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LEVELESLÁ DA OLVASÓNK ESKÜVŐJE

Diana és Péter esküvõje

T örténetem lovagja Péter, esküvői videózással

foglalkozik. Lehet, hogy a szezon első esküvője

sikerült nagyon jól, mert egy szép júniusi napon

úgy döntött, megkéri a kezem. nyugodt volt, mert

azt hitte, lesz még egy éve felkészülni a nagy

napra, de tévedett. Igent mondtam, de úgy, hogy

akkor még idén kimondjuk a boldogító igent. Így

hát, felütöttük a naptárt, és megnéztük, melyik az a

nap, amikor még nincs esküvője. Két szabad szom-

batja volt a szezonban, és én gyorsan lecsaptam

a szeptember 20-i dátumra. Szép, őszi esküvőt

terveztünk. Nem volt sok időnk, de nem voltak

nagy terveink. Az volt az elképzelésünk, hogy

megerősítsük az amúgy is 9 éve tartó kötelékün-

ket, majd egy jót együnk. és, ez így is történt. Le-

het, hogy ezért vitték magukkal haza a buli után a

legtovább maradó barátink ételhordóban a meg-

maradt ünnepi ételt.

Az esküvőnk bebizonyította számunkra, hogy men-

nyi segítőkész ember létezik. Kezdve az esküvői

ruhakölcsönzőtől, a fotózásunknak helyszínt

adó erdőtelkei kastély munkatársain át egészen

Farkas Márkig, aki elkészítette nekünk egyedi

jegygyűrűinket, melyek számunkra a legfontos-

abbak voltak. Férjem édesanyja már sajnos nem

él. Megmaradtak tőle az arany ékszerei, amiből

mi szerettük volna elkészíttetni a jegygyűrűinket,

hogy így ő is velünk lehessen. Volt, aki nem vál-

lalta, volt, aki más aranyhoz akarta keverni. De

nekünk fontos volt, hogy csak abból legyen. Márk

segített nekünk, csak az általunk hozott aranyból

dolgozott, így sikerült igazán meghitté tennie az

eskünket.

Az esküvőnk legkülönlegesebb pillanata az evan-

gélikus szertartás volt. Lizy, a lelkésznőnk teljesen

ránk szabva írta meg a beszédet. sok-sok nevetős

fotó készült a templomban. érdekes pillanat volt,

mikor a lelkésznőnk megszakította a szertartást,

hogy az ő szemszögéből lefotózzon minket, hiszen

mi is képalkotással foglalkozunk. Így lett egy olyan

beállításunk, ami másoknak sosem lehet. Megállt,

lefotózott minket, majd folytatta a szertartást.

A fényképet a mai napig a szobánk falán őrizzük.

Különleges volt az esküvői tortánk is, ami elég

messziről érkezett. a lelkésznőnk esküvőjén et-

tünk egy nagyon finom, málnás tortát. Már akkor

elhatároztuk, hogy ha egyszer összeházasodunk,

mi is ugyanilyet szeretnénk, mert sosem ettünk

olyan finomat. Csak azt nem tudtuk, honnan van!

Nagy lelkesedéssel vágtunk bele a tortarendelés-

be, elkértük az elérhetőséget. Csak amikor felhív-

tuk a tortakészítőt, tudtuk meg, hogy cirka 200

kilométerre vannak tőlünk. De mi nagyon akartuk

ám azt a tortát! éÉ sikerült. Olyan szerencsések

voltunk, hogy pont szeptember 20-án jöttek fel

egy rendezvényre süteményekkel, és mellé elhoz-

ták a mi tortánkat is. Így hát, meglett a várva várt

málnás tortánk, melyet nem csak mi szerettünk,

hanem a vendégeink is. Főleg a keresztfiam

Donát, aki az egész esküvő alatt a lila tortát várta,

ennek hangot is adott a legváratlanabb pillana-

tokban: az anyakönyvvezetőnél, a köszöntők alatt,

a meglepetés tánc előtt és sorolhatnánk. Mindig

csak ezt hallottuk: Hol a lila torta?

