
 
 

 
 

1 
 

RENDEZVÉNYHÁZ 
NYÍRBÁTOR BOCSKAI U.2 /A                     

www.somosbt.hu 
somosbt@gmail.com                    

 

Esküvői kisokos 

Kedves Ifjú pár!  

Ezt az anyagot azért hoztuk létre, hogy segítséget, útmutatást adjunk nektek és az 

örömszülőknek, akik ezt a nem könnyű, de annál felemelőbb alkalmat próbálják a lehető 

legszebben megszervezni. Igyekszem részletesen kitérni minden esküvővel kapcsolatos 

kérdésre, amit az elmúlt 10 év alatt volt szerencsém megtapasztalni. 

Dióhéjban ezeket a területeket fogom érinteni : 

• Helyszín és szolgáltatóválasztás 

• Szertartások (polgári, egyházi) 

• Vendégek, Tanúk és Koszorúslányok 

• Étkezések 

• Sütemények 

• Italok 

• Ruhák és kiegészítők 

• Extra szolgáltatások 
 

Néhány jótanács az elején: 

Először is ne veszítsd el a fejed! Járj mindig a földön, vagy csak egy kicsit felette! Figyeljetek 

mindig egymásra és az első konfliktusokat az egymás iránt érzett szerelem segítségével 

próbáljátok türelmesen megoldani és szüleitekkel megbeszélni.  

Nos, valljuk be, a lányok már kislány koruk óta erről a napról álmodoznak. Számtalanszor 

elképzelték magukat a tökéletes hófehér ruhában, ahogy az oltár elé vonulnak és igent 

mondanak a nagy Ő-nek. A vőlegény is erről a csókról álmodott legénykora óta. Most jött el 

az a pillanat amikor a valóság túllép az álmok küszöbén és egyúttal teherként is nehezedik 

mind az ifjú pár, mind az örömszülők vállára. A szervezés, az egyeztetések, a családi 

megbeszélések viszont még közelebb hozzák egymáshoz a fiatalokat és fonják szorosabbra a 

családi kötelékeket. Számomra mindig öröm, ha egy tettre kész pár, csillogó szemekkel eljön 

hozzánk és segítségünket kéri ehhez a fantasztikus kalandhoz. Nekik és szüleiknek készült ez 

az Esküvői kisokos. Bízom benne, hasznotokra lehet és segítségével könnyedén 

megszervezitek a tökéletes álomesküvőtöket. 

 

Helyszín 

Hol legyen maga az esküvő? Az internet világában ma már minden pillanatok alatt terítéken 

van. Minden valamire való szolgáltatónak van honlapja. Itt fotókat, videókat nézegetve 
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kaphattok egy első benyomást. Viszont ezek időnként a valóságot nem teljesen tükrözik, így a 

személyes megkeresésre mindig kerítsünk alkalmat. Itt nem csak a helyszín alapos 

megfigyelése, hanem a rendezvény lebonyolítójának a személye is nagyon fontos. Készséges, 

segítőkész? Az írásos ajánlat időben megérkezik? A levélben feltett kérdésekre 1 napon belül 

érkezik válasz?  Ha telefonon keresem, felveszi, ha nem, visszahív? Ezek mind azt mutatják, 

mennyire megbízható az adott partner. Előfordul, hogy egy Pár ragaszkodik egy adott naphoz, 

mivel számára ez valamiért nagyon fontos. Ez esetben hamar el kell kezdeni a szervezést, 

hiszen mások is szeretnének esküvőt. Ajánlatos ebben az esetben akár már 2 évvel is előre 

gondolkodni. Ha rugalmas vagy, sokkal könnyebb dolgod lesz és kevesebb, mint egy év is 

elegendő a szervezéshez.  

Íme, néhány fontos dolog, amire mindenképpen térjetek ki, amikor felkerestek egy helyszínt:   

• Ha nyáron lesz az esküvő, akkor van-e klíma, ha télen, akkor pedig fűtés? 

• Érdemes bekukkantani a konyhába illetve a mosdókba. Sok mindent elárul… 

• A helyszínt teljes személyzettel adják, vagy arról Nektek kell gondoskodni? 

• Van-e menyasszonyi öltöző, illetve a gyerekeknek pihenőszoba? 

• Van-e valamilyen alapdekoráció? 

