál csak egy 

kortyot, de az legyen igazi! hiszen ez tényleg egy 

megismételhetetlen, kivételesen örömteli és fontos 

pillanat.

EGY JÓ APERITIF

Kevesen tudják, hogy az itthon mára berögzült 

szokás, miszerint az étkezés előtt tömény italt aján-

latos fogyasztani „étvágycsináló” gyanánt, valójában 

helytelen. A pálinka és magas alkoholtartalmú társai 

valójában elzsibbasztják az ízlelőbimbókat, ellen-

tétben a pezsgővel, ami valóban felfrissíti azokat, 

ezáltal előkészíti őket az étkek valódi élvezetére. ha 

rámennétek a gourmet vonalra és ínyenc étel-ital 

párosokból álló menüsorral készülnétek, akkor a 

borok mellett a söröket és a pezsgőket is érdemes 

számításba venni a tervezéskor. A „milyen ételhez 

milyen pezsgőt" kérdéssel érdemes egy jó séfet, bor- 

és pezsgő szakértőt megkeresni.

A TORTA TÁRSA

Egy jól megválasztott pezsgő egy jól megválasztott 

torta legkiválóbb kísérője lehet.

 

Egy Új ünnEp, MostAntÓl MindEn éVBEn

hagyományteremtésként tehettek el néhány üveg 

pezsgőt a házassági évfordulóitokra is. ilyenkor min-

dig járjátok körül, milyen pezsgőt  meddig és hogyan 

szabad, érdemes tárolni. 

(bohemeskuvo.hu)

5+1 esküvői pillanat, 
amikor szisszenhet a pezsgő
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régi szokás vőfélyt hívni a la-
kodalomba. régebben a család 
barátja vagy rokona vállalta ezt a 
megtisztelő szerepet. Sőt, nem volt 
ritka még egy-két évtizeddel ezelőtt 
sem, hogy a lakodalomba nem egy, 
hanem több vőfélyt is meghívtak. 
Ma már feledésbe merült az, hogy 
barátot kérjenek fel erre a szerepre. 
Inkább hivatásos vőfélyt hívnak a 
lakodalmakba, akik felkészülve a 
„megmérettetésre", pontosan és 
szépen levezénylik a lakodalmat. 
A vőfély a „menyasszonyos" háznál 
először kikéri a menyasszonyt a 
szülőktől a leendő férje számára. 
Eztán elbúcsúztatja a családtagok-
tól (apa, anya, testvér, nagyszülő, 
násznagy). Mindezt régi rigmusok-
kal. A lakodalomban a különböző 

fogások előtt kis versikével szóra-
koztatja a már éhes násznépet. 
Ezenkívül tréfás játékokat csinál, 
illetve csináltat a vendégekkel és 
az ifjú párral. Általában éjfélkor a 
gyertyafénykeringő és a meny-
asszonytánc következik. Ekkor az 
ifjú pár megkapja az ajándékait a 
násznéptől, amit szintén a vőfély 
vezényel le. A vőfély elengedhe-
tetlen kellékei a bokrétás kalap és 
a szalagokkal feldíszített vőfélybot.
Ma már egyre több a modern 
vőfély, aki a násznép tájékozta-
tását, mozgatását, animálását és 
szórakoztatását helyezi előtérbe 
a sok vers és népszokás helyett. 
Sokan vőfély helyett ceremónia-
mestert fogadnak, aki öltönyben 
jelenik meg és nem mond verset.

VŐFÉLYRIGMUSOK
A vőfélyrigmus a népi vers alkalmi 
válfaja, a lakodalom szertartás-
mestere által elszavalt, az ün-
nepségsorozat fontosabb moz-
zanataihoz kapcsolódó kötött 
formájú alkalmi szöveg. A vőfély 
a középkori mulattatók, a 16-18. 
századi énekes szolgák, szol-
gadiákok újkori népi megfelelője, 
aki azonban rendszerint nem 
alkotója, hanem csak előadója a 
vőfélyverseknek; a helyzethez illő 
módosításokat azonban ő végzi el. 
A vőfélyversek szerzői korábban 
az iskolamesterek, diákok, utóbb 
falusi néptanítók, kántorok és népi 
verselők, vőfélykedő parasztok vol-
tak. Szövegeik egy része nyomta-
tásban is megjelent; a nyomtatott 
vagy kéziratos másolatban terjedő 
vőfélykönyvek a lakodalom mene-
tének megfelelő sorrendben közlik 
a vőfélyverseket s a vőfélyek egyéb 
kötelességeit. Írásbeliség híján 
mindezek szóhagyományban éltek 
és maradtak fenn; az ilyenek for-
mailag a legcsiszoltabbak, tartalmi-
lag a legnépiesebbek; különösen 
régi hagyományú vidékeken ta-
lálkozunk velük. 

