
A levendula bűvöletében
Szöveg és interjú Patkó Ágnes • Fotó: ImpressionART
Menyasszony & koszorúslány: Nagy Katalin & Tóth-Zsiga Nóra
Vőlegény: Sipos Csaba

Vidéki esküvőre vágytok, de mégsem az igazi hagyományos 
falusi lakodalomra, és nem is egy pajta-lagzira? Akkor 
a rusztikus és romantikus szertartásokat nektek találták 
ki! Különösen, ha egy gyönyörű helyszínt is találtok hozzá, 
olyat, mint a Velencei-tó közelében lévő Bálint Borárium. 
A Jóban Rosszban szereplői be is mutatják, milyen esküvőt 
rendezhetnétek így.

A rusztikusan romantikus esküvő stílusa nem nehéz, de ha 
komolyan gondoljátok, lehet, hogy igényel egy kis bátorsá-
got és a megszokott dolgoktól való elfordulást. Szerencsére 
ez a design divatos mostanában, így a legtöbb vendégnek 
biztosan tetszeni fog! Válasszatok meglepő, akár régi díszle-
teket és elemeket, mint ez a fantasztikus VW Bogár, melyet 
a Vintage Wedding Plannertől bérelhettek a nagy napra, 
használjátok fel a mezők virágait, melyeket most fotózá-
sunkra Marton Marcsi az Angyalok Műhelyének megálmo-
dója rendezett nekünk gyönyörű kompozicíóba, 
a részletek legyenek kényelmesek és természetesek, 
és a színek ne legyenek harsányak. És persze válasszatok 
hamisítatlan vidéki helyszínt, minél természetesebb környe-
zetben - mint a Bálint Borárium.

Ne féljetek a vidéki helyszín ajándékaival élni: az éppen 
virágzó levendulát kár lenne kihagyni a dekorból, de egy 
nyári közepi szertartást akár napraforgóval is díszíthettek. 
A növények és az évszakhoz illő elemek kapjanak fősze-
repet, a dekor mellett a menüben is. Az egész szertartás 
lényege az legyen, hogy itt és most a ti boldogságotok a 
főszereplő és nem egy túl tökéletesre komponált dekoráció.

Rusztikus esküvő a Jóban Rosszban 

sztárjaivala Bálint Boráriumban

NAGY KATA, TÓTH-ZSIGA NÓRA ÉS SIPOS CSABA 
SOKAKNAK RÉGI ISMERŐSE A JÓBAN ROSSZ-
BAN SOROZATBÓL. MOST MINDHÁRMAN ELJÖTTEK 
VELÜNK PÁZMÁNDRA, A BÁLINT BORÁRIUMBA, 
HOGY MIKÖZBEN ESKÜVŐI SZEREPBE KERÜLNEK, 
MESÉLJENEK MUNKÁJUKRÓL ÉS ÉLETÜKRŐL IS.
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Jó példa a szezonális és helyi dekorációra: mi 
lehetne jobb háttér egy gyönyörű fotóhoz, mint 
egy vidám, piros cseresznyékkel teli fa? Egy jó 
fotósnak mindig van szeme az ilyen egyedi látvá-
nyokra, és nem volt ez másképp az Impression 
Art esetében sem: Szebényi Éva és Farkas Aliz 
képei megmutatják, ami nem megszokott, a képek 
mégis mindig természetesek és felszabadultak. 

Főszereplőink: Sipos Csaba, aki alig akart 
megválni a Vintage Wedding Bug-tól érkezett 
Bogártól, Nagy Kata és Tóth-Zsiga Nóra, akik a 
nap folyamán a legnagyobb élvezettel cserélgették 
a menyasszony és a koszorúslány szerepét. És 
persze a gyönyörű táj! Egy ilyen tájon talán még 
látványosabb egy ilyen autóval érkezni, mint a 
gyönyörű állapotú régi Volkswagen.

