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EGY ESKÜVŐ KÉT 
STÍLUSBAN

VERES-KOVÁCS PETRA FIATAL ÉNEKESNŐKÉNT TŰNT FEL AZ IDEI DAL 
MŰSORÁBAN. A SOKOLDALÚSÁG NEM ÁLL MESSZE MODELLÜNKTŐL, 
AKI EGY ESKÜVŐ KERETÉN BELÜL MUTATJA BE A ROMANTIKUS 
FRANCIAORSZÁG ÉS A FENNKÖLT ANGLIA VILÁGÁT. KÉSZÜLJETEK 
EGY IZGALMAS UTAZÁSRA! Szöveg: Tóth Krisztina • Menyasszony: Veres Kovács Petra • Koszorúslányok: Gréta & Janka

Ha aszcendensed a romantika és imádod a kifi nomult, francia stílusban megálmodott esküvőket, az Oxigén 
Hotel****superior Family&Spa Noszvaj egyenesen Párizsba repít. A bájos háttér, impozáns rózsaszínnel 
kiegészülve vár benneteket életetek egyik legszebb kalandjára. A lágy esésű csipkék, rózsák, macaronok és 
fenséges illatok világába Veres Kovács Petra kalauzolt el minket.
A témához tökéletesen stílusos dekorációt álmodott meg a  Poppie&Co, akik a francia sikkhez igazodva 
hangolták a helyszínt ízig-vérig romantikussá.

VALÓDI KALAND 
A Bükk hegység romantikus ölelésében húzódik 

az Oxigén Hotel****superior Family&Spa 
Noszvaj, amely valósággal megtöri az erdő 

sötétjét. A szálloda természet közeli hangulata 
és barátságos atmoszférája különleges esküvői 

helyszínt biztosít, ahol garantált a több napig 
tartó mulatozás. A hotel sokoldalúságának 

köszönhetően bel- és kültéren, illetve 
több stílusra tervezve élvezhetitek a nagy 

nap pillanatait, amelyet a gyermekbarát 
szolgáltatások, kalandpark és ősfás övezet tesz 
teljessé. A kimerítő lakodalom után, számtalan 
angol típusú szoba, wellness programok és spa 

élmények állnak rendelkezésetekre.
És ahhoz, hogy a nagy nap csak rólatok
szóljon, két tapasztalt esküvőszervező

veszi le vállatokról a szervezés gondjait. 

Nemcsak élő, hanem papírvirággal is természetes hatást kelthetsz. A Liliana Flowers papírvirágai megszó-
lalásig hasonlítanak az igaziakra, de előnyük, hogy örök emlékként megőrizheted őket. Az eligazodásában a 
Card Bazaar ízléses menüsorai segítenek. Zsebelj be néhány jókívánságot! A Card Bazaar dobozkáiban a vendégek 
kedves szavakkal jutalmazhatnak benneteket, amelyet évekkel később is örömmel olvashatsz majd.  A nagy nap 
csak rólatok és a szerelemről szól, ezt tudja a Card Bazaar is, akik a poharakat is sikkes külsővel ruházták fel.
A francia design alapja a macaron, amely „szülőhazájában” közkedvelt édességként van jelen. A hazánkban 
is egyre jobban elterjedt fi nomságról a Horváth Cukrászda gondoskodott, míg a köszönőajándékok francia 
küllemét a Selyem Balzsam álmodta és tervezte meg.
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Az Oxigén Hotel**** Family&Spa Noszvaj családias hangulatot áraszt, amelyben 
nagy szerepet játszanak a hotel ételei. A magyaros fogások mellett, családi 

receptek alapján készült ételek, sütemények, továbbá speciális igény alapján 
összeállított menüsor is tálalásra kerülhet. A falusi ízek találkozása az egzotikus 

tálalással kicsik és nagyok számára is maradandó élményt okoz.

A rózsák mindig különleges jelentéssel bírnak. A rózsaszín 
a hamvasság, a lassan kibontakozó szerelem 

és tisztelet jele, míg a gerbera igazi bisztó 
hangulatot csempész a dekorációba, amelyet 

a Poppie&Co. álmodott meg asztalunkra.  

