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ESKÜVÕ
A DEÁK UDVARHÁZBAN
IVÁNYI ANGELIKA ÉS SZELLE SZILÁRD NAGY NAPJA
Szöveg és interjú: Tóth Krisztina • Fotó: Panamy Photo
Menyasszony: Iványi Angelika • Vőlegény: Szelle Szilárd

BUDAPEST MELLETT AZ AKÁC ÉS FENYVES ERDŐK ÖLELÉSÉBEN LÉTEZIK EGY MESEBELI
ESKÜVŐI HELYSZÍN, AHOL A LÉLEK IS JÓL ÉRZI MAGÁT. IVÁNYI ANGELIKA ÉS SZELLE SZILÁRD
A NYÁRTÓL BÚCSÚZVA EGY ROMANTIKUS, KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL TELI ESKÜVŐRE
ÉRKEZETT A DEÁK UDVARHÁZBA.

A Kakucson megbújó Deák Udvarház vintage hangulatú kúriája tökéletes helyszínt biztosít a meghitt,
romantikus esküvőkhöz. Ez a háborítatlanul nyugalmas helyszín a páratlan természeti adottságain felül most
új esketőhellyel várja a szerelmeseket. Mondjátok ki az igent a szabadban, a baldachinnal borított rusztikus
hangulatú fateraszon, ahogy azt Iványi Angelika és Szelle Szilárd is tette. A maga egyszerűségében
is hangulatos teraszt a Living Paper fehér és bézs papírvirágokkal díszítette, aminek előnye, hogy a nyár utolsó
erőt adó sugarai sem hervasztották el a messziről is rendkívül látványos dekorációt.
Angelika az Ildikó Stúdió menyasszonyi ruhájában vonult oltárhoz, amihez kiegészítésként Vergina ékszereket,
és a Csipke Virág menyasszonyi csokrát viselte.
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A Deák Udvarház négy hektáros dimbes-dombos tanyáján megvalósíthattok mindent, amit csak elképzeltetek. Az utolsó meleg napok egyikét kihasználva a Popcorn
Bár segítségével egy limonádé pultot is felállítottunk az udvarban, ahol a különböző
citrusos ízű limonádék gondoskodtak a vendégek és az ifjú pár felfrissüléséről, valamint a látványról. Ha hasonlóan vidéki helyszínben gondolkodsz, bátran kombinálhatod ezt a kissé bohém elemet néhány aranyló szalmabálával, hiszen ezek egymástól
nem stílus idegenek és egy kis játékosságot visznek az esküvőbe.
Iványi Angelika és Szelle Szilárd is imádták a Deák Udvarház sajátos közegét.
Menyasszonyunk az Ildikó Stúdió ruháit viselte, köztük kipróbálva a klasszikus nagyszoknyás már-már báli ruhának is beillő pánt nélküli fazont, és egy hagyományőrző
csipkés változatot. Bármelyikre is essen a választásod, nem kell attól tartanod, hogy
nem állják meg a helyüket egy vidéki helyszínen! Sőt nyugodtan kombináld elegáns
ékszerekkel a Vergina kollekciójából.
A természetesség jegyében a fehér és zöld színek párosításából készítette
a Csipke Virág menyasszonyunk csokrát, amely színében egyszerű, kivitelében
viszont kifejezetten buja hatást kelt.
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VINTAGE ROMANTIKA
A DEÁK UDVARHÁZ NEM CSAK KÜLTÉREN, HANEM BELTÉREN IS SZÁMTALAN
LEHETŐSÉGET REJT. A VINTAGE ELEMEKET FELSORAKOZTATÓ KÚRIA ÉPÜLETÉBE
IVÁNYI ANGELIKA ÉS SZELLE SZILÁRD HOZTÁK A ROMANTIKÁT.

