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Az esküvőben az a legjobb, és 
legfontosabb, hogy – ha megfelelő 
szakemberekkel dolgoztok -, tény-
leg olyan lesz, amilyet Ti szeretné-
tek. Nincs megalkuvás, olyan az 
étterem, a ruha, a zene, amilyet Ti 
megálmodtatok. Ezt én is igyek-
szem észben tartani. Nem érdekel, 
hogy a násznép egy része szereti a 
mulatóst, mert mi ki nem állhatjuk, 
az nem lesz. Ha a saját igyényeiteket 
tartjátok szem előtt, akkor elkerül-
hetitek a feszengést, a szorongást 
amiatt, minden rendben lesz-e. 
Igen, rendben lesz!  

Ennek mezsgyéjén indultam hát el, 
amikor elkezdtem szervezni a saját 
esküvőmet. 

Polgári 
Egyeztess jóelőre időpontot!
Ami a polgári szertartást illeti, figyel-
ni kell arra, hogy Budapesten nem 
minden kerületben tartanak min-
dennap esketést. Mi pl. december 
21-én szerettük volna, s aznap csak 
Óbudán és két másik kerületben 
volt erre lehetőség, ezért inkább 
választottunk egy másik időpontot. 
Sok pár meglepődik azon, hogy  

a házasságkötő terem használatáért 
fizetni kell. Sajnos, ez mindenhol 
így van, ám az árak változóak, ezért 
érdemes előre tájékozódni. 

Ruha
Egy kismama kölcsönözzön, var-
rasson, vagy vegye meg a ruhát?
Nos, az esküvői szalonok több-
ségével általánosan rossz  
a tapasztalat, nincsenek ellátva  
kismamáknak készült darabokkal,  
s így nem is segítőkészek – tisztelet  
a kivétel(esek)nek! Ezt a vélekedést 
a többi kismamától hallottam,  

Furcsa érzés kerített 

megtudtam: életem legkülönlegesebb esküvőjét kell 

levezényelnem, a sajátomat. Minden ismerős azon kun-

cogott, hogy a „suszter nak lyukas a cipője”. Igazi kihívás 

ez, főleg, hogy mindjárt két esküvőt kell leszerveznem: 

mivel kisbabát várunk, előbb egy szűk körű polgári 

szertartást tervez tünk, majd a következő nyárra  

a temp lomit és a nagyobb lagzit. Nehe-

zítette a dolgot a kismama-lét 

ki szá míthatatlansága 

           is... 

hatalmába, amikor

 Titkos küldetés
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magam nem tapasztaltam, mert 
nem jártam egy esküvői szalonban 
sem, célirányosan Magyarország 
egyik legnépszerűbb és legked-
veltebb kismamaruha tervezőjét 
kerestem meg, s az ő alkalmi ru-
haszalonjában 
választottam 
egy remek 
darabot, 
ami csinos, 
kényelmes, és 
megfizethető. 
Az augusztusi lagzira a ruhámat 
varratni fogom! Sok menyasszony 
kérdezi tőlem, kölcsönözni, venni, 
vagy varratni a legjobb? Ez teljesen 
az igényektől és persze a pénz-
tárcától függ. Számomra azért a 
legjobb a varratás, mert szülés után 
leszek, sokat fog változni az alakom 
még augusztusig, így hát nem 
foglalhatom le már márciusban 
a ruhát?! ...viszont varrónőmmel 
még az utolsó pillanatban is 
átszabathatom. Megkerestem a régi 
varrónőmet, aki anno a szalagavatós 
ruhámat készítette, elbeszélgettünk 
az anyagokról, árakról, s ez alapján 
úgy döntöttem: nekem tényleg a 
varratás a legkedvezőbb megoldás.  