Horváth János vőfély vagyok. Életük 
egyik legfontosabb állomásához 
érve tisztelettel ajánlom magamat és 
szolgáltatásomat esküvőjük sikeres 
lebonyolításához! Verseim a kornak 
megfelelnek, de népies vonásokat is 
tartalmaznak.
Minden felkérés egy új esküvőt jelent, 
újabb kihívást számomra. Minden 
lakodalomban bizonyítanom kell az 
ifjú párnak, hogy jól választottak. 
A lakodalom nem a vőfélyről szól, 
hanem a fiatal párról, nekik kell jól 
érezniük magukat.

KEDVES FIATAL PÁR! ÉREZZÉTEK 
JÓL MAGATOKAT, A TÖBBI 

A VŐFÉLY DOLGA!

Sok, esküvőre készülő párban 

felmerül a kérdés: ki irányítja 

a násznépet, ki tartja kézben 

az eseményeket? 

A lakodalom egyszeri és 

megismételhetetlen esemény, 

ott helyben kell mindennek 

tökéletesen működnie.

Mobil: +36 70/3922-282
E-mail: janovofely@lakodalomba.hu

www.janovofely.lakodalomba.hu
www.janovofely.hu

Horváth János
VŐFÉLY, 

CEREMÓNIAMESTER

PAPP GÁBOR 

zenész

Vállalom: 
lakodalmak, bálok, 

születésnapok és egyéb 

rendezvények 

színvonalas 

zeneszolgáltatását 

megfizethető áron!

Zenészszakvizsgával 

és működési 

engedéllyel 

rendelkezem.

Esküvői sátorbérlés 
30-80 főig.

Mobil: 

+36 20/282-6385
gabor.papp878@t-online.hu

Vőfély 

régi szokás vőfélyt hívni a la-

Az esküvő szervezése során számos olyan feladat van, amire ko-
rábban nem is gondol a pár. Az egyik ilyen teendő az italmeny-
nyiség megsaccolása. A vendéglátás során több lehetőség közül 
választhattok, ezek közül a legnépszerűbbek:
• Szabad fogyasztás korlátlanul.

• Szabad fogyasztás egy bizonyos összegig, onnantól 

 mindenki magának finanszíroz.

• Szabad fogyasztás egy bizonyos ital típusból 

 (pl. a rövideket leszámítva).

• A vendégek maguknak fizetik a fogyasztásukat.

Ha olyan étteremben tartjátok az esküvőtöket, ahol az ételeken 
túl az italokat is ők szolgáltatják, akkor nem is merül fel annak a 
kérdése, hogy mennyi ital beszerzéséről kell gondoskodni. Ab-
ban az esetben azonban, ha magatok kell, hogy gondoskodjatok 
az italokról, mindenképpen át kell gondolni (és fel is írni!), hogy 
miből milyen mennyiség lesz szükséges. Ezen felül akkor lehet 
még fontos az italokkal kalkulálni, ha szeretnétek a költségveté-
setekkel előzetesen tisztában lenni. Ha kiszámoljátok előre, hogy 
kb. mennyi ital fog fogyni, és felszorozzátok az étterem áraival, 
nem fog meglepetés érni a lagzit követően. Az italmennyiség 
kiszámolásakor természetesen sok szempontot kell figyelembe 
venni, pl.:
• Hány vendéget vártok?

• A vendégek hány %-a gyermek?

• A vendégek hány %-áról tudjátok, hogy nem 

 fogyaszt alkoholt?

• Milyen évszakban tartjátok az esküvőt?

Az italok előzetes kiválasztásával egyébként ti magatok is 
tudjátok valamennyire irányítani azt, hogy a vendégek mit fo-
gyasszanak inkább. Lévén, hogy magyarok vagyunk, a rövid italok 
tekintetében érdemes főként pálinkában gondolkodni. Amen-
nyiben például a vendégek tudtára is adjátok, hogy készültetek 
jó házi pálinkával, akkor kevésbé fogják hiányolni az egyéb rövid-
italokat, ezzel pedig a kiadások is csökkenthetők. ugyanígy igaz 
az is, hogy amennyiben szeretnétek, hogy ne fogyjon túl nagy 
mennyiségű alkohol, akkor az alkoholmentes italok mennyiségét 
növeljétek meg, és helyezzétek előtérbe azokat. Mindezt átgon-
dolva már csak a számolás maradt. Nagyon fontos azonban, hogy 
az előzetes költségvetéshez mindig számoljatok hozzá legalább 
10%-ot pluszban, mert mindig lehetnek olyan tényezők, amivel 
nem kalkuláltatok előre. 

