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Szöveg éS fotó: icon eSküvő

esküvő rendel!
Míg az esküvők világa sokakat elbűvöl, másokat éppen a nagy csinadratta, a szokványos fehér 

fodrok, a giccses pompa riasztanak vissza az eseménytől, hiszen kevéssé érzik magukat otthon 

ebben a világban. Jó hír mindkét típus számára, hogy ma már nincsenek szabályok, kötelezően 

betartandó hagyományok, elvárások, előírások az esküvőkkel kapcsolatban. Szinte minden meg-

engedett, bármilyen extrém vagy szokatlan elképzelés megvalósítható.

GPS az eSküvők viláGában
De az esküvő nemcsak a rózsaszín felhők, a virág-hegyek, a 
boldog lebegés világa, hanem kőkemény üzlet is, egy mára 
iparággá fejlődött terület, melyben könnyű eltévedni, hiszen – 
jobb esetben, és reményei szerint – mindenki csak egyszer, és 
rövid időre kerül a közelébe.

Így aztán a legdörzsöltebb üzletember, vagy a legkreatívabb 
szervezői készséggel megáldott menyasszony is jobban jár, ha 
szakértő segítőt kér fel esküvője szervezési feladataira, hiszen 
ki tudhatná, hogy mennyit érdemes fizetni manapság egy 
profi esküvői fotósért, hány órára érdemes felfogadni az eskü-
vői zenekart, milyen dekorációs ötletekkel dobható fel egy 
esküvői asztal, vagy miért is van szüksége ceremóniamesterre. 
Ha valaki esküvőt tervez manapság, de idejének nagy részét 

lefoglalják a napi teendői, karrierje, ugyanakkor igényes, min-
denképpen érdemes felkérnie esküvőszervezőt.

Az esküvőszervezés manapság misztikus szakma. Magyaror-
szágon talán kevéssé elfogadott, mint tőlünk nyugatabbra, 
és sokkal később is indult hódító útjára, hiszen csupán néhány 
éves múltra tekint vissza. De létjogosultságát bizonyítja, hogy 
egyre többen fogadnak fel itthon is esküvőszervezőt életük 
nagy napjának kreatív megvalósítására és lebonyolítására. Az 
esküvőszervező lassan már szerves részét képezi a hazai eskü-
vőknek, és nem számít luxusszolgáltatásnak. 

A szervezésnek az időhiány mellett számos egyéb buktatója is 
lehet: ismerni kell az aktuális trendeket, apró ötleteket, kiegé-
szítő információkat ahhoz, hogy az álomesküvő ne változ-
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zon rémálommá, mire elérkezik, és a boldog pár ne úgy érez-
ze, hogy már csak túl lenni szeretne rajta. Az esküvőszervező, 
amellett, hogy a-tól z-ig ismeri a szakma csínját-bínját, és a 
szakmában tevékenykedő szolgáltatókat, az esküvő gondola-
tától az utolsó vendég távozásáig, és az utómunkálatok befe-
jezéséig segíti az ifjú párt abban, hogy a megálmodott eskü-
vőjük megvalósulhasson. igyekszik megismerni a menyasszony 
és a vőlegény egyéniségét, stílusát, elképzeléseit, belepillant 
a magánéletükbe, végigéli velük a szervezés sokszor szép, 
sokszor viszontagságos hónapjait, leveszi vállukról a terheket, 
és meghagyja számukra az örömmel járó döntéseket, válasz-
tási lehetőségeket. velük együtt kialakítja az esküvő rájuk sza-
bott koncepcióját, olyan esküvőt tervez, amelyben maximáli-
san otthon érezhetik magukat, és mindezt a párra háruló külö-
nösebb fáradtság nélkül, néhány személyes találkozó árán 
élhetik meg. 

talán a legfontosabb előnye az esküvőszervező felkérésének 
azonban a nagy nap lebonyolítása, koordinálása. Az előze-
tesen közösen kialakított forgatókönyv alapján aznap kézben 
tartja az eseményeket, a háttérben összefogja és irányítja a 
kialakult szolgáltatói csapatot, szükség esetén az ifjú pár kép-
viselője a döntéseknél, aki akár a menyasszony egy szemvilla-
násából tudja, mi a teendője. Az ifjú pár így elegánsan, és az 
eseményhez illően szórakozhat, beleélheti magát a nap meg-
hittségébe, megélheti a döntése súlyát, szépségét, miközben 
nem kell üzleti ügyekről gondolkodnia, gyakorlati kérdéseket 
megoldania, és szinte észrevétlenül átlépnie élete egyik leg-
fontosabb napján.

eSküvők extrákkal 
Az esküvők minőségén, lehetőségein, kreativitásán napjaink-
ban mindinkább érezhető a tengerentúli hatás. Az amerikai 
és angol esküvőszervezők és esküvői szolgáltatók az internet 
segítségével elérhetővé váltak a hazai esküvői ipar számára 
is, tágra nyitva ezzel a lehetőségeket, bepillantást engedve a 
csupán a fantázia szabta határok közé, de nem megtagadva 
saját hagyományainkat, esküvői szokásainkat. 