Csaba eleganciájáról a Kardos Design gondosko-
dott, egyedi, olaszos eleganciájú öltözékeikben 
stílusos vőlegénnyé válhat minden férfi. Nóra az 
Infinity rózsaszín hosszú koszorúslányruháját vi-
seli, Katán pedig a Gloriosa Szalon mély kivágású, 
A-vonalú csipkeruhája van.
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Nóra koszorúslány ruhája az Infinity különleges darabja: 
fotóinkon még sok változatban mutatjuk be, hogyan is 
hordható ez az igazán sokoldalú ruha. Kata a Gloriosa 

menyasszonyi ruháját viseli. A szív kivágáshoz és 
az egyszerű vonalakhoz Körmendy-Szomorú Kata egy 

fehér, hosszan lelógó gyöngyös nyakláncot és hoz-
záillő fülbevalót választott a Zsuzs Beads egyedi 

gyöngyékszerei közül. A természetes, sok virágos 
dekoráció egyik leginkább látványos eleme itt is 

a virágfal, amit nem tudunk megunni!

ESKÜVŐI JELENET 
JÓBAN-ROSSZBAN

MAGYARORSZÁG EGYIK LEGNÉPSZERŰBB SOROZATÁNAK SZEREPLŐI 
JÖTTEK EL VELÜNK PÁZMÁNDRA, A BÁLINT BORÁRIUMBA, HOGY 

KIPRÓBÁLJÁK, MILYEN IS LENNE EGY ESKÜVŐI JELENETET LEFORGATNI. 
A PRÓBA OLYAN JÓL SIKERÜLT, HOGY BIZTOSAN MINDENKINEK 

EMLÉKEZETES ÉLMÉNY MARAD.

A vőlegény a Kardos Design különlegesen stílusos 
öltönyét viseli. A tatabányai tervező darabjai olaszos 

ihletésűek, különlegesek és elegánsak. A tervező, 
Kardos Béla nem csak a megjelenésre, hanem arra is 

figyel, hogy a kiváló anyagokból készült darabok 
kényelmesen hordhatók is legyenek.
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A Bálint Borárium könnyen megközelíthető helyen van, mégis, az igazi nyugodt, 
vidéki idill tökéletes helyszíne. Gazdái számára lényeges volt, hogy olyan helyszínt 
hozzanak létre, ahol kicsik és nagyok is jól érzik magukat, ahol mintha megnyílna a 
Nagyi kamrája, és ahol bármilyen családi rendezvény is tökéletesen megrendezhe-
tő. A gondos odafigyeléssel berendezett hely felső, nyitott helyszínén 80, a lentin 
120 fővel is megrendezhetitek a Nagy Napot, és ha már családi program: a kicsik 
egy tökéletesen védett játszótéren játszhatnak, amíg a felnőttek mulatnak.

Egy ilyen, a vidéki stílust idéző helyszínen az utóbbi évek kedvence, a Living 
Paper virágfala is gyönyörű háttérként szolgál. Nóra a székesfehérvári Gloriosa 
Szalon egyik ujjatlan, szűk vonalú, csipkével díszített darabját viseli. A szalonban 
nagy nevek menyasszonyi kreációi mellett kiegészítők és akár alkalmi ruhák is 
megtalálhatók. 

A Kardos Design ezúttal a különleges nyakkendő megoldásra és a díszzsebkendő-
re helyezte a hangsúlyt. A lazább stílushoz nagyon jó választás volt Nóra hajának 
féloldalas, laza fonása, egy nyári, meleg napon biztosan minden menyasszony hálás 
egy ilyen frizuráért. Nóra csokra az Angyalok műhelyéből érkezett, 

Marcsi, aki a virágdekorációt is készítette, útközben sokszor megállt, hogy 
a mezők legszebb virágaiból alkothassa meg a tökéletes designt.