• Győződjünk meg arról is, hogy a vendégek számára elegendő hely álljon 

rendelkezésre (100 főre legalább 180m2 szükséges). 

• Vannak-e kiegészítő szolgáltatások? (koktélbár, grillterasz, fagylalt, hang és 

fénytechnika, vetítés, hűtőkocsi, csokikút, morzsaparti, busz foglalás, stb.) 

• Van a helyszínen szállás? Ha nincs akkor a közelben?   

• Érdemes utána járni, hogy ez a fő profiljuk vagy csak mellékesen foglalkoznak vele (ha 

rendezvényre szakosodott helyszínt választottok, sokkal nagyobb figyelmet fogtok 

kapni, hiszen a vállalkozás léte múlik rajta). Lehetőleg kérdezzünk meg olyanokat, 

akik már szerveztek vagy voltak ott esküvőn. 

• Az gépjárművek számára van-e belső parkoló? 

• Milyen messze van az út a rendezvény helyszínétől, van-e tó, esetleg erdő, szakadék, 

vagy más veszélyforrás, a gyerekek biztonságban játszhatnak odakint, vagy egész este 

valakinek folyton szemmel kell őket tartani? 

Az árajánlatok között sem egyszerű eligazodni. Ki, mit és hogyan kínál? A nagyon bonyolult 

ajánlatok sok csapdával is járhatnak. A nagyon egyszerűeknél meg arra lehet hivatkozni, hogy 
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az nem volt benne az ajánlatban. Ha nem világos valami, mindenképpen érdemes rákérdezni 

e-mailben, hogy a későbbiekben írásos bizonyíték álljon rendelkezésre vitás esetben. 

Szép az amerikai filmekből jól ismert garden-party esküvő, de ne feledjük, a filmekben mindig 

jó idő van. Egy ilyen esküvőnek a megszervezése nagyságrendekkel többe kerül, mivel sok 

váratlan eseményre is fel kell készülni, illetve rengeteg eszközt meg kell mozgatni ahhoz, hogy 

az álom helyszín alkalmassá váljon a feladatra. Egy teljes logisztikával felszerelt rendezvényház 

ezt az álmot nagyságrendekkel kedvezőbb áron tudja biztosítani. 

Ha megvan a tökéletes helyszín, jöhetnek a többi szolgáltatók, akiket szintén nagyon fontos 

időben felkeresni.  

 

Időpontválasztás 

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a nyáron tartott esküvők még mindig reneszánszukat élik 

és ekkor is a hétvégék lehetnek a leginkább alkalmasak. Napsütés, szabadság, iskolaszünet, 

gyárakban leállás, csak néhány momentum, ami meghozza a vendégek kedvét a részvételhez. 

A szezon körülbelül májustól októberig tart, a többi hónapokban az időjárás már jelentősen 

befolyásolja a dolgokat. Hétvégi esküvőnél vegyétek számításba az állami ünnepek miatti 

szabadnap módosításokat, előfordulhat, hogy az a szombat, amit kinéztetek időpontnak, egy 

munkanapra esik, de lehet az ellenkezője is például egy hosszú hétvége (ez utóbbi időpontok 

viszont rendkívül népszerűek, ezért hamar kell cselekedni).  

 

Fotós 

Mielőtt a fotós kereséshez fognátok, tegyétek fel magatoknak a következő kérdéseket: 

mennyire fontos nektek az esküvői fotó? Minőséget vagy mennyiséget kerestek? Ha ezekre a 

kérdésekre megvan a válaszotok, akkor már nagyot szűkült a kör, melyben a keresgélést 

folytatnotok kell. 

Árban is és minőségben is szélsőséges eltérésekkel találkozhattok. Ezt a felszerelések ára, az 

utómunka minősége és mennyisége, illetve a fotósok kreativitása közti különbségek 

határozzák meg. Ez utóbbi az, ami leginkább szubjektív és nem mérhető számokkal. Ahhoz, 

hogy jó képek szülessenek, elengedhetetlen követelmény a technika, de nem elegendő. 