A Dal felfedezettje, Veres-Kovács Petra örömmel bújt a Mithos Esküvői 
Ruhaszalon klasszikus szabású, nagyszoknyás, csipke felsőrésszel 
ötvözött menyasszonyi ruhájába, amely könnyedségének köszönhetően 
kényelmes, mégis szemkápráztató és hagyománytisztelő viseletet 
biztosít. Petra megjelenése a Poppie&Co.  vintage felütésű élővirág 
csokrával kiegészülve vált teljessé.
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Az Oxigén Hotel****superior Family&Spa Noszvaj rendkívül gyermekbarát szolgáltatásokat és programokat kínál az egészen kicsik számára is. Ilyen gazdag 
környezetben garantált, hogy kis koszorúslányaid egy percig sem fognak unatkozni, különösen akkor, ha mindehhez a Dolly by Le Petit Tom tüllszoknyás 
ruhácskái biztosítják a kényelmet. Ahhoz, hogy minden apróság a helyére kerüljön, különböző feliratokkal, gyertyákkal emelheted az est fényét a 
Poppie&Co. jóvoltábó. . Ne feledkezz meg a vendégek megfelelő tájékoztatásáról sem, a Card Bazaar stílusosan hangolja össze az asztalszámok, névtáblák 
és ültetőkártyák sokaságát. Vendégeid részvételét a Selyem Balzsam szappankülönlegességeivel köszönheted meg, amelyek szintén francia stílusban 
kaptak helyet asztalainkon.

A romantikus stílusirányzat főbb jellemzői az erős érzelemvilág, otthonos, bensőséges hangulat, meleg árnyalatok és persze a gazdag fantázia. Ehhez 
mérten alakítottuk asztalunk dekorációját és modellünk szettjeit is. A virágokkal díszített frizura idén visszatérő trendnek számít, amellyel még inkább 
ráerősíthetsz a romantikára. Amennyiben ilyen hajviseletet választasz, ügyelj, hogy ne halmozd túl az ékszereket. A Karl Ékszer kínálatában letisztult, 
visszafogott darabok között válogathatsz. A tökéletes összhangból természetesen a menyassonyi csokor, virágdoboz sem maradhatnak ki, 
amelyet a Liliana Flowers papírból álmodott francia stílusúvá. 
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A nagy nap ugyan a párról szól, de a 
koszorúslányok fontos munkája sem 

hanyagolható el. Válaszd a Dolly by Le 
Petit Tom egyberészes ruháit, hogy ők is 
tündökölhessenek esküvődön. Ajándékul 

pedig a Liliana Flowers dobozos papírvirágai 
szolgálhatnak, akik nemcsak asztaldíszítést és 

menyasszonyi csokor készítést vállalnak, így 
adva időtálló emléket kicsiknek és nagyoknak.  

A francia szokásokhoz hűen, úgy gondoltuk, 
hogy ideális köszönő ajándék, egy, a Selyem 

Balzsam jóvoltából kínált miniszappan, amely 
bőrbarát alapanyagokból, kellemes illat 

aromákkal ötvözve, kézzel készül.
A hatást fokozhatod a selyemszalaggal átfont 

csipke Poppie&Co szalvétákkal. 

A kastély úrnője: A hotel története egészen az 1800-as 
évekig nyúlik vissza. A legenda szerint az akkor még 
De La Motte Kastélyként üzemelő birtokon a feleség, 
Berta Asszony minden este körbesétálta az épületet 
és gyűjtötte a fák és virágok energiáit. A mai korhoz 
visszakanyarodva Petra modern uralkodónőhöz 
méltóan pózolt a Mithos Esküvői Ruhaszalon mesebeli 
darabjában. Az egyedi tervezés alapján készült tüllben 
végződő menyasszonyi ruha kiemeli a fi atal énekesnő 
báját, amelyet a Liliana Flowers virágai és a Karl Ékszer 
nyakéke koronáz meg.
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Az angol kultúrára erősen jellemző az apró tárgyak halmozása. Egy-egy díszes keretbe foglalt névtáblával, 
ajándékot rejtő ládikával vagy a hagyományoknak megfelelő tortadísszel áldozhatsz a brit szokások oltárán. 
A Selyem Balzsam jótékony hatású miniszappanjai ebben a stílusban is megállják a helyüket és remek 
köszönőajándékként funkcionálnak.
A klasszikus, hagyománykövető menyasszonyi ruhaviselet ismét fénykorát éli. Nem kell bemutatnunk Kate 
Middleton menyasszonyiruhájának sikerét, amit te is könnyedén elérhetsz, ha a Mithos Esküvői Ruhaszalon 
csipke darabját választod. 
Az összhang elérésében a Dolly by Le Petit Tom koszorúslány ruhácskái segítettek, amelyek azonnal a lányok 
kedvenceivé váltak. A kényelem mellett praktikumuk is önmagáért beszél, hiszen minden darab helyt állhat 
bármilyen más elegáns rendezvényen is. 
A belső tér álomhelyszínné alakításában nagy szerepet játszott a Horváth Cukrászda, a Poppie&Co, a Liliana 
Flowers és a CardBazaar munkája, akik együttesen alkották meg az ideális brit színteret. 