Az esküvőnk csodálatos volt! Mi tagadás, vol-

tak feszült pillanatok a szervezés alatt, de sosem

cserélném el. Ha visszamehetnék az időben,

mindent pontosan így csinálnék. Jó érzés, hogy

az esküvőnk értünk volt! Hogy mindenki abban

segített, hogy egy olyan napunk legyen, amit

sosem felejtünk el, amire mindig örömmel gon-

dolunk vissza. Így történt, hogy kilenc év után,

három hónap szervezést követően kimondtuk

egymásnak az igent, és ettünk egy jót!

Timi és Tomi esküvõje, Budapest
Mint minden esküvő, a mienk is lánykéréssel

kezdődött. Mindketten szeretünk utazni, szebbnél

szebb helyeket megismerni. 2015 augusztusában

egy hosszú hétvégére Horvátországba utaztunk.

A második napon a csodálatos szépségű Plitvicei-

tavak nemzeti parkot vettük célba. itt egy egész

napos túra végén a 78 méter magas nagy vízesés

lábánál meglepetésszerűen feltett kérdésre egy ha-

tározott IGEN volt a válasz. Ezzel el is kezdődött a

mi kis esküvőszervezési kalandunk...

Mivel az év vége mindkettőnk számára sűrű volt,

ezért az esküvőszervezést csak 2016 februárjában

kezdtük el. Számtalan újságcikk és fórum átbön-

gészése után felállítottunk egy sorrendet és meg-

próbáltunk az előre felvázolt terv szerint haladni.

A szeptember végi dátum kitűzése után jött a

helyszínek kiválasztása. Budapesti esküvőben gon-

dolkodtunk és a templomi szertartás helyszínében

viszonylag gyorsan meg is egyeztünk. Választásunk

a Gellért hegy belsejében található Magyarok nagy

-asszonya sziklatemplomra esett. a templom tula-

jdonképpen egy barlang és az egyszerűségében

rejlik a szépsége, különlegessége.

A lakodalmi helyszín választás már időigényesebb

volt. A rengeteg telefonos, személyes és e-mailes

egyeztetés után sem volt meg a befutó. Ekkor

döntöttünk úgy, hogy esküvőszervezőt keresünk,
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Vivien és Péter esküvõje
A leánykérés után már tudtunk, hogy hagyo-

mányokhoz híven egy éven belül szeretnénk

megtartani az esküvőt. Én már kislánykorom óta

az esküvőről álmodoztam. Konkrét és határozott

elképzelésem volt arról, hogy mit hogyan sze-

retnék, és szerencsére a párom szabad kezet adott

az esküvő szervezésében. Szinte minden ötletem

tetszett neki! A legnagyobb nehézséget az okozta,

hogy külföldön tartózkodtunk, és onnan lehetetlen

volt mindent elintézni, kikeresni. Körülbelül két hét

állt itthon rendelkezésünkre, hogy mindent lefogla-

ljunk, és a nagy nap előtti hónapokra már csak az

utolsó simítások maradjanak. Az esküvő időpontját

október 22-re tettük, bízva abban, hogy még el-

csípjük a vénasszonyok nyara utolsó sugarait. Ám

az esküvő hetében megállás nélkül szakadt az eső.

Pénteken, amikor elfoglaltuk a hotelt, már minden

reményünk odaveszett, a család is beletörődött,

hogy ez egy „gumicsizmás” esküvő lesz.

Szombaton reggel, mikor felébredtünk, kinézve

az ablakon nem akartunk hinni a szemünknek:

csodálatos, ragyogó napsütés fogadott bennün-

ket, tényleg hihetetlen volt! Éreztük, hogy az égiek

figyelnek ránk. Hiszen nagymamám az esküvő előtt

néhány hónappal hirtelen hunyt el, de tudom, hogy

a legszebb ajándékot, a tavaszias időjárást tőle kap-

tam, ő küldte nekem fentről...