Az esküvői fotózásnak 3 fő része van. Az esküvőt megelőző jegyes fotózás (esession), az esküvő 

napját elmesélő képsorozat és a rólatok készülő kreatív képek. 
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Jegyes fotózás 

Manapság egyre népszerűbb az úgynevezett e-session (engagement session), magyarul jegyes 

fotózás. Ez abban segít, hogy a pár és a fotós kicsit megismerjék egymást. Kipróbálhatjátok 

milyen a lencse másik oldalán szerepelni, így az esküvő napján már oldottabb hangulatban 

telik a fotózás. Ráadásul a képeket a meghívóba, vagy akár az esküvőn egy slide-showba is fel 

lehet használni. (Mindezek természetesen ugyanúgy a videósra is érvényesek) 

Esküvő napja 

A fotósok fotózsurnaliszta vagy fotóriporteri stílusban követik végig az esküvő napját. Ez azt 

jelenti, hogy nem rendeznek, és nem szólnak bele a nap menetébe. Az egész napot 

"észrevétlenül" követik végig, és teljes figyelmüket a megismételhetetlen pillanatok 

megörökítésének szentelik. A készülődéstől a polgári és templomi szertartásokon át, egészen 

a vacsoráig és az azt követő buliig mellettetek vannak.  

Esküvői kreatív fotózás, esküvői portréfotózás 

Az esküvői kreatív fotózás, hasonlóan a jegyes fotózáshoz, rólatok, kettőtök kapcsolatáról szól. 

Ez készülhet az esküvő napján, de ha javasolhatom, akkor külön napon készítsétek el a 

képeket, hogy ténylegesen izgalmasabb és jobb eredmény születhessen. Felbecsülhetetlen 

mélységű nyugalommal tudtok egymásra hangolódni és nem árnyékolja be a rá következő 

napok temérdek feladata. Az esküvőtök napján is számtalan izgalmas kép készül majd rólatok, 

de talán kevésbé oldott a légkör, mint ezen a napon. További nagy előnye még, hogy a 

helyszínek közül is bátrabban lehet válogatni, akár távolabb esőt is be lehet vállalni, hiszen ez 

a nap erre van szánva.  

Gyilkold a ruhát! 

Sokáig azt hittük, hogy az esküvői fotózás sosem fogja kinőni magát a giccs kategóriából. A 

témában mégis új trend látszik meghonosodni, így köszön vissza ránk egy-egy vidám 

kompozíció autómosóból, erdőből, gyártelepről, sípályáról vagy dagonyából. Ez a Trash the 

Dress mozgalom. 

Stop-motion technika 

Ez a technika kombinálja a mozgó- és 

állóképeket. A stop-motion képeket érdemes 

összeválogatni, esetleg egy videóba, amit az 

esküvőtökön levetítettek. Hangulatos zenével, 

közös számok alávágásával nem csak 

http://dex.hu/x.php?id=divany_csalad_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Ftrend%2Fgyilkold-le-a-ruhadat%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_csalad_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Ftrend%2Fgyilkold-le-a-ruhadat%2F
http://www.torokfoto.hu/blog/wp-content/uploads/2015/07/stop_motion.jpg
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számotokra teszi emlékezetessé a nagy eseményt. Akár a Facebook oldalatokra is 

posztolhatjátok, de közeli barátoknak e-mailben is elküldhetitek. 

 

Esküvői filmezés, esküvői filmes 

Az esküvői videó és filmkészítés az elmúlt években nagy átalakulásokon ment keresztül, 

köszönhetően a technika fejlődésének és a szerencsére szűnni nem nyugvó újító elméknek.  

Az esküvői videónak is több féle a stílusa. Vannak a moziszerű cinematic típusú filmek, a 

rövidfilmek, a zsurnaliszta felvételek és a tudósító, utólagos narrációval vágott filmek, vagy 

drónnal támogatott légi felvételek. Jó esetben a videós mindegyikre tud példát mutatni saját 

referenciáiból és akkor eldönthetjük, milyenre vágja a mienket. 

Az esküvői filmes a nap esszenciális hangulatát igyekszik vissza adni, egy kreatív vágott esküvői 

film formájában. 

 

Zenész, Zenekar, DJ. 

Napjainkban kedvelt megoldás, hogy DJ-t választanak, aki a mai slágerektől kezdve egészen 

régi stílusú népzenéig, bármit képes lejátszani előzetes repertoáregyeztetés után. További 

előnnyel szolgál, ha műsorvezetői gyakorlattal is rendelkezik, így esetleg a ceremónia mester  

szerepét is rábízhatjuk (ha elvállalja). 