VIDÉKEN
A HELYSZÍN: KAKUCS ÉKKÖVE- A DEÁK UDVARHÁZ
Budapesttől nem messze, Kakucs falu Nagyligetesnek nevezett részén, fenyők
és akácosok ölelésében négy hektáron terül el a Deák Udvarház dimbes-dombos
tanyája. A kistérségben hagyományőrző központként működő kúria színvonalas
szállást, vendéglátó egységet, és esküvői helyszínt biztosít. A környék adottságait, a népi kultúra tárházát, és a legmagasabb szintű gasztronómiai tudást bevetve
született meg az Udvarház, melyet egy romantikus tó és rózsakert fog közre.

A STÍLUS: VINTAGE ROMANTIKA BOHÉM ELEMEKKEL FŰSZEREZVE
A vintage stílus töretlenül tartja magát az esküvői trendek élén, és mi
ezt egyáltalán nem bánjuk. A kakucsi Deák Udvarház szinte adja magát,
hogy ilyen irányba vigyük az esküvő stílusát. A már-már skandinávosan
letisztult színvilágú helyszín mindent megenged, már ami a dekorációt
illeti, így mi a csupaszon hagyott téglafalakhoz és a különleges padlózathoz egy bohém vonalat álmodtunk meg. Ehhez az őszi falevelek színeiből
ihletet merítve nap sárga, bordó, mályva, ciklámen, lila és rózsaszín
virágokkal díszítettük az asztalainkat. Közben olyan különleges programokkal kedveskedve vendégeinknek, mint a vattacukor készítés, fánkfal,
és popcorn stand.

70

BIG DAY

BIG DAY

71

BIG DAY

BIG DAY

A Deák Udvarház letisztult belső enteriőrjéhez remekül illenek az őszt és vele
a hűvösebb évszakokat köszöntő színek. A Virág Mindenkinek fukszia, lila és ciklámen virágok bohém kompozíciójából készítette el az Udvarház asztalainak
virágdekorációját. Ennek játékosságát, és gondosan megtervezett kaotikusságát
a hosszabb és rövidebb szárú virágok váltakozása adja.
A dekor színvilága és stílusa visszaköszön a MayFly esküvői meghívóján, amik
tökéletes előfutárai a Deák Udvarházban megrendezett esküvőnek. Természetesen ne feledkezz meg arról, hogy a vendégek tájékoztatása nem csak ennyiből
áll! A MayFly-nál asztalszámokat és ültetőtáblát is rendelhetsz, amik a helyszínen segítik az eligazodást.
Hasonló színekben készítette a Virág Mindenkinek Angelika csokrát, melyben
mályva és bordó rózsák váltakoztak pasztell margarétákkal.
A köszönőajándékokról a BolkaBonbon gondoskodott apró macaronok
formájában, míg a Fánki Donuts egy látványos és ízletes fánkfallal kedveskedett
a vendégeknek.
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A Deák Kúria Nagytermében száz, a vele egybenyitható, de külön is használható télikertben még nyolcvan fő ültethető le kényelmesen,
h
hogy
elfogyasszák a helyben, tradicionális kemencében készült finomságokat., melyeket a Bolka Bonbon egészített ki különleges ízeket
felsorakoztató macaronokkal. Az asztalok bohém virágos hangulatáról a Virág Mindenkinek csapata gondoskodott.

Iványi Angelika az Ildikó Stúdió menyasszonyi ruhájában foglalt helyet a virágoktól roskadozó asztal mellett. Az enyhén A-vonalú ruha felső
csipkerészének köszönhetően egy igazán elegáns, hagyománytisztelő darab. Az Ildikó Stúdióban lehetőség van ruha kölcsönzésre és vásárlásra is. A szalon széles választékában találhatunk fehér, ekrü, és színes menyasszonyi ruhákat, de a koszorúslányoknak és a vőlegényeknek sem
kell messzire menniük, ha alkalmi viseletet keresnek. Végül pedig tedd fel az i-re a pontot a Vergina különleges ékszereivel.