Imádod a XIX. századi Anglia fennkölt, mégis visszafogott hangulatát? Szívesen éreznéd magad brit 
arisztokrata uralkodónőnek? Az Oxigén Hotel****superior Family&Spa Noszvaj Porcelán Éttermében minden 
álmod valóra válhat. A gazdagon díszített falak és padlózat pazar hátteret biztosítanak egy fényűző angol 
esküvőhöz. A mentalitásra jellemző céltudatosság, hagyománytisztelet és gazdag történelmi vonatkozás
a hotel falai között is életre kelhetnek, amennyiben követed Petra brit ceremóniáját.
A részletekben gazdag festői háttér már nem igényel további túldíszítést az asztalokon.
Éppen ezért a sötétkék, arany és fehér hármasa épp elég dominanciát biztosít.

Brit elegancia
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A Porcelán Étterem a hotel egyik ékszerdobozaként funkcionál, 
amely közkedvelt a különböző rendezvények, köztük családi 
vacsorák, céges rendezvények, és persze esküvők lebonyolítá-
sában. A névhez hűen a terembe érkezők páratlan környezet-
ben találják magukat, ahol a fogások és az egri pincészet által 
kínált borkülönlegességek is jobban esnek. A Porcelán Étterem 
egy olyan különterem, amelyben másoktól elkülönülve élvez-
hetitek a nagy nap meghitt pillanatait. A terem bérlése kizáró-
lagos, így nem kell attól tartanod, hogy mások is csatlakoznak 
hozzátok életed egyik legszebb napján.

Egy cseppnyi drámaiság a Dolly by Le Petit Tom jóvoltából. 
A tüllel gazdagon díszített szoknyarész tökéletes 
ellensúlyozója a fekete tónusnak, amely így elegáns, mégis 
játékos formában kel életre..

A terem páratlan enteriőrjét a Poppie&Co. alkotta meg 
fotózásunkhoz, akik a brit témához igazodva pasztell 
rózsákkal díszítették az asztalokat.
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Poppie

A Porcelán Étteremben lehetőség nyílik a közkedvelt desszertpult felállítására is, amelyről fotózásunkon a Horváth Cukrászda gondoskodott. A szemkápráztató torták 
mellett, pohárdesszertek, macaronok és cupcake-ek is helyet kaptak a pulton, így mindenki megtalálhatja a szájízének leginkább megfelelő édességet. Az ízeken kívül 
a látvány sem elhanyagolható, amely a fekete, fehér és arany virágokkal történő kiegészülésével válik izgalmassá.  A Horváth Cukrászda cupcake különlegességei 
játékosan törik meg a brit stílus komolyságát. 
A Mithos Esküvői Ruhaszalon rendkívül széles kínálatában a nagyszoknyás fazonoktól egészen a letisztult, A vonalú darabokon át mindent megtalálhatsz. 
A kollekcióban fellelhető darabok mellett, igény szerint lehetőség van saját tervezésre is, amely magas minőségű selyem, csipke és taft anyagból készül, akár-
csak Petra ruhája. A végső simításhoz hozzátartozik a megfelelő ékszer kiválasztása, amit a Karl Ékszer kínálatából pénztárcabarát áron is beszerezhetsz.
Az esküvő szervezés egyik legalapvetőbb mérföldköve a meghívók megtervezése. Mivel ez az első támpont, amelyből vendégeid tájékozódni tudnak, fektess nagy 
hangsúlyt a külcsínyre. A Card Bazaar segítőkész csapata megvalósítja elképzeléseid, továbbá segít az ültetőkártyák, asztalszámok és névtáblák összehangolásában is.



Ennyi édes öröm után jól esik egy kis pihenés az asztaloknál, főleg akkor, ha olyan ízléses köszönőajándék is terítékre kerül, 
mint a Selyem Balzsam arany ládája, amely értékes és illatos szappanokat rejt magában.I

26 BIG DAY 27 BIG DAY 

CEREMÓNIA

A Porcelán Étterem virágos falainak köszönhetően változatos és stílusos 
képek születhetnek, különösen akkor, ha kis koszorúsaid a Dolly by Le Petit 

Tom szoknyáit viselik.