AKIK A SZEREPEKET 
JÁTSZOTTÁK…
Nagy Katát a sorozaton kívül a Tükör-
kép Társulatból és a Spiritából is ismer-
hetik a nézők, bemutatkozott már víg-
játéki és drámai szerepekben is, mivel a 
SpiritaShakespeare feldolgozásokat ad 
elő modern köntösben. Nóra szintén 
számos színpadi szerepben és játék-
filmben tűnt már fel, és Csaba sem volt 
ismeretlen a sorozat előtt: a Pesti 
Magyar Színházban kisebb-nagyobb 
zenés szerepekben láthattuk, majd 
a tévében először a Bűnök és szerel-
mek sorozatban szerepelt. Most 
mindhárman az egyik legnépszerűbb 
magyar sorozat, a Jóban-Rosszban 
szereplőiként lépnek minden nap 
a nappalinkba. Mi pedig egy közös 
esküvői játékra invitáltuk őket, ahol 
közben ugyanazokat a kérdéseket is 
feltettük neki: lássuk, melyikük hogyan 
látja az esküvő és az élet nagy 
kérdéseit.

Milyen szerepet játszotok a sorozat-
ban?
Kata: Kincses Patríciát játszom, 
a Csillagvirág Klinika rezidensét, aki 
rendkívül megosztó figura. Amikor 
megérkezett Csillagkútra, szinte min-
den nézőnek ellenszenves volt, de azt 

hiszem, most már kezdik megszeretni, 
amihez biztosan köze van annak is, 
hogy a kórház pszichiátere végre kicsit 
megzabolázta. 
Nóra: Meli egy elkényeztetett, de nyílt 
és őszinte lány, nagyon karakán, pedáns 
személyiség, aki mindig eléri, amit akar, 
és ezt megfelelő lendülettel hangoztatja 
is. A nézőket megosztja, van, aki nagyon 
szereti Meli karakterét, van, aki egyálta-
lán nem tud vele azonosulni. 
Csaba: Keller Márk, akit alakítok, egy-
értelműen negatív karakter. Nem egy 
klasszikus rosszfiú, hanem egy gerincte-
len érdekember, aki odacsapódik, 
ahonnan több hasznot remél. A valós 
személyiségem teljesen ellentéte 
a karakternek, ezért is nagy kihívás őt 
játszanom, de élvezem minden percét!

Milyen a viszonyotok egymással 
a sorozatban? Elképzelhető lenne 
esküvő vagy koszorúslányi felkérés 
köztetek?
Kata: Egyszer Nóra karaktere segített 
nekem egy kis ármánykodásban, 
úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy 
valamikor annyira közel kerüljünk egy-
máshoz, hogy ilyesmiről szó legyen. 
Ráadásul mindketten elég nagy kavaró-
gépek vagyunk, úgyhogy a szimpátia 
adott! Csabival, azt hiszem, nem forgat-
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Nóra ismét menyasszonyként tündököl: a Gloriosa Szalonból érkezett a ruha, amely különleges anyagával és szabásával 
hangsúlyozza a karcsú derekat, kivágásával pedig a szép vállakat. Hogy még nagyobb élvezet legyen viselni, zsebeket is 
kapott! Fantasztikus ékszerei a Zsuzs Beads kézzel készített gyöngyei: ezeket az egyedi ékszereket bármelyik 
menyasszony örömmel viselné. 

Kata a Nórán már látott Infinity koszorúslány ruha egy másik változatát és színét viseli. Ez talán az igazán tökéletes megol-
dás arra, hogy a koszorúslányok egyforma ruhában legyenek, mégis megtartsák egyéni stílusukat és alkatuknak megfele-
lően öltözhessenek fel. A Magyarországon készült darabok ugyanis szinte végtelen variációban felvehetők, így a Nagy Nap 
után is hasznos társai lesznek gazdájuknak. Nóra kivágott darabját egy öv és egy nyaklánc egészített ki, szintén 
a Zsuzs Beads készleteiből.