A menyasszony csokrát
a Csipke Virág rengeteg zöld
és bordó virág felhasználásával kötötte, ami olyan hatást
kelt, mintha egy buja mezei
csokor lenne Angelika kezében.
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Habár odakint a nap egyre kevesebbet mutatkozik, a napfény ragyogását beltéren
is megteremtheted a megfelelő virágok segítségével. A Virág Mindenkinek a sárga
virágok erejét zöldekkel törte meg, akárcsak a Csipke Virág a menyasszony csokrát,
akik a Deák Udvarház stílusát képviselendőn csipkebogyókkal tarkították a bokrétát.
Ehhez a design-hoz külön készített asztalszámokat, és menükártyákat a MayFly, akik
a papírdekorációikba mindig csempésznek valami egyedit, amitől még különlegesebbé válik a nagy nap.
Ha még nem gondolkodtál azon, mit ajándékozz a vendégeidnek, ajánljuk figyelmedbe a BolkaBonbon szemrevaló macaronjait, melyek a romantikus hangulatot csak
még tovább édesítik. Kis műhelyükben kiváló alapanyagok felhasználásával készítik
ezeket a különleges édességeket, amiknek igazán vintage hangulatot ad a pici farönkökön történő szervírozás.
A macaronok mellett a szezon egyik legkedveltebb újdonsága a fánkfal, amit a Fánki
Donuts az esküvő stílusához illő cukormázzal bevont fánkokkal töltött meg a vendégek legnagyobb örömére.
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A Deák Udvarház sokoldalúságát bizonyítja, hogy a bohém elemeken kívül a végtelenül csajos, romantikus dekoráció is remekül passzol a kúriához, és mi lenne
jobb megkoronázása ennek a díszletnek, ha nem egy vattacukorpult?! A Popcorn
Bar vattacukros standjánál mindenki elkészítheti a kedvenc ízesítésű cukorfelhőjét. Ezt az édes bájt közvetítik a Fánki Donuts rózsaszín, fehér és baba kék
bevonatú fánkjai is, valamint Angelika menyecskeruhája, amit az Ildikó Stúdió
most rendhagyó módon pink színben álmodott meg.
Az Udvarház ezen oldalát a Living Paper szinte tetőtől talpig papírvirágokkal díszítette. Papírból készült a teljes virágfal, a menyaszszonyunk csokra, sőt még a torta is rafinált papírvirág díszt
kapott. Ez remekül bizonyítja, hogy papírból is megannyi
gyönyörű dolgot lehet kihozni, és sokoldalúsága egy
esküvőn is remekül kamatoztatható.
A rózsaszínes vintage stílushoz Angelikának
a Csipke Virág egy fehér, rózsaszín és zöldek
kombinációjából készített csokrot.
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Menyasszonyunk az Ildikó Stúdió klasszikus menyasszonyi ruhájához a Vergina kifinomult, nemesen egyszerű ékszereit viselte,
amihez Katona Szilvia fodrász egy loknis, félig feltűzött frizurát
készített. Ehhez Rusznyák Gyula sminkmester füstös szemeket,
és természetes alapozást párosított.
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MINDEN NAP
EGY JÁTÉK
A ZENEI ÉS DALSZÖVEGÍRÓI KÖRÖKBEN IS ISMERT IVÁNYI ANGELIKA MEGFORDULT MÁR
A SZÍNHÁZ VILÁGÁBAN IS, AMINEK KÖSZÖNHETŐEN NAGYSZERŰ BARÁTOKRA TETT SZERT.
EGY ILYEN BARÁT SZELLE SZILÁRD IS, AKI MOST ÖLTÖNYBE BÚJT, HOGY ANGELIKÁT
AZ OLTÁRHOZ KÍSÉRHESSE. ÉS, HOGY MIT GONDOLNAK AZ ESKÜVŐRŐL, MUNKÁRÓL,
ÉS SZÍNJÁTSZÁSRÓL? ARRÓL ŐK MAGUK MESÉLNEK…

