
A kiállításon esküdtek hőséget 

Szentes - Buduczki Viktória és Horvát László fogadott egymásnak örök hőséget a 
hétvégén rendezett szentesi esküvı- és baba-mama kiállításon. A csongrádi 
fiatalokat öt jelentkezı pár közül választották ki a szervezık. A ceremóniához 
szükséges holmikat a rendezvényen természetesen a kiállítók biztosították. 

Nem csupán jegyespárok, kismamák és kispapák 
tolongtak a hétvégén megrendezett harmadik szentesi 
esküvı- és baba-mama kiállítás és vásár standjai elıtt. 
A kétnapos eseménynek a megyeháza épületének 
hatalmas termei adtak otthont. Szükség is volt a 
helyre, idén ugyanis több mint 40 kiállító érkezett, 
többek között Tömörkényrıl, Kiskunfélegyházáról, 
Pécsrıl, de még a fıvárosból is.  
 
A több ezer érdeklıdı szebbnél szebb menyasszonyi 
ruhakölteményben és csokorban, esküvıi terítékben, 
jegygyőrőben, nászajándékok sokaságában 
gyönyörködhetett, a sort pedig még hosszan folytathatnánk. Különösen népszerőek 
voltak a cukrászpultok, amelyeket többemeletes, különlegesen elkészített tortacsoda 
mellett csokoládé-, illetve italszökıkutak is ékesítettek. A gyermeket váró vagy épp 
tervezı párok babaruhák, -kocsik, -ágyak és játékok között barangolva mérhették fel 
a piac nyújtotta széles választékot. 
 
– Tavaly is voltunk már, és ha lesz, jövıre is eljövünk – hallottuk a hódmezıvásárhelyi 
Papp Tamásnétól, aki férjével együtt érkezett a szentesi kiállításra. – Gyermekeink 
még a házasságkötés elıtt állnak, úgyhogy kíváncsian nézzük a kiállítók standjait. 
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A legnagyobb érdeklıdés mégis az esküvıt övezte. A 21 éves Buduczki Viktória és a 25 
esztendıs Horvát László mondta ki egymásnak a boldogító igent a díszteremben 
felállított emelvényen. A csongrádi fiatalokat öt jelentkezı jegyespár közül 
választották ki a szervezık. A szerelmesek fehér limuzinnal érkeztek a patinás épület 
elé, ıket a több mint 30 fıs násznép követte. 
 
– Nagyon boldogok vagyunk, és rettenetesen izgulunk – mondta a két éve egymásra 
talált Viktória és László a ceremónia elıtt. – Örök élmény marad számunkra, hogy egy 
ilyen rendezvényen, ráadásul Valentin napján esküdhetünk egymásnak örök hőséget. 
A nászutat késıbbre tervezzük, útban van ugyanis a babánk, akirıl még nem lehet 
tudni, hogy fiú lesz-e vagy lány – tették hozzá egymáshoz bújva. 
 
A párnak óriási segítséget jelentett, hogy az esküvıhöz szükséges minden kelléket, a 
ruháktól kezdve a csokron és a jegygyőrőn át egészen az esküvıi fotóig 10 kiállító 
biztosította számukra. A több száz érdeklıdı elıtt megtartott, mégis bensıséges 
hangulatú, halk zenével kísért szertartás után az ifjú párt a feldíszített limuzin 
visszafuvarozta Tisza-parti szülıvárosukba, ahol kezdetét vette a hajnalig tartó lagzi. 
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