A virágfal minden esküvői fotót különlegessé tesz, és az a jó benne, hogy szinte minden stílushoz és színvilághoz 
illeszkedhet. És persze nem hervad el!

tam soha, de Csillagkúton előbb vagy 
utóbb minden szál összefonódik...
Nóra: Katával és Csabival keveset for-
gatunk együtt, de az eddigiek alapján 
a sorozatban egyikünk karaktere sem 
tudott igazán azonosulni a másikéval.
Csaba: Ugyan voltunk már közös jele-
netben a kolléganőimmel, de a sztori 
alapján a viszonyunk nem lényegi! 
Éppen ezért egyelőre elképzelhetet-
lennek tartok egy koszorúslány vagy 
esküvői felkérést…

Játszottatok már valaha vőlegényt-
menyasszonyt?
Kata: Én még sajnos nem, pedig szíve-
sen kipróbálnám, a fotózást is nagyon 
élveztem, úgyhogy bízom benne, hogy 
talán az írók is olvassák ezt a cikket, és 
észreveszik benne az üzenetet!
Nóra: Én már igen, játszottam, négy-
évesen kis menyasszony voltam Turán 
egy Hagyományőrző kislagziban, aztán 
később gyakorolhattam a feleség sze-
repét Brecht Koldusoperájában.
Csaba: Nem, még nem játszottam 
soha vőlegényt! Sőt, menyasszonyt 
sem…

A való életben mennyire szoros 
a viszonyotok?
Kata: Nórával kifejezetten jó viszont 
ápolunk, nagyon közvetlen, vicces lány, 
Csabi pedig a stábbulikon mindig meg-
táncoltat, szóval hamar a szívembe 
lopta magát! 
Nóra: A forgatásokon nem találkozunk 
sokszor, de a közös programok alkal-
mával mindig megtaláljuk a közös 

hangot és nagyon jókat beszélgetünk.
Csaba: Mindhárman viszonylag friss 
szereplői vagyunk a sorozatnak, de 
mivel sajnos keveset forgatunk együtt, 
és előtte sem ismertük egymást 
személyesen, így a viszonyunk még 
nem olyan közeli, mint jó lenne.

Hogy tetszett vidéki romantikus 
szertartásunk?
Kata: A való életben is hasonlóban 
gondolkodom, úgyhogy remek inspirá-
ciót nyújtott mind a környezet, mind 
a dekor. A papírvirágokat nagyon prak-
tikusnak és látványosnak tartom, 
a közelben levő levendula mezővel 
összecsengő dekoráció pedig elké-
pesztően hangulatos és gyönyörű volt. 
Az esküvői díszbe öltöztetett bogárhá-
tú pedig az egyik legbájosabb dolog 
volt, amit valaha láttam. 
Nóra: Nekem a vidéki közeg a legfon-
tosabb, ott érzem otthon magam, 
mivel vidékről származom.Így nem 
csoda, hogy minden, ami vidéki, közel 
áll a szívemhez, akárcsak egy ilyen 
szertartás.
Csaba: Nagyon tetszett a szertartás, 
mind a helyszín, mind a dekoráció 
közel áll az ízlésvilágomhoz. A fotózás 
nagyon jó hangulatban telt, és bár első 
ilyen jellegű munkám volt, nagyon jól 
éreztem magam az EC profi csapatával!

Saját esküvő van valamelyikőtöknél 
tervben, vagy akár volt már?
Kata: Három éve vagyok együtt 
a párommal, Gergővel, én már a köz-
eljövőben el tudnám képzelni a dolgot, 

úgyhogy várok, hogy Gergő össze-
szedje a bátorságát!
Nóra: Nekem még nem kötötték be 
a fejem.
Csaba: A párommal komoly és mély 
kapcsolatot ápolunk, de ennél többet, 
konkrét terveket egyelőre nem oszta-
nánk meg a nyilvánossággal.