BD: Egy jó hangulatú, romantikus esküvőre invitáltunk a Deák
Udvarházba. Hogy érezted magad?
Angelika: Igazán fantasztikusan! A helyszín teljesen magával
ragadott. Mind a külső helyszínek gazdag és rusztikus megformálása, mind pedig a belső enteriőr kialakítása eleve varázslatos hangulatot teremtett bennem már a kezdetektől. A rengeteg figyelmes, apró részlet teljesen elbájolt. A Nap ragyogott,
én pedig Királynőnek éreztem magam!
BD: A magánéletedről nem sokat tudunk. Viseltél már korábban is menyasszonyi ruhát, vagy ez volt az első alkalom?
Angelika: Ez volt az első alkalom, ám remélhetőleg nem
az utolsó.
BD: Mik az elképzeléseid a nagy napról? Milyen stílus áll hozzád közel?
Angelika: Mivel számomra fontos a magyar folklór és az ezzel
kapcsolatos mára már jelentősen megkopott szokásrendszer,
én biztosan hangsúlyt fektetnék rá, hogy ezeket felelevenítsem. Persze, ami a ruhát illeti, nem a klasszikus hagyományokat
követném, szeretem a formabontó jelleget, ami jobban is tükrözné a személyiségemet. Fontosnak tartom a spontaneitást
és a túlszervezettség elkerülését. Éppen ezért még azt is el
tudnám képzelni, hogy egy erdei tisztáson, gyönyörű, szokatlan ruhában, kibontott hajjal, mezei virágfüzérrel a fürtjeimben,
mezítláb lépdelve a friss a zöldellő füvön mondanám ki a boldogító igen-t. Mint látod, ötleteim vannak bőven, de azt mindenképp kiemelném, hogy könnyednek szeretném, tele virágokkal, hagyományos ételekkel, jóízű kacagással, áldással,
és tánctól kipirosodott, elégedett arcokkal.
BD: Zenei és dalszövegírói körökben is ismeretes vagy. Ráadásul az idei Eurovíziós dalválogatóra (A Dal) te írtad Singh VikiRain című dalának szövegét. Mesélj erről egy kicsit!
Angelika: Ez nagyszerű élmény volt! Viki Barátnőm megkeresett, hogy a Dalához szeretné, hogy én írjam a dalszöveget.
Megkaptam a zenei anyagot, meghallgattam, és valójában
utána már nem volt nehéz dolgom. Azt éreztem, hogy ha
ráhangolódom a zenére, akkor a dal a fülembe súgja a szöveget, nekem csak le kell írnom. Csodálatos, ihletett állapot volt
ez, azon különleges alkotói pillanatok egyike, amire mindig
szívesen emlékszem vissza. Ami még érdekes, hogy Harmath
Szabolcs, a zene szerzője, mint később kiderült, döbbenetesen
hasonló képeket, érzéseket vizionált az általa megírt zenére, így
ez egy nagyon összehangolt nonverbális kommunikáció is volt
köztünk, ami egy kicsit misztikussá is tette az egészet.
BD: Saját tapasztalatok inspirálnak dalszövegírás közben, vagy
inkább az előadó szemszögét, stílusát, és elképzeléseit láthatjuk/hallhatjuk egy-egy dalban?
Angelika: Természetesen mindig elsődleges szempont az előadó igényrendszere, ízlésvilága, illetve, hogy mit szeretne