Számunkra az egyházi szertartás volt a legfontos-

abb, az, hogy a tradíció szerint a vőlegény valóban

csak az oltárnál láthassa a menyasszonyát. nagyon

megható volt figyelni a párom arcát, ahogy próbál

férfiasan viselkedni, de csak nem tudott paran-

csolni a könnyeinek! A ceremónia után jött a nyi-

tótáncunk, amin még az esküvő előtti este is volt

mit csiszolnunk. Mivel nem a tánc az erősségünk,

nem kicsit izgultunk! Azonban hála a jó násznépnek,

hatalmas mulatság kerekedett a kicsit ügyetlen tán-

cunk után, ami a vacsora elfogyasztását követően

hajnalig tartott.

aki tapasztalatával és kiépített kapcsolataival biz-

tos fel tudja gyorsítani a lakodalmi helyszín meg-

találását. Gyors keresés után Gondos Orsi mellett

döntöttünk. Innentől kezdve Orsi támogatásával

felvértezve, megújult lendülettel jártuk a szebbnél

szebb helyeket, éttermeket. Így egész gyorsan meg

is találtuk a számunkra igazit, mégpedig a Manna

Lounge éttermet.

Ezután valóban felgyorsultak az események. Jöttek

az egyéb elintézendő témák, mint a zenekar, fotós-

videós, ceremóniamester kiválasztása... Rengeteg

tennivaló volt, és sok döntést kellett meghozni Orsi

javaslatai segítségével.

Végül elérkezett a nagy nap... a délelőtti készü-

lődés után a sziklatemplomban kezdődött a pro-

gram. A sziklatemplom magával ragadó hangulata

mellett mondhattuk ki a boldogító igent, ahonnan

a szertartás végén a násznép a Manna étterembe

vonult át.

A Várkert bazárnál tartott kreatív fotózás végeztével

mi is csatlakoztunk a vendégsereghez. a kitűnő va-
csora után következett a nyitótánc, majd a zenekar

mulatós dömpingjének hála egy hajnalig tartó mula-

tozás és fergeteges jókedv vette kezdetét.

A nagy nap hihetetlenül gyorsan elszállt és elkez-

dődhetett a nászút szervezése.

Döntésünk a Kanári-szigetekre esett, így novem-

ber elején bécsi indulással repültünk t enerifére

ahol csodálatos hét napot töltöttünk az óceán

partján. Mesés kirándulások és túrázások mellett

ismerkedtünk meg a sziget nevezetességeivel, ter-

mészeti csodáival.

Nos, ilyen volt a mi közös életünk könyvének első

fejezete. Remélhetőleg még nagyon sok legalább

ilyen felejthetetlen élményben lesz részünk egymás

mellett, hosszú évtizedeken át.
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Emese és Tamás esküvõje, Gödöllõ
Tomival 2014 nyarán ismerkedtünk meg Balaton-

földváron. Hamar kiderült, hogy jól érezzük ma-

gunkat egymás társaságában, így pár hét múlva

már összeköltöztünk, néhány hónap múlva pedig

a kedvesem egy utazás alkalmával megkérte a

kezemet.

Nagyon szeretjük a tengert és a Balatont, ezért

egyértelmű volt, hogy vízparti helyszínt keresünk.

Mivel szerettük volna, hogy a családunk is velünk

ünnepeljen, így a külföldi esküvő ötletét gyorsan

elvetettuk. A Balatont túlságosan távoli helyszín-

nek gondoltuk, igy maradtunk Nógrád megyé-

nél. Nem igazán jellemző ránk, hogy nagyon

előre terveznénk, ezért az esküvő előkészítése

is gyorsan ment, mindössze két hónapra volt

szükségünk a szervezéshez, ráadásul minden

gördülékenyen ment. Először a helyszínt néz-

tük meg, és ismertük a környék legjobb fotósát,

cukrászát, virágosát, sminkesét, akik mind ráért-

ek az általunk megjelölt időpontban. Beval-

lom, szinte a menyasszonyi ruha is szembe jött

velem, megláttam és azonnal tudtam, hogy eb-

ben szeretnék férjhez menni, így nem is próbál-

tam fel másikat.