Milyen lenne a ti tökéletes esküvői 
stílusotok?
Kata: Én odavagyok mindenért, ami 
vintage. Mindenképp szeretném, ha 
természetközeli helyszín lenne, a Bálint 
Borárium hegyoldalba épített boros-
pincéje a káprázatos panorámával 
ezért is nyűgözött le. Nem szeretnék 
zsúfolt, tömény dekorációt, inkább 
a letisztultságot kedvelem. Sok élő virág 
és szolid égősorok – ők az én baráta-
im. 
Nóra: Még nem képzeltem el pontos 
részleteket, de az biztos, hogy vidéki és 
hagyományőrző lesz a nagy nap.

Mi volt a legmeghatározóbb élmény 
a fotózáson?
Kata: Sosem volt mégrajtam menyasz-
szonyi ruha, úgyhogy ez nagy pillanat 
volt: amikor az első ruhában meglát-
tam magam, teljesen elérzékenyültem. 
Illetve nagyon jó érzés volt egy ennyire 
profi és szeretetteljes csapattal dolgoz-
ni, a nap végére úgy éreztem, mintha 
ezer éve ismernénk egymást. 
Nóra: A fotózás helyszíne lenyűgöző 
volt, csendes, barátságos és családias, 
megfűszerezve a stáb odaadó munká-
jával.
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 Frizura 
Régebben általános volt, hogy a 
menyasszonyok gondosan megkonst-
ruált kontyot kértek maguknak. Ma 
már, és különösen egy ilyen vidéki 
hangulatú esküvőn a lazább frizurák-
nak inkább helye van.
Kata szőke, félhosszú haja laza 
hullámokat kapott az egyik válto-
zatban, így kiengedve is készíthető 

belőle akár egy nyári esküvőre is tartós és nőies frizura. 
Fürtjei, hajszíne miatt nagyon természetes hatást 
kelt ez a frizura, ami passzol a vidéki, laza hangulatú 
esküvői szertartáshoz. Amikor Kata fátylat is kapott egy 
lazán feltűzött frizurával tettük még menyasszonyibbá 
megjelenését.
Nóri sötét, hosszú hajából is készítettem egy kibontott 
frizurát, amit a mai trendekhez és a helyszínhez illően 
élővirágokkal díszítettünk. Ha azonban nagy melegben 
rendezi valaki az esküvőjét, talán jobb választás egy 
kissé összefogott haj: ezért készült a laza, féloldalas 
fonat. Az ilyen viseletnél fontos, hogy valóban laza le-
gyen, ne túl szoros, és akár néhány tincs ki is maradhat 
a fonásból
Novák Adrienn / Frieseur By AdriennNovák, 
+36 30 661 6721

Backstage – Alexandra és János szépsége

 Make-up 
Az esküvői sminkelésnél szerencsés, 
ha a koszorúslány és a menyasszony 
sminkje összhangba kerül. Jó példa volt 
erre két modellünk, akiknél színeikhez 
illően más árnyalatokat használtam, 
mégsem üti egymást az összhatás.
Nóri és Kata sminkjét a helyszínnek, a 
ruháknak és természetesen elsősorban 
az egyéniségüknek megfelelően ké-

szítettem el! Nóri tónusai karakteresek, szép, napbarnított 
az arcbőre, így nála erőteljesebb színek kerültek előtérbe. 
Szemének kiemelésére hideg barna árnyalatot használtam, 
amit egy púderes selyemfényű szemhéjporral tettem az 
alkalomhoz illően ragyogóvá. Orcáira halvány rózsaszín 
pirosító került, és végül a száj hangsúlyozásánál is púderes 
rózsaszín árnyalatot választottam. 
Kata világos bőre és szeme színe halványabb sminket 
kívánt. A szemek kiemelésére natúr meleg barna színeket 
használtam fel, és ezt egy világos homokszínű szem-
héjpúderrel kombináltam, majd egy semleges árnyalatú 
csillámmal tettem ragyogóvá! Az orcákra barackos tónus 
került, a száj kiemelésére pedig egy natúr bézs árnyalatot 
használtam, amit egy szájfénnyel emeltem ki.
Balogh Andrea – sminkmester
www.smink-ma.hu, +36 20 800 5499