en
közölni a zeneiségével. Viki dalánál például teljesen
em
szabad kezet kaptam, de nyilván figyelembe vettem
Viki lelki gazdagságát, illetve a dal mélységét, a zene lírai megformáltságát, és hozzátettem az én érzésvilágomat is. De természetesen mindig követem az adott előadó igényeit, irányait,
és annyit teszek hozzá a saját világomból amennyit
az adott produkció megenged.
BD: Zenében milyen stílust képviselsz?
Angelika: Korábban itthon fúziós zenében tevékenykedtem,
amiben az akkori zenekarommal vegyítettük a jazz, rock, illetve
alternatív elemeket, és máig hallani őket rádióban. Dolgoztam
a musical világában, illetve könnyűzenei dalaim is voltak.
Jelenleg pedig kísérletezős időszakomban vagyok zenész
barátaimmal.
BD: Mondhatjuk, hogy az esküvő lelke a zene. Mint szakértő,
szerinted mi alapján érdemes zenét választani? Egy DJ, egy
énekes/énekesnő vagy egy zenekar a jobb döntés?
Angelika: Azt gondolom, hogy az élőzenét semmi nem írhatja
felül. Ezért érdemes jól kiválasztott zenekarban gondolkodni,
hiszen egy akkor megszülető zene varázsa rengeteget hozzá
tud tenni ehhez az eseményhez, és igazán feledhetetlenné
is tudja azt tenni. Esetleg érdemes DJ-t belevonni arra az időszakra, amikor a zenekar szünetet tart. Ez remek kombináció
lehet, hisz a hangulatot így folyamatosan magas szinten lehet
tartani, és talán így még több zenei igényt ki lehet elégíteni,
hogy tényleg mindenki mosolyogva távozzon.
BD: Téged kértek már fel arra, hogy esküvőn énekelj?
Angelika: Igen, elég sokszor, ezzel kapcsolatban rengeteg
tapasztalatom van.
BD: Mindemellett a színház világában is megfordultál már. Ez
csak egy múló szeszély vagy a mai napig vállalsz szerepeket?
Angelika: Ez sosem múló szeszély! Persze inkább mély, belső
igény. Jelenleg elég sokat énekelek külföldön, így sajnos nincs
módom itthon színházi szerepléseket vállalni. Nagyon hiányzik
egyébként a jófajta színházi műhelymunka. A játék. De amint
lesz újra lehetőségem rá, biztos élni fogok vele!
BD: Van olyan zenei mérföldköved, amire nagyon büszke vagy?
Mik a terveid a jövőre nézve?
Angelika: Mint szövegíró, igazán büszke vagyok Singh Viki
Eurovíziós dalára. Énekesként, korábbi zenekarommal a Jazzy
rádióban kapott elismerésért. Mérföldkőnek számítom azokat
a zenei pillanatokat, amikor olyan nagyszerű zenészekkel dolgozhatom együtt, akiktől rengeteget tanulhatok. Jelenleg
dolgozom saját dalokon, kísérletezem a zenei világommal.
Terveim között szerepel, hogy pályázom saját dallal a következő Eurovízióra. Illetve szeretnék itthon több időt tölteni, lehetőleg minél több nagyszerű zenei, szövegírói feladatokkal.

Ahhoz, hogy a nagy nap minden pillanata úgy kerüljön megörökítésre, hogy az visszaadja a kézzel fogható szerelmet, a jó kedvet, és a legszebb momentumokat, olyan fotósra van szükség, aki az események középpontjában, de mégsem tolakodóan követi az ifjú pár minden mozdulatát. A Panamy Photo
kimagasló technikai tudással, és szemlélettel örökíti meg a nagy napot.
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Kétség sem fér hozzá, hogy az erdő mellett felállított popcorn stand kicsikés nagyok kedvence lesz! A Popcorn Bar öt különböző stílusú pultból kínálja
a sós, jalapenos, és sajtos-tejfölös ízű popcorn különlegességeket. A pattogatott kukorica kérhető helyszíni sütéssel és előre elkészített formában is!
Az esküvőn talán a menyasszony egy picit ellopja a show-t a vőlegény elől, de
nélkülük semmi sem jöhetne létre, így fotózásunkon Iványi Angelika partnere
Szelle Szilárd volt!