De egy zenekar is, legyen az egy elegáns vonósnégyes vagy komplett filharmonikus, nagy 

élményt tud nyújtani. Mindenképpen segítségetekre lesz a döntésben a youtube, hiszen itt 

szinte mindenkit megtalálhattok, aki számít. Fontos szempont még, hogy bármelyiket is 

választjátok, mindenképpen az esküvő stílusához és helyszínéhez is igazodjon, valamint 

lényeges, hogy Ti, harmóniában érzitek e magatokat a választott csapattal?!  Ajánlatos persze 

figyelembe venni a násznép igényeit is, hogy ők milyen zenére mulatnának. A generációs 

különbségek miatt nehéz megtalálni a középutat, ezért gyakran a menyasszonytánc előtti 

időszakban a sanzonoké a főszerep, majd a hajnali órákban inkább az újhullámos megoldások 

kerülnek előtérbe, így mindenki talál kedvére valót, célszerű ezt az előzetes megbeszélésen 

egyeztetni. 

 

Vőfély vagy Ceremóniamester? 

Ma már a felelőssége némiképpen megoszlik és neki is csapatjátékban kell gondolkodni. A 

rendezvényházakban vagy vendéglátóhelyeken ott kell lennie egy másik beavatott személynek 
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is. Ki ez az ember? Akivel az esküvő szervezésben folyamatosan kommunikáltál. Nála minden 

információ rendelkezésre áll. Ő az, aki a háttérben figyel és ha kell intézkedik. A vőfély tehát 

rá támaszkodva, vele együttműködve tudja feladatát jól végezni. Egy jó vőfély mindig 

pontosan tudja, hogy mi fog történni, kooperál a személyzet többi tagjával és mindig 

mindenkivel kedves. Ha kiszemeltünk erre a feladatra valakit, érdemes megkérdezni olyan 

ismerőst, barátot, akinek volt már vele személyes élménye, Ő mit mond róla? Itt a youtube 

nem biztos, hogy segít (a vágott felvételek nem adják vissza a személyiségét). Az előzetes 

megbeszélésen érdemes egyeztetni az általuk ajánlott műsorokat is, nehogy a mulatság 

rovására mennyen a hosszú játék, vagy a közbeiktatott stand up-ok. 

Új stílus (vőfély helyett) egy ceremóniamester vagy esküvő kancellár. Ők visszafogottabbak 

mint a vőfélyek álalában, egy más stílust képviselnek. Ettől ők nem rosszabbak vagy jobbak, 

egyszerűen másként csinálják. Ugyanazokat a feladatokat látják el, mint a vőfélyek, csak más 

stílusban. Ha vidéki esküvőt tervezünk, talán a vőfély személye jobban beleillik a környezetbe. 

Egy 4 csillagos étteremben akkor inkább a ceremóniamestert javaslom. Fontos a vendégek 

összetétele is, hiszen a vidéki humor esetenként csípős pikantériával egy kevésbé vidéki 

közönség számára visszás is lehet, és ez fordítva is igaz.  

Ahhoz, hogy ne vesszetek el a szolgáltatók választéka között, itt egy kis segítség: 

www.somosbt.hu / Esküvő / Telefonszámok 

 

Polgári szertartás 

A magyar törvények szerint kizárólag az anyakönyvvezető előtt kimondott igen a mérvadó, 

azaz kizárólag a polgári házasságkötést ismerik el hivatalosan a hatóságok. Így az első hivatalos 

lépésetek az anyakönyvvezetőhöz kell, hogy vezessen. A házasságkötést megelőző eljárásnak, 

a bejelentésnek az a célja, hogy az anyakönyvvezető megállapítsa, hogy a tervezett 

házasságkötésnek nincs törvényes akadálya és megvannak a törvényes előfeltételei. Mint 

ahogyan az élet más területein, úgy az esküvőköre is hatással van a nyugati vonal, így 

Magyarországon is engedélyezett a külső helyszínen történő házasságkötés, mely 

romantikájában messze felülmúlja a házasságkötő terem hangulatát, ráadásul a természetes 

fényben még szebb felvételeket lehet készíteni, mint a hivatal mesterségesen megvilágított 

házasságkötő termében. A külső helyszín lehetőleg közel essen a lakodalom helyszínéhez, 

hiszen ezzel sok költséget és időt spórolhattok. 