Csaba: A legmeghatározóbb élmény, hogy beleülhettem 
abba a gyönyörű oldtimer Volkswagen bogárba! A szí-
vemhez közel állnak az autók és nem utolsó sorban 
az autósportok. 2004. óta magam is amatőr szinten 
versenyzem egy old timer Trabanttal. Épp a múlt hétvé-
gén volt szerencsénk eljutni Tökölre, ahol egy szabad-
edzés keretein belül megkocsikáztathattam szeretteimet, 
barátaimat.

Volt valami, amit akár haza is vittetek volna?
Kata: A többféleképpen variálható Infinity koszorúslány-
ruhák annyira döbbenetesen praktikusak és mutatósak, 
hogy legszívesebben minden színben hazavittem volna 
egy rövid és egy hosszú változatot. Ráadásul voltak olyan 
kedvesek, hogy választhattam is egyet, amit azóta már 
viseltem is egy rendezvényen. 
Nóra: Én nagyon szívesen hazavittem volna az egyik 
uszályos ruhát csak nem fértem volna be a kocsimba!
Csaba: Nem is kérdés: a „Bogarat”!
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A Living Paper nem csak a virágfal hátteret hozta esküvői 
ceremóniánkra, hanem más papírdekorációkat is. Ezek 
különösen a forró nyári napokon tesznek jó szolgála-
tot, akár részben virágok helyett is. A vidám gömbök 
gyönyörűen díszítenek, de közel sem olyan kényesek - és 
egy-két darab örök emlék is maradhat a nagy napról.



Újabb két variáció a sokoldalú Infinity ruhából: Kata 
nyakbakötős, hosszú változatban, Nóra mély kivágással 
vette fel a rövidebb variációt. A Zsuzs Beads gyöngyék-
szerei jól mutatják, hogy amikor menyasszonyi ékszert 
keresünk, nem kell feltétlenül drágakövekre és nemesfé-
mekre gondolni.
A lányok megjelenésének egységét Körmendy-Szomorú 
Kata menyasszonyi stylistnak köszönhetjük, aki minden 
apró részletre odafigyel, ha menyasszonyokról és koszorús-
lányokról van szó.

A gyönyörűen elrendezett teraszt a mezők virágai díszítik 
Marton Marcsinak köszönhetően. 
A gyönyörű és dús levendulacsokrok a Bálint Borárium 
levendulásából valók, amely egy héttel a balatoni levendulák 
előtt már kinyílik, és nem csak díszítésre szolgál, hanem 
például szörp is készül belőle.

A székesfehérvári Tortapalota emeletes, kissé rusztikus 
díszítésű menyasszonyi tortája is virágdekorációt kapott. 
A kézműves tortaműhely munkái nem csak szépek, de 
finomak is, már a kiválasztás feladata is a szervezés egyik 
legjobb része lesz!
A vidáman mosolygó sárga-fehér virágdíszítésre rímelnek 
a papírdekorációk: a Linda Buttercup Design mindenre 
gondol, amire egy esküvőnél szükség lehet.
A legújabb trendeknek megfelelően érdemes igazán 
minőségi pálinkával várni a vendégeket: az Illúzió Pálinka 
egy vidéki ceremóniáról sem maradhat el.
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A kazincbarcikai Illúzió pálinkák mind kézzel 
szedett, gondosan válogatott gyümölcsökből ké-
szülnek, így minden kész korty valóban az érett 
gyümölcs illúzióját adja.
Vidám, színes papírdekorációk: a Linda Buttercup 
Design amerikai stílusú esküvői meghívói és 
papírkellékei minden esküvőt feldobnak. A sze-
mélyre szabott design és az egyedi rendelhetőség 
biztosítja, hogy valóban rólatok szóljon minden 
elem.
A mezei virágok Marton Marcsi, az Angyalok 
műhelye balatonfüredi virágos munkái 
Marcsi kezének munkája a dekoráció is, 
a gondosan elrendezett tárgyak, díszek, 
terítők meghatározzák egy egész 
fogadás hangulatát.