BD: Színészként már több szerepben is kipróbálhattad magad. Vőlegényt játszottál már valaha? Hogy érezted magad a fotózáson?
Szilárd: Színi növendékként a Budapesti Operettszínházban játszhattam egy fiatal vőlegényt, Herbertet, a Mária Főhadnagy című
Huszka operettben. Fura érzés volt 20 évesen gyűrűt húzni egy
lány ujjára, de sajnos a darab végére meghiúsult az esküvő…
A fotózást rendkívüli módon élveztem, sosem volt dolgom még
ilyen profi és kedves, közvetlen stábbal. Mindenki értette a dolgát
és csak azon voltunk, hogy a lehető legtökéletesebb képek
készüljenek. Sok izgalmas helyszínen fotóztunk: erdőben, réten,
vattacukros stand előtt. Egyszóval mesebeli volt a napom.
BD: A partnered Iványi Angelika volt. Zenei/színészi körökben
ismerkedtetek meg vagy ez már egy régebbi barátság?
Szilárd: Angelikát egy közös énekes kollégánk, barátnőnk Singh
Viki által ismerhettem meg majdnem 1 éve... Egyébként én már
Angelire felfigyeltem egy nagyon régi Megasztárban, ahol
a top50-be került be. Különös játéka az életnek, hogy egy helyen
tanultuk a musical színjátszás alapjait. A Pesti Broadway Studio
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(Operettszínház musical stúdiója) tanulói voltun
tunk és olyan neves mestereink voltak, mint pl:
Toldy Maria, Bakó Gábor.
BD: Fiatal korod ellenére több színházban megfordultál már.
Hol láthatott Téged a színházba járó közönség illetve jelenleg
hol játszol?
Szilárd: Gimnazistaként a veszprémi Pannon Várszínházban
játszottam 4 éven keresztül, mint gyerekszínész. Majd érettségi
után Pestre kerültem, tanultam a Madách Színház musical stúdiójában és Bailart Táncstúdióban is. Évekig tánckari tagja voltam az Alföldi Róbert által rendezett nagysikerű Őrült Nők
Ketrecének, ami hatalmas sikert arat a mai napig, a jegyek egy
hét alatt is kelnek... Jelenleg pedig a József Attila Színházban,
a Csókos Asszony című operettben játszom. Ezen kívül rendszeresen fellépek, mint énekes előadó a MUSIC SZELLECTION
nevezetű formációmmal, ahol művészeti vezetőként és
managerként is tevékenykedem...

Fotó: F. Tóth Gábor

BD: Van olyan szerep, amire gondolkodás nélkül mondanál
igen-t a jövőben?
Szilárd: Sok-sok szerepálmom van az tény... mind a musicalek,
mind pedig az operettek világában. Vámpírok báljában az
Alfréd karaktere vagy Rómeó és Júliában a Mercutio… Operettet illetően pedig: Csárdáskirálynő Bónija vagy akár a Lili Bárónőben a vicces táncos komikus Frédijét játszanám el nagyon
szívesen.
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BIG DAY

KÖZREMŰKÖDŐK:
• Fotó: Panamy Photo, www.panamyphoto.hu
• Helyszín: Deák Udvarház, Nagyligetes tanya, Kakucs,
www.deakudvarhaz.com, deakudvarhaz@gmail.com, +36 30 878 9029
• Frizura: Katona Szilvia Beauty Labor, +36 30 923 1842
• Smink: Ruszinyák Gyula sminkmester, +36 30 602 5143
• Esküvői ruha: Ildikó STÚDIÓ esküvői és alkalmi ruhaszalon, +36 70 500 5261,
www.ildikostudio.hu
• Ékszer: Vergina, verginakft@gmail.com, +36 20 203 4460, www.vergina.hu
• Menyasszonyi csokor: Csipkevirág, +36 20 339 0768, eskuvoidekoracio.org
• Virágfal, papírvirág csokor: Lilving Paper, +36 70 702 3382, www.livingpaper.hu
• Papírdekor: Mayfly – You Are Invited, www.mayfly.hu, info@mayfly.hu
• Élővirág asztali dekor: Virág Mindenkinek, +36 70 325 4120,
www.viragmindenkinek.hu
• Köszönetajándék: Bolka Bonbon, +36 30 938 1767, www.bolka.hu
• Fánkfal: Fánki Donuts, www.facebook.com/fankidonuts, +36 20 954 0480
• Popcorn, limonádé és vattacukor pultok: Popcorn Bár, +36 70 603 6060,
www.popcornbar.hu

A békebeli időket idéző Deák Udvarház a földesúri világ romantikájával megalapozza az esküvő ünnepélyes hangulatát. A helyszínen a kis tó mellett,
a kalandos erdős részen, de igény szerint a Télikertben is kimondhatjátok
a boldogító igen-t. Rendezhettek kerti fogadást, de bent is több megoldás
közül választhattok. Dobjátok fel
a nagy napot tűzijátékkal, lovas hintóval vagy galambröptetéssel!