http://www.somosbt.hu/
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Amennyiben a település anyakönyvvezetője vezeti a település közigazgatási határán belül akár 

a hivatalban, akár külső helyszínen, minden a megszokott rendben, azaz a hivatalos ceremónia 

a hivatalos bejegyzéssel akkor, és ott történik, amikor az esküvő zajlik. Mi van akkor, ha mi a 

saját településünk anyakönnyvezetőjét szeretnénk erre az eseményre, de nem azon a 

településen? Hiszen Ő látott minket felnőni, vele vagyunk jó kapcsolatban, de túl nagy 

utazással jár, esetleg nem megfelelő körülmények között lehetne ezt megvalósítani.  

Az anyakönyvet nem lehet közigazgatási határon kívül vinni, ez szabály. Tehát az esküvő 

hivatalos részét egy megelőző napon (akár hétköznap ügyfélfogadás alatt, ez ingyenes) kellene 

megejteni. Majd a külső szertatás helyszínére az anyakönyvvezető egy anyakönyvhöz hasonló 

könnyvbe fogja kérni az aláírásokat. Ez a kis kegyes csalás nem befolyásolja az ünnep fényét, 

sőt a vendégek 90% nem is tud róla, tekintsünk erre úgy, mintha a polgári házasságot időben 

és térben egy kicsit kiterjesztenénk (a szebbik része az esküvő napján lesz ☺ ).  

Szertartás rendje – zeneválasztás: 

1 Várakozás 2-3 zeneszámot válassz (egy kicsit legyen lírai, ráhangoló) – 15perc 

2 Bevonulás Ide illő, ünnepélyes (lehet klasszikus is, az nem megy ki a divatból) 

3 Hivatalos rész  itt csend lesz, hogy mindenki hallja az igent 

4 Aláírás, gyűrű, csók 1 számot válassz lehetőleg csak zenét (szöveg nélkül) - 3perc 

5 Ünnepi beszéd Az anyakönyvvezető általában itt a saját aláfestő zenéjét hozza 

6 Szülőköszöntés 1 dalra lesz szükség, fejezze ki a szülők iránt érzett érzelmeket 

7 Gyertyagyújtás 1 szöveg nélküli zene, mert ezalatt is rövid beszéd lesz 

8 Pezsgős koccintás 1 oldottabb zene, akár szöveggel (ilyenkor már mindenki mosolyog) 

9 Tájékoztatás Elhangzik, hogy az események miként folytatódnak – itt csend van  

10 Kivonulás 2-3 zeneszám - az első legyen valami igazán ütős a többi csak kellemes 

 

A házasságkötés utáni első lépés, ha történt névváltoztatás, akkor az okmányokat kötelező 

kicserélni, amelyet az ország bármely okmányi irodájában vagy kormányablakánál ingyen 

megtehetjük. 

 

Egyházi szertartások 

A templomi esküvő a maga varázsával, örök érvényű hagyományaival és szépségével sok 

házasulandót vonz. A polgári esküvőt sok pár szeretné megkoronázni egyházi szertartással.  

Belépni a templomba, végigvonulni a padok között, orgonaszó kíséretében az oltárhoz sétálni 

és férj illetve feleségként azokkal a szavakkal távozni, hogy „amit Isten egybekötött, azt 
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ember szét nem választhatja” – az egésznek van egy földöntúli varázsa, ez a csodálatos a 

templomi esküvőben. 

A különböző felekezeteknél más és más szokások, feltételek, elvárások vannak, ezek közül a 3 

leggyakoribbat most bemutatnám. 

 

Római katolikus esketés: 

Abban az esetben, ha mind a menyasszony, mind a vőlegény katolikus, egyikük lakhelye 

szerinti plébániához kell fordulniuk óhajukkal, és 

ha másként nem döntenek, az esküvőt is ott kell 

megtartaniuk. Amennyiben azonban egy másik, 

számukra valamilyen okból kedves templomban 

szeretnének összeházasodni, külön kérelemmel 

kell élniük, ilyenkor a lakóhely szerinti plébános 

úgynevezett elbocsátót állít ki, hogy a választott 

templomban adhassák össze a jegyeseket. 