Téglaburkolat, kovácsoltvas székek, fa felületek. A Bálint Borárium íves ablakaival, 
kissé skandináv, kissé provence-i jellegű berendezésével valóban minden esemény-
nek megfelelő háttérként szolgál. Konyhája a helyi ízek tárháza, és abban is biztosak 
lehetünk, hogy itt nem kell a kommersz megoldásokban gondolkodni: üdítők helyett 
házi készítésű szörpök, gyári megoldások helyett kézműves finomságok várnak. 
A pinceszint pedig megmagyarázza a Borárium nevet is: a bortrezorral is rendelkező 
helyszín borválasztéka sem utolsó, különösen a környék nedűiből. Ez persze nem 
akadályozta meg vőlegényünket, Csabát, hogy egy pohár pálinkával köszöntse 
a napot, de ki is tudnak ellenállni az Illúzió Pálinka díjnyertes italainak? Csaba Kardos 
Design öltönye és kiegészítői igazi nyári esküvőre való darabok: a világos színek, az 
élénk kontrasztok biztosan kiemelik a vőlegényt a tömegből. A Kardos Design 
ruháira jellemző kis részletek díszítenek minden darabot.
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Újabb tortaremek: ezúttal levendula díszítéssel a Tortapalo-
tától. Az élővirág díszítés még biztosan jó ideig nem megy ki 
a divatból, különösen az ilyen hangulatú esküvőkön. 

A kicsiknek és a nagyoknak is kedvence lehet a Bálint 
Borárium bármelyik házi készítésű szörpje: a Pázmánd Íze 
termékcsalád minden tagja mesterséges adalékok nélkül, 
prémium minőségben készül. 

Az egyedi, gyöngyből fűzött ékszerek: karkötő, fülbevalók 
és nyaklánc akár egy vintage esküvőn is a menyasszony ékei 
lehetnének – a Zsuzs Beads kreációi igazán különlegesek.

A levendula bűvöletében: ha akkor rendezitek kézfogótokat, 
amikor virágzik a levendula, vétek lenne kihagyni a díszítés-
ből! A Tortapalota naked cake-je mellett visszaköszönhet 
egyszerű, fehér korsókban az asztalon, színében a papírde-
koráción. A köszönőajándék is levendulás: a Bálint Borárium 
levenduláiból készült szappan. 

Az Illúzió Pálinka bodzapálinkája minden vacsorát feldob.
A prémium gyümölcspálinkák között a klasszikus barack, 
szilva és egyéb ízek mellett különlegesebb változatok is 
készülnek, birsalmából, kökényből, berkenyéből.

A Linda Buttercup Design papírdekorjai között trendi Mr 
és Mrs felirat is érkezett, hogy kijelölje a pár helyét.
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Ha már levendula, legyen 
a ruha is lila! Az Infinity 
újabb variációja szinte 
mindenkinek jól állna! 
Katának Marton Marcsi 
kötött hozzá csokrot mezei 
virágokból. Csaba öltönye 
a Kardos Design munkája, 
a lila design nyakkendőjé-
ben és díszzsebkendőjében 
köszön vissza.