Nem akartunk hagyományos esküvőt, inkább egy

családi kerti partyt, ahol mindenki jól érzi magát és

ez pont így is sikerült. Gyönyörű helyszínt találtuk,

ahol adott volt a lehetőség, hogy a szertartásra is

sor kerüljön a tó partján. Csak a közeli szeretteink

voltak jelen, a ceremónia családias volt, megható

és romantikus, amihez az anyakönyvvezetőnk köz-

vetlensége és kedvessége is nagyban hozzájárult.

a vintage stílusú díszítést a család kreatívabb tag-

jaira bíztuk, a környezethez illően főként natúr

anyagokat és csipkét használtak. Mint egy nagy

családi ünnepen, mindenki készült valamivel és

kicsit hozzátett valamit ehhez a naphoz. szinte

mindenben eltértünk a hagyományostól, nem

volt vőfély, sem menyasszonytánc, volt viszont

lovaskocsikázás, sütögetés, tánc, szamáretetés és

időnként megjelentek a környék vaddisznói is.

A nagyjából negyven fős vendégsereget a tóparti

házakban szállásoltuk el, amelynek kapcsán adott

volt, hogy másnap egy közös reggelivel zárjuk a

nagy eseményt. az esküvőnket az egyszerűség jel-

lemezte, ami éppen ennek köszönhetően lett mé-

gis különleges, és emlékezetes. egy igazán boldog

nap, az egész családnak! Azt hiszem, ennél szebb

esküvőt kívánni sem lehetett volna…
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Blanka és Peti esküvõje, Pilisborosjenõ
A menyasszony Pilisborosjenőn nőtt fel és pár-

jával néhány évnyi budapesti kitérő után újra ezt

a gyönyörű fekvésű falut választották lakóhelyül.

Így magától értetődő volt számukra, hogy az es-

küvőjük és az azt követő lakodalom is itt legyen.

Mindketten néptáncolnak, vonzódnak a népi hagyo-

mányokhoz, ezeket mai fiatalok lévén mindennapjai-

kban természetesen nem élik meg, de jeles ünne-

pekkor a baráti társasággal olykor felelevenítik.

Így történt ez most is: a vőlegény családja és barátai

a vőfély kíséretében-vezényletével a lányos házhoz

vonult, ahol a menyasszony rokonsága gyülekezett

és onnan „kikérték” a menyasszonyt. Muzsikaszó kí-

séretében a két család együtt vonult a templom-

ba (a sárga távolsági busz lomhán és megértően

követte a menetet).

A szertartás után szintén zenei kísérettel érkezett

a násznép a német nemzetiségi tájházba, ami

adottságaival (belső zárt udvar, pince, konyha,

kerti kemence, fedett színpad, rendezett vizes-

blokk) hangulatos és egyben a mai kor igényeinek

is megfelelő helyszínt adott a lakodalomnak. Út-

közben már messziről lehetett érezni a lassan

elkészülő birkapörkölt illatát, amit a menyasszony

karcagi családja főzött órák óta, a ma már hungari-

kumnak számító ősi recept alapján.

Kezdetét vette a mulatság, melynek mottója:

„egyél, igyál és nevess” - Vajda Jánostól származó

idézet volt.

A lakodalom falusias – családias jellegét fokozta

az a nagyon kedves gesztus, hogy cukrászdából

vásárolt menyasszonyi torta helyett a menyasszo-

ny barátnői hoztak egy-egy, (összesen 11) saját

készítésű tortát, melyeket egymás mellé rakva, raj-

tuk a felirat volt olvasható.

140 rokon és barát érezte jól magát a lakodalom-

ban (ennél sokkal többet szeretett volna vendégül

látni az ifjú pár), de, hogy senki ne maradjon ki,

aki szívüknek fontos, másnap újabb meghívottakkal

bővülve folytatódott a mulatság. ekkor csapra ver-

ték az utolsó söröshordót, elfogytak a megmaradt

finomságok és ráadásul egy a barátokból spontán

verbuválódott zenekar még a talpalávalót is húzta.

Talán az adta meg az esküvő igazi szépségét, és

szeretetteljes hangulatát, hogy a falu apraja-nagy-

ja, a rokonok és a barátok önzetlenül segítettek ab-

ban, hogy mindez megvalósulhasson.

LEVELESLÁ DA
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