 

Az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal be kell jelentkezni a plébániára, amit 

csak személyesen lehet megtenni. Az esküvő előtt jegyes oktatáson kell részt venni, ahol a 

beszélgetések során a pap közelebbről is megismeri a jegyespár lelkületét, múltját és jelenét, 

ami lehetővé teszi, hogy személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk az esketés során. Az 

oktatáson kerül sor a nagy nap gyakorlására is, hogy minden flottul menjen. A liturgikus 

elemekre külön most nem térek ki mert egyrészt ez a legismertebb szertartás kis hazánkban, 

interneten is megtekinthető, illetve jegyes oktatás keretében részletesen ismertetésre kerül. 

Van lehetőség misés esküvőre is, ezt jellemzően a mélyen vallásos párok választják. Régebben 

ez a szertartás az esküvő napján volt (1,5-2 óra hosszú is lehet, ekkor aznapra ne tervezzünk 

polgári esküvőt), de mostanában szokás, hogy az esküvő hetének egy hétköznapi napján egy 

szentmise formájában valósul meg. Nyírbátorban erre kedden vagy csütörtökön van 

lehetőség.  

Ezen kívül van még lehetőség ökomenikus esketésre is. Mit is jelent ez? A házasságkötés 

ökumenikus szertartásának alapelve az, hogy annak a keresztény közösségnek a szertartását 

követi, amelynek templomában az esküvő történik. A liturgiát az ott illetékes lelkipásztor 
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vezeti, a másik lelkipásztor úgy vehet részt rajta, hogy szentírási részeket olvas, beszédet 

mond, imádkozik és megáldja az új házaspárt. 

Római katolikus esküvő esetén a bejelentkezéshez a következő okmányokra és iratokra van 

szükség: 

• fél évnél nem régebben kiállított keresztelőlevél 

• személyigazolvány 

Ha a házasulandóak más vallásúak? 

Római katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus. Ha a 

jegyesek egyike más vallású, akkor a katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő 

gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd. Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, 

püspöki engedély szükséges az esketéshez, a választott parókia plébánosa ezt elintézi. 

Elvárás az, hogy ne divatból legyen templomi esküvő, hanem belső meggyőződés legyen az 

alapja. 

Nyírbátorban a római katolikus esküvő ára 25000 Ft. Ebben benne van a jegyes oktatás, a 

kántor díja és a templom használati díj is.  

 

Görög katolikus esketés: 

Ez az esketési forma, felkészülésben, illetve a szükséges okmányok tekintetében megegyezik 

az előzőekben leírtakkal. A liturgikus elemek azonban némiképpen eltérnek.  

Már az elején a jegyesek befogadása a templomba a pap kíséretében történik, nem pedig a 

szülőkkel.  Ezután következik a gyűrűk megáldása, 

azoknak a felhúzása, majd az eskük elmondása. Ezt 

követően a görög katolikus szertartás legszebb 

momentuma, a koronázás következik, amely a dicsőséget 

szimbolizálja. Azért koronázzák meg az ifjú párt, hogy a 

teremtés szépségét, boldogságát, bőségét vigyék tovább 

az életbe. Emellett a felelősséget is jelképezi, de Krisztus 

töviskoronáját is, mivel a házasság útja nem mindig halad 

könnyen. Az esketés további részében a korona az ifjú pár 

fején marad. A szertartás végén történik az asszonnyá 

avatás, amikor is kendővel takarják le a gyertyát tartó menyasszony fejét és egy áldó ima 
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hangzik el. Következik a végső áldás, majd a kivonulás a pappal együtt. A misés esküvő itt is 

lehet, hasonlóan az római katolikus szertartásnál leírtak szerint.  

Ha a házasulandók más vallásúak? 

Görög katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus. Ha a 

jegyesek egyike más vallású, akkor a katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő 

gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd. Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, 

akkor ezt a jegyes oktatással egy időben el kell intézni.  

Nyírbátorban a görög katolikus esküvő ára 25000 Ft. Ebben benne van a jegyes oktatás, a 

kántor díja és a templom használati díj is.  