A különleges esküvői torták egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. 
Legyen szó halvány vagy erőteljes átmenetről, a Horváth Cukrászda 
mesterien valósítja meg minden elképzelésed, természetesen ehető 

formában. A végeredmény rendkívül látványos lesz, ha a Card Bazaar 
tortadísze koronázza meg édességed.

A torta felvágását megelőzően kínáld vendégeid aranyozott  
macaronokkal, és az elismerő pillantások 

nem fognak elmaradni.
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Veres Kovács Petra már gyerekkora óta a zene szerelmese, most fi atal kora 
ellenére izgatottan bújt menyasszonyi ruhákba, hogy különböző stílusokban 
is kipróbálhassa magát. A Mithos Esküvői Ruhaszalon pántnélküli, A vonalban 
végződő szoknyarésszel kivitelezett ruhája fi noman sejteti Petra vállait és 
lágyan emeli ki derekát. A Mithos Esküvői Ruhaszalon  immár több mint 15 
éve áll szolgálatotokra rendkívül széles ruha és kiegészítő választékával. 
A mesés ruhához elengedhetetlen a Karl Ékszer egyedi tervezésű ékszer-
kollekciója, mely a nagy nap elmúltával a mindennapokban is eleganciát 
kölcsönöz viselőjének.
Fotózásunkra különleges papírvirágcsokrot és papírdobozt választottunk a 
Liliana Flowerstől.

PETRA ÚJ ARCKÉNT MUTATKOZOTT BE AZ 
IDEI DAL MŰSORÁBAN. A FIATAL ÉNEKESNŐ 

TELE VAN TERVEKKEL ÉS A KARRIER 
ÉS SZERELEM TERÉN IS HATÁROZOTT 

ELKÉPZELÉSEI VANNAK A JÖVŐT ILLETŐEN. 
EZEKRŐL, MOST ŐSZINTÉN MESÉLT 

NEKÜNK…Interjú: Tóth Krisztina

SZÉPSÉG
FELTÖREKVŐ

Big Day: A zene gyerekkorod óta az életed szerves részét képezi. 
Mi indított el ezen a pályán?
Petra: Klasszikus gyermekkori álom volt az éneklés, már óvodában 
ábrándoztam arról, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, mert ez tesz a 
legboldogabbá. A lelkesedésem nem hagyott alább később sem, 
amíg a gimnáziumi osztálytársaim orvosira, vegyészmérnökire 
készültek én dolgoztam az új dalokon Subecz Tamással, aki a ze-
neszerzői feladatokat látta el. Szerencsére az élet úgy hozta, hogy 
van esély arra, hogy valóra válthassam ezt gyerekkori az álmot.

BD: Zenei karriered folyamatosan ível felfelé – a Fehérvár Hangja 
győztese, illetve fellépés a New York-i Carnegie Hall-ban – most 
pedig a Dal műsorában láthattak a nézők. Milyen érzés volt úgy-
mond új arcként a színpadra állni? 
Petra: Nagy meglepetés ért, amikor megtudtuk, hogy bejutottunk, 
éppen azért, mert én voltam a legismeretlenebb a mezőnyben, 
kiadó és komoly menedzsment nélkül. Még csupán egy dalom 
jelent meg a verseny előtt, és a pályázathoz bár sok reményt fűz-
tünk, tényleg nem számítottunk arra, hogy élő adásba kerülhetünk. 
Úgy érzem, mindent megtettem annak érdekében, hogy jó legyen 
a bemutatkozásom a nagyközönség előtt, jól éreztem magam és 
fantasztikus embereket ismertem meg.

BD: A dalod nem került be a középdöntőbe, de rengeteg pozitív 
kritikát kaptál. Milyen befolyással lesz ez a következő munkáidra? 
Gondoltál már arra, hogy jövőre újra megmérettesd magad?
Petra: Nagyon boldog voltam, hogy egyáltalán megmutat-
hattam a dalomat, ezért cseppet sem voltam elkeseredve. Az 
elsődleges célunk az volt, hogy szélesebb közönségre tegyünk 
szert, ezt maradéktalanul sikerült megvalósítani. Azóta nagyon 
sokan gratuláltak, úgy érzem, szerették a dalt és ennél többet 
nem is kívánhattam volna. A Dal egy nagyon jelentős ugródesz-
kája életemnek, igyekszem megragadni minden lehetőséget és 
minél több dalt készíteni. Az, hogy jelentkezünk-e a következő 
évben még a jövő zenéje.