Helyszín
Hány személyre szól?
Talán a legsarkalatosabb és legne-
hezebb feladat a helyszín kiválasz-
tása. Itt már tapasztaltam cifraságo-
kat. A helyszínek munkatársaival 
való tárgyalásokon eltitkoltam 
esküvőszervezői mivoltomat, bár 
általában az amatőröktől szokatlan 
keresztkérdéseim hallatán gyana-

kodni kezdtek. Egy étterem, esküvői 
helyszín részéről azt a magatartást 
tartom a legfelháborítóbbnak, 
amikor jóval magasabb vendég-
létszámra próbálják eladni a helyet, 
mint ahány személy befogadására 

az valóban 
alkalmas.  
Szegény párok, 
mivel most 
szerveznek 
életükben 
először 

esküvőt, nem tudják első ránézésre 
felmérni, valóban megfelelő lesz-e 
a terem mérete. Ennek a témának 
a másik oldala, hogy körültekintő 
tulajdonosnak nem csak a tervezett 
vendéglétszámra kellene rákér-
deznie, hanem arra, hogy  
pl. 6 fős élő zenekar lesz-e (mint  
a mi esetünkben), vagy egy DJ.  
A zenekarnak sokkal nagyobb térre 
van szüksége. Ezzel át is kanyarod-
hatunk a következő témára.  

Zene
DJ., szintetizátoros, vagy...?
Mindig azt mondom a párjaimnak, 
hogy a két legfontosabb pillére az 
esküvőnek: a fotós és a zene. Előbbi 
azért, mert azokat a képeket fogjá-
tok az unokáitoknak is mutogatni, 
utóbbi pedig azért, mert a zene 
a felelős az esküvő hangulatáért. 
Hiába első osztályú a vacsora, ha 
odahívunk egy olyan zenekart, akik 
nem tudnak a násznép kedvében 
járni. Ebben a témában azon-
ban kissé a magam ura akartam 
lenni,  kész tények elé állítottam 
a vőlegényemet, a vendégeket is. 

Nem lesz ugyanis mulatós zene, így 
a szintetizátoros „lagzilajcsik” kilőve, 
ahogy a DJ. is. Ragaszkodom az 
élőzenéhez. (Jómagam a szintetizá-
toros formációkat nem tartom 
„élőnek”.) Való igaz, hogy a DJ. által 
szolgáltatott talpalávaló általában 
beválik, és jó buli kerekedik ki a lag-
ziból. Számomra azonban nagyon 
fontos a zene hangulata, ami csak 
akkor igazán varázslatos, ha élőben 
szól. Így követtem saját tanácsomat, 
lefoglaltam kedvenc zenekaromat 
az esküvőnkre.  

A fentieken túl én is megküzdöttem 
a menü összeállításával, a virágok-
kal, a meghívókkal, és a polgári 
szertartás előtt eljött az a pillanat 
is, amikor bizony arra gondol-
tam: milyen jó lenne most egy 
esküvőszervező, aki kicsit leveszi  
a terhet a vállamról, akihez  
fordulhatok, aki megnyugtat.

„Fontos megjegyezni, 
hogy egyik szolgáltatónak  

sem árultam el, 
hogy esküvőszervező vagyok.”

Fotós 
Mi az az e-session fotózás?
Nem egy olyan párral találkoztam, 
akik úgy kerestek esküvőjükre 
fotóst, hogy beírták a Google 
keresőjébe, hogy „esküvői fotós”, 
és az elsőt lefoglalták. Meg is 
lett az eredménye. Elképzelhető, 
hogy laikus szemmel nem látszik 
a különbség, csak én vagyok 
már túl rigolyás, de tényleg azt 
gondolom, mivel megismé-
telhetetlen a pillanat, nagyon 
fontos, hogy megbízzatok benne, 
szimpatikus legyen, feszengés 
nélkül tudjatok a kamerája előtt 
állni. Ezért szoktam javasolni a 
személyes találkozó, beszélgetés 
mellett az ún. e-session fotózást, 
vagy jegyesfotózást, ahol kicsit 
megismerkedhettek a fotóssal  
és a stílusával is.

Szilfai Alida
Alida Wedding  

Esküvőszervezés

www.alidawedding.com 