Pálinkafőzdénk 2013-ban alakult, a pálinka iránti rajongásunk hozta 
létre. Úgy gondoltuk, hogy kellő odafigyeléssel és alázattal tudunk 
olyan pálinkákat készíteni, melyek után komoly élmény marad a kós-
tolók ízlelőbimbóin. főzdének a 100 éves „Masinaház”-at újítottuk 
fel Hegykőn.Itt ötvözzük a pálinkafőzéshez fűződő hagyományokat 
a legmodernebb technikával. A lendületes megjelenésünkkel 
célunk a fiatalokkal is megismertetni ezt a csodás nemzeti italunkat, 
rádöbbenteni őket az ízek gyümölcsösségére, sokféleségére.

Székhely: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.
Főzde: 9437 Hegykő, Fertő u. “Masinaház”

Tel.: +36 20/931-0306, +36 30/227-4544
Facebook: 1 csepppalinka • www.1csepppalinka.hu

E-mail: info@1csepppalinka.hu

Mennyi ital kell egy esküvőre?

„Az italok előzetes kiválasztásával egyébként 

Ti magatok is tudjátok valamennyire irányíta-

ni azt, hogy a vendégek mit fogyasszanak 

inkább. Lévén, hogy magyarok vagyunk, a rövid 

italok tekintetében érdemes főként pálinkában 

gondolkodni." 
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ÚJRA ASZFALTOZOTT 
PÁLYA!

GO-KART PÁLYA SOPRON

Új 13 lóerős gokartok!

palya.gokart

www.soprongokart.hu

Céges, sulis, ovis gokartozásra, 

valamint pályafoglalásra 

is van lehetőség.

Mobil: +36 20/283-8508

Nyitva tartás: 

h-p. 14-20, szo. 10-20 h.

Bérelhető esküvőkre, 
nosztalgiautazásokra, 

rendezvényekre, 
születésnapokra, nyugdíjas 

találkozókra.

Mobil: +36 30/9694-685, 

+36 30/3716-652

E-mail: milkovitsakos@freemail.hu

www.oldbuszsopron.uw.hu

A klasszikusnak számító vonalba a 
régi típusú autók, lovas hintók, lovak 
is beletartoznak. Ezáltal kivételes ele-
ganciát nyerhet egy esküvő. Különös 
tekintettel a maradandó élmény jel-
legére, hiszen nem minden nap ül-
hetünk egy karbantartott oldsmobile, 
egy korai autó, vagy a múltszázad 
pompáját idéző hintó hátsó ülé-
sére. Meg kell említeni, hogy egyre 
gyakrabban sofőr nélkül kérik már a 
járműveket, melyet a vőlegény, extrém 
esetben a menyasszony is vezethet 
az egyenlőség jegyében. A víz közel-
sége a parton tartott esküvők esetén 
nagyon hangulatos tud lenni, hajó, vi-
torlás, extrémebb esetben kajak, kenu, 
jetsky bérlése. Hawaii-n lehet például 
kenuval, szörfdeszkán a vízben kelni a 
„közös útra". Másik grandiózusabb meg-
oldás az esküvőt a vízen tartani, egy 
hajó fedélzetén. Egyedülálló élmény 
a szárazföldtől távol, Poszeidón színe 
előtt fogadni örök hűséget egymás-
nak. A levegő kapcsán a hőlégballonok 
és a léghajók jó választásnak bizo-
nyulhatnak. A hőlégballonon távozó 
pár képe lenyűgöző élmény, emeli a 
műsor fényét. Léghajón pedig a mai 

technikai megoldásokkal különleges 
élményre van lehetősége a párnak.
Különböző népeknél is előfordulnak 
tradíciók, pl. a görögöknél szamárhá-
ton szokás a menyasszonyt elkísé-
rni a templomba. délkelet-Ázsiában 
előszeretettel alkalmaznak indiai 
elefántokat, ahol a pár kitűnhet ezzel 
a násznép tömegéből, Vietnámban 
még az eke vagy szekér is funkcionál-
hat szállítóeszközként csakúgy, mint 
texasban egy traktor vagy teherautó.
A trendet illetően mivel a vintage re-
neszánszát éljük, előfordulnak régies 
típusú buszok, szimplák és emele-
tesek, trolik, és külön szolgáltatásként 
úgynevezett biciklis, tandemes eskü-
vők is jellemzőek ennél a stílusnál. A 
legfontosabb, hogy mindenképpen 
olyan járművet válasszunk, amit az 
öltözékünk megenged. Megnehezí-
tenénk a dolgunkat egy nagy abron-
csos ruhánál tandemet választani, 
vagy egy teljesen alakhoz simulónál 
egy daliás paripát, bármennyire is 
romantikus. A logika és praktikum ke-
veredjen a kényelemmel és a stílussal, 
mellyel tökéletes összhatást érhetünk el. 

(forrás: mennyegzolap.hu)

Járművek 
az esküvőn

A téma esküvői jellegével együtt is szinte leszűkíthetetlen. A járműveink 
sokszínűségének egyedül a képzelet és az anyagi keret szab határokat. 
Légyen az földön, vízen, vagy levegőben, mindenre van mód.
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