KÖZREMŰKÖDŐK:

• Fotó: F. Tóth Gábor, +36 30 924 1228

• Helyszín: Oxigén Hotel Family& Spa, www.oxigenhotel.hu 

•  Menyasszonyi ruha: Mithos Szalon, 3300 Eger, Rózsa Károly u. 5.
www.mithos.hu

• Ékszer: Karl Ékszer, www.karl-ekszer.hu 

•  Papírvirágdoboz és menyasszonyi csokor: Liliana Flowers
lilianafl owers.webnode.hu

• Miniszappan, balzsam: Selyem balzsam, www.selyembalzsam.hu 

• Papír dekoráció: Card Bazaar, www.cardbazaar.eu

• Élővirág és dekoráció: Poppie&co virágdekor www.poppieandco.hu 

• Torta: Horváth Cukrászda +36 70 362 9866, +36 70 389 8149 

• Koszorúslány ruha: Dolly by Le Petit Tom, www.dollyshop.hu 
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A Mithos Esküvői Ruhaszalon hangsúlyos ruhakölteménye nem igényel túlzott kiegészítést, 
éppen ezért választottunk Petra számára a Karl Ékszerek kollekciójából egy kifi nomult, egyszerű 

ékszert és fülbevalót, amely a fél oldalra tűzött frizurának köszönhetően elegánsan érvényesül 
Petra szettjében. Az i-re a pontot végül a Liliana Flowers  látványos papírvirágával tettük fel.

BD: A Singing Peace egy melankolikus, mély hangvételű dal, 
amely a béke fontosságára mutat rá. A való életben is ebbe a 
személyiségtípusba tartozol?
Petra: A zenei irány, amit képviselek, még nagyon kialakulóban 
van, ám az eddig is feltűnt, hogy a lírai dalok közelebb állnak 
hozzám, és ragaszkodom ahhoz, hogy dalszerzőként a saját gon-
dolataimat közvetítsem, így hitelességet adva a produkciómnak. 
A Singing peace üzenetét fontosnak tartom, és mivel nagyon ér-
zékeny vagyok a szociális és társadalmi problémákra, előadóként 
szeretnék lényeges üzeneteket közvetíteni. John Lennon az egyik 
legnagyobb inspirációm, az ő harca a békéért példaértékű volt.

BD: A zenei kerékvágásból kiszakítva, fotózásunkon menyasz-
szonyként próbálhattad ki magad. Milyen volt ilyen fi atalon 
felölteni a hófehér ruhát?
Petra: Fantasztikus volt! Egy évvel ezelőtt volt a szalagavatóm, már 
akkor alig vártam, hogy felvegyem a nagy, hófehér ruhát, most 
nem is egyet viselhettem! Szokatlan dolog volt maga a fotózás 
számomra, de a stáb nagyon kedves és profi  volt, így nagyon jól 
éreztem magam. Egyébként mindig is érdekelt az esküvők világa, 
nagyon szívesen énekelnék valaki nagy napján egyszer.

BD: Párod ugyan nem vett részt a fotózáson, de lelkesen kísért 
el téged. Mit szólt a gyönyörű képekhez? Vannak már elképzelé-
seid a saját esküvőddel kapcsolatban?
Petra: Nagyon örült velem együtt a felkérésnek, és a képeket 
látva is sokszor elmosolyodott. Az elődöntőben és az utóbbi egy 
évem összes fontos eseményén velem volt, támogatott, és ezért 
hálás vagyok neki. Úgy gondolom a szerelemhez nincs túl korán 
vagy túl későn, ezért nem riadok meg a közös jövő tervezgetésé-
től, ám most első a karrier. Ami biztos, hogy családias, szabadtéri 
esküvőt szeretnék, akár egy tengerparton is el tudnám képzelni.

BD: Vidéki lányként van olyan esküvői hagyományotok, amelyet 
Te is szívesen beépítenél a nagy napodba?
Petra: Vidéken nem voltam sok esküvőn, inkább amerikai 
fi lmekben láttam olyan hagyományokat, helyszíneket, dekorá-
ciót, ami nagyon tetszett. Ezen kívül az esküvői fogadalomtételt 
egy gyönyörű dolognak gondolom, én egészen biztosan végig 
fogom zokogni a boldogságtól, hiszen annál őszintébb pillanat 
kevés van az életben.