Magyarországon így kibontakozóban van egy nagyon magas 
minőséget képviselő esküvői szolgáltatói réteg, akik célul tűz-
ték ki a minőségi, exkluzív, de nem feltétlenül drága és luxus-
kategóriájú esküvők életre hívását – és nem utolsó sorban a 
hazai ízlésformálást az esküvők világában.

Ma már nem ritka a hazai esküvőkön sem a sztárvendég, az 
extra produkció, a százezreket érő virágdekoráció, a különle-
ges, exkluzív, korántsem szokványos helyszín, vagy az egyedi-
leg terveztetett ruha, cipő, jegygyűrű, ékszer. De a luxusszál-
lodákban vagy kastélyokban rendezett pazar esküvők mellett 
gyakoriak a kisebb költségvetésű, de annál kreatívabb eskü-
vői ötletek, koncepciók is. A pár megismerkedése helyszínén, 
akár egy fesztiválokra tervezett réten, vagy egy erdő közepén 
is megszervezhető a szertartás, és felállítható a vacsora és buli 
helyszínét képező party sátor, de zajlanak már esküvők hajók 
fedélzetén vagy borospincékben, vagy akár egy cápaakvá-
rium közvetlen közelségében, netán egy állatok tartására fel-
épített pajtában is. 

A dekoráció kiválasztása nagyban meghatározza az esküvő 
stílusát, így napjaink divathullámai kedveznek a vintage vagy 
toszkánai, vagy Provance-ot idéző esküvői hangulatok kiala-
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kításának. és miért ne találhatnánk Magyarországon is olyan 
környéket, borvidéket, tájegységet, kis falut vagy várost, 
ahova megidézhető toszkána színvilága és természetessége, 
vagy Provence levendulamezői és francia lazasága? De a 
kozmopolita beállítottságú fiatalok is megtalálhatják önmagu-
kat egy new York-i hangulatot idéző dekorációban, vagy egy 
igazi párizsi partin.  

Személyre Szabott eSküvő     
Az Amerikából begyűrűző tematikus esküvők mind nagyobb 
teret hódítanak, és a hazai szakemberek igyekeznek ezek 
letisztult, kevésbé extrém formáit ajánlani a náluk jelentkező  
pároknak. nem biztos, hogy az a cél, hogy Avatar jelmez-
ben menjünk férjhez, vagy a csillagok háborúja nyomán Jedi-
harcosként tündököljünk életünk legszebb napján, de min-
denkinek vannak közös élményei, kedvenc hobbijai, melyekre  
esküvőjük felépíthető, és amelyben, amellett, hogy jól érzik 
magukat, a vendégeik is összetéveszthetetlenül rájuk ismernek.

Ha a pár imád vitorlázni, és minden pénzét tengerparti nya-
ralásokra, búvárkodásra költi, telitalálat lehet számukra egy 
Balaton-parti vagy Duna-parti hangulatos, teraszos eskü-
vő lampionokkal, fényekkel, fáklyákkal, mezítlábas, homok-
ban kimondott igennel, vitorlás hajón történő fotózással. Ha 
a túrázás szerelmesei, egy erdei tisztáson szervezett egybeke-
lés, egy jól elhelyezett fesztivál-sátor malacsütéssel, laza dress-
code-dal maga lehet a tökély számukra. Az elegancia ked-
velői is lehetnek stílusosak, és akár a világörökség történetébe 
is beírhatják magukat egy ennek részét képező helyszínen tar-
tott esküvővel, miközben a város pazar panorámája a lába-
ik előtt hever. De ugyanígy megtalálhatják önmagukat saját 
esküvőjük apró részleteiben azok, akiknek a kávé a mindenük, 
vagy hétvégéiket a kanapén összebújva töltik a ’20-as évek-
ből származó filmeket nézve, és a keresztapa eleganciáját 
hoznák vissza a mindennapjaikba… 

A kevésbé bátrak tematikák helyett megpróbálhatják a szí-
nek vagányságát belevinni esküvőjük letisztult fehér világá-
ba, hiszen nagy divat mostanában a fehér menyasszonyi ruha 
megvadítása egy pink vagy zöld cipővel, amelyhez természe-
tesen harmonizál a vőlegény nyakkendője, merészebb ese-
tekben még a zoknija is.