A legszebb helyszín a termé-
szet: a Velencei-tó környéké-
nek lágyan hullámzó dombjai, 
amelyek között épült a Bálint 
Borárium. Itt kül és beltéri 
szertartások is megren-
dezhetők.
Kata természetes, 
nyárias sminkjét 
Balogh Andrea készí-
tette, a kiengedett, laza 
fürtös hajkoronáról   Novák 
Adrienn gondoskodott.
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A Bálint Borárium pincéje egy 
több, mint kétszáz éves múlttal 
rendelkező jezsuita rendház 
dézsmapincéjéből és annak 
további bővítéséből jött létre. 
Ebben a látványos, történelmi 
környezetben akár 120 fős nász-
néppel is rendezhettek igazán 
különleges esküvőt.

A Gloriosa Szalon különleges 
esküvői ruhája akár őszi, téli 
esküvőkre, vagy egy, a hűvös 
pincében rendezett fogadásra is 
nagyon jó választás. Hozzá ismét 
a Zsuzs Beads gyöngy ékszerei és 
Marton Marcsi mezeivirágokból 
készült csokra illett.
Csaba világoskék öltönyét 
sötétkék-vörös mintás mellény és 
nyakkendő tette teljessé.
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Egy ilyen gyönyörű, téglával kirakott falú térben nincs 
szükség arra, hogy túlbonyolítsuk a dekort, inkább hagyjunk 

lehetőséget a térnek is, hogy érvényesülhessen. Ebben az 
elrendezésben ismét előtérbe került a fehér szín, a mezei 

virágok, amelyeket az Angyalok Műhelye virágkötője, Marcsi, 
fehér korsókba tett. A Linda Buttercup Design ültetőkártyái, 

asztalszámai, és a különleges megoldású ülésrend is ebbe a 
rusztikus, természetes világba illik. Nincs itt semmi erőlte-

tett vagy oda nem illő, ahogy a köszönőajándék is a Bálint 
Boráriumban készült saját levendulájukból.
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 …és ha te is ilyen esküvőt szeretnél, 

keresd az alábbi szolgáltatókat: 

•  Fotó: ImpressionART, www.impressionart.hu

•  Videó: Kiss Ernő, www.ernokiss.hu

•  Smink: Balogh Andrea, www.smink-ma.hu, +36 20 800 5499

•  Frizura: Novák Adrienn / Friseur by Adriennovak, 

www.facebook.com/NovakAdriennHair +36 30 661 6721, 

•  Stylist: Körmendy-Szomoru Kata, www.menyasszonystylist.hu

•   Helyszín: Bálint Borárium, www.balintborarium.hu, +36 20 274 2066

•  Menyasszonyi ruha: Gloriosa Menyasszonyi Ruhaszalon, www.gloriosaszalon.hu 

+36 30 989 2892,

•  Férfiruha és kiegészítő: Kardos Design, www.facebook.com/kardosdesigning

•  Koszorúslányruha: Infinity, www.infinity.hu, +36 1 700 8109

•  Papírdekoráció: Linda Buttercup Design, www.lindabuttercup.meska.hu, 

+36 30 787 7525, 

•  Köszönőajándék: Pipere Panni, www.piperepanni.hu, +36 20 209 5919

•  Ékszer: Zsuzs Beads, www.facebook.com/ZsuzsBeads-804401859623587,

+36 20 375 90 60, 

•  Virágfal: Living Paper – Életre kelt papír, www.livingpaper.hu, 

+36 70 702 3382

•  Virágdekor: Angyalok Műhelye, www.angyalokmuhelye.com, 

+36 70 602 2331, 

•  Torta: Tortapalota, www.tortapalota.hu, +36 20 288 9891

•  Autó: Vintage Wedding Planner, www.vintageweddingplanner.hu, 

+3630 332 7529, 

•  Pálinka: Illúzió Pálinka, illuziopalinka.hu, +36 48 310 076

Nyár eleji esküvő esetén romantikus fotózási helyszín lehet 
a különösen korán virágzó levendulás is.
Az esküvő egyik fénypontja pedig biztosan a Tortapalota 
tortapultja lesz, ahol a gyönyörű, emeletes finomságok 
élővirágokkal díszítve várják, hogy megkóstolják őket.
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