A szertartások komolysága és merevsége is lazítható egy köny-
nyed bevonulással, vagy egy éjszakai, fáklyák és mécsesek 
fényében kimondott igennel. A kreativitás ma már nem fel-
tétlenül luxus! egy tematikus, jól felépített és minden elemé-
ben harmonikus esküvő nem biztos, hogy többe kerül, mint 
egy hagyományos alapokra épülő sablonesküvő, viszont sok-
kal több élményt tartogat mind a vendégek, mind az ifjú pár 
számára, akik ezt a napot megismételhetetlenné és emléke-
zetessé, de leginkább önmagukévá szeretnék tenni.
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luxushelyszínek  
kihagyhatatlan az esküvő legfonto-
sabb kelléke, a helyszín. Az évek során 
változtak a trendek, a divatos esküvői 
helyszínek, és szerencsére a párok sem 
egyformák, így inkább stílusok, mint-
sem helyszínek közül választanak. De 
kétségtelenül vannak olyan vezető, 
extra és luxuskategóriás esküvői helyszí-
nek Magyarországon, amelyek párat-
lan értékekkel, panorámával, adottsá-
gokkal, kiegészítőkkel rendelkeznek a 
tökéletes luxusesküvő megteremtésé-
hez. A Budai vár számtalan helyszíne, 
a Duna-korzó luxuskategóriás szállodái, 
vagy akár elegáns vidéki exkluzív kas-
télyok vihetik a prímet ebben a kate-
góriában, ahol sokszor a násznép ren-
delkezésére áll a teljes ház, kizárva a 
kíváncsi, idegen szemeket. 

Esküvői trEnd

EgyEdi cipők 
Hazánkban főként a 2012-es év trendjének számít az egyedi, de akár színes eskü-
vői cipők terveztetése és készíttetése a menyasszonyi, és esetenként a menyecs-
ke ruhához. A ruhán megjelenő színes kiegészítő, szalag, virág színe visszaköszön a 
cipő színében, és akár a vőlegény nyakkendőjében, zoknija színében is, megbolon-
dítva ezzel a teljes outfitet, és egyedivé téve az ifjú pár megjelenését. A nagy külföldi 
cipőtervezők mellett hazánkban is megjelentek a nagyon magas minőségben dol-
gozó, lényegében bármilyen extra elképzelést exkluzív szinten megvalósító cipőter-
vezők, akiknek munkái számos esküvőn megfigyelhetők. A szolgáltatás extra, de nem 
feltétlenül luxuskategória.

kézművEs torta 
Az esküvők egyik fénypontja kétségte-
lenül a menyasszonyi torta felkínálása, 
mely amellett, hogy rendkívül impozáns 
és mutatós kell, hogy legyen, nem árt, 
ha finom is, és az utolsó morzsáig elfogy 
a vendégek tányérjáról. A tradicionális 
és nagynevű cukrászdák mellett egyre 
több, kisebb cukrászműhely, kézműves 
manufaktúra bizonyítja szakértelmét 
a hazai torta-, és süteménypiacon. kis 
kapacitással, de rendkívül magas szin-
tű, esetenként külföldről hozott szaktu-
dással, díszítési képességekkel, és extra 
ízek, alapanyagok bevezetésével hoz-
nak színt az esküvők világába. Az idei 
év trendjeként hazánkban is találunk 
már olyan kézműves tortakészítő művé-
szeket, akik akár az esküvő megálmo-
dott koncepciójához, akár magához a 
menyasszonyi ruhához készítik el a rend-
kívül impozáns esküvői tortát, vagy szín-
világban, süteménytípusokban az eskü-
vő tematikájához illő desszertasztalt állí-
tanak össze.

JEgygyűrű 
saJát kEzűlEg
nincs annál szebb dolog, mint -
ha valaki saját készítésű ajándékot 
ad kedvesének, vagy legalábbis  
benne van a saját keze munkája. 
Hatványozottan igaz ez egy jegy-
gyűrű esetén, ami a szerelem zálo-
ga, két ember összetartozásának 
jelképe. Arról nem is beszélve, hogy 
milyen fontos, hogy a gyűrű, amit 
egy életen át viselünk, személyisé-
günkhöz il lő, örök darab legyen. 
Ma már megoldható, hogy saját 
kezűleg, természetesen egy kiváló 
ötvösmester szakszerű irányításával 
magunk tervezzük meg, és készítsük 
el akár közösen jegygyűrűnket.

show band  
Ha arról kellene döntenünk, hogy 
mely dolgok alapozzák meg a leg-
nagyobb mértékben egy esküvő 
sikerét, biztosan az első háromban 
szerepelne a zene. napjainkban 
divatos a DJ általi zeneszolgáltatás 
az esküvőkön, amely talán biztonsá-
gosabb és egyszerűbb megoldás a 
párok számára, de az élőzene vará-
zsát és utánozhatatlan hangula-
tát nem tudja felülmúlni. Megfele-
lő budget és rendelkezésre álló tér 
esetén kiváló megoldás lehet egy 
8-10-tagú show band meghívása 
az esküvőre, akik nevükhöz méltón 
nemcsak a tánchoz szükséges zenei 
aláfestést adják meg, hanem igazi 
show-t varázsolnak a színpadra. fel-
lépésük során igen magas színvona-
lon zenélnek, énekelnek, többször 
fellépőruhát váltanak.