 

Református esküvő: 

Református esketés esetén, a házasságot megáldó istentisztelet alatt a párok fogadalmukat a 

lelkipásztor igehirdetésé után mondják el.  A fogadalomtételben a nő a férfi és az Isten 

közötti felbonthatatlan szövetség megáldása történik a jelenlévő gyülekezet és násznép 

közösségében. Az esküvő nyílt, tehát a gyülekezet tagjai szabadon részt vehetnek rajta.  

A református egyházi szertartáshoz a felek egyikének mindenképpen reformátusnak kell 

lennie. Első lépésben keressétek fel a helyi (lakhely szerinti) gyülekezet lelkipásztorát és 

tájékoztassátok Őt szándékaitokról.  Nem ritka, hogy a házasságkötést is a helyi gyülekezet 

lelkipásztora fogja celebrálni akkor is, ha ez egy másik településen lesz, ez is megbeszélés 

kérdése. Ennek tisztázása után kezdődik el a jegyes oktatás, ami általában 3 alkalomból áll.  

Ezeken az alkalmakon a lelkipásztor tudatosítja a döntésetek súlyát, valamint szövetség 

megértése és ápolása a legfontosabb téma. Az 

esküvőt megelőző hetekben kihirdetésre kerül az 

Ifjú pár házassága, ezen alkalmakkor, ha lehet 

legyetek jelen Ti is az Istentiszteleten. Az 

előzőekben említettem, ha a szertartás egy másik 

településen szeretnétek, akkor kérjétek a 

lelkipásztorotok segítségét. Ő felveszi a 

kapcsolatot a másik település lelkipásztorával és 

megbeszélik a lehetőségeket. Mivel a 

jegyesoktatásra és az ügyek intézésére is időre van szükség, ezért már 3 hónappal ez esküvő 

előtt érdemes megtenni az első lépéseket (a fentiek alapján). 
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Szükséges okiratok: 

• házassági anyakönyvi kivonat 

• személyigazolvány 

Nyírbátorban a református esküvő ára 25000 Ft. Ebben benne van a jegyes oktatás, a kántor 

díja és a templom használati díj is.  

 

Tanúk 

Mind a polgári, mind a templomi házasságkötésnél két tanúra van szükség ahhoz, hogy az 

házasság érvényes legyen. Tanúnak lenni egy esküvőn nagy megtiszteltetést jelent, így 

általában mindenki szívesen elvállalja ezt a feladatot. 

A legjobb barátnőt, a legjobb barátot vagy valamelyik rokont szokták felkérni tanúnak.  

Tanú bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes és érvényes igazolvánnyal rendelkezik.  

Külföldi állampolgárságú tanú esetén útlevélre - és amennyiben nem beszél magyarul - 

tolmácsra is szükség van (a tolmács viszont nem lehet a házasulandó egyenes ági rokona). 

Egy tanúnak egyetlen fontos feladata van, az ifjú pár után neki is alá kell írnia a könyvet, amibe 

a házasságkötést bejegyzik. 

Delegáljatok nekik még nyugodtan néhány apró elintéznivalót, ennyivel is kevesebb dologra 

kell majd nektek figyelnetek a nagy napon pl.: a virág és a gyertya vagy homok ott legyen az 

asztalon, a szülőköszöntő csokor és a bor a szülőknek, pezsgő és pohár a koccintáshoz 

(általában 5-en koccintanak, de van, hogy a szülőket is megkérik, ez megbeszélés kérdése). Az 

anyakönyvvezetők egy kis vizet is szoktak kérni a nyári melegben.  

Az ifjú pár után az örömszülőkre és a tanúkra tekint legtöbbet a násznép. Legyél csinos, ne 

remegjen aláíráskor a kezed és mosolyogj meggyőzően, amikor fotóznak! ☺ 

 

Vendégek 

Ilyenkor jön a dilemma, hogy kis esküvő vagy nagy lakodalom? Kit hívjunk meg? 

Családtól, szokástól és stílustól függően számtalan megoldás, egyedi elképzelés létezik. Arra 

azért érdemes figyelni, hogy akiknek ti is ott voltatok az esküvőjén, azokat illik visszahívni. 

Gyakran egyes vendégek csak a szertartásra hivatalosak, míg mások az egész esküvőre 

meghívást kapnak. Ezt mindenképpen félreérthetetlen módon jelezzétek. Érdemes ezt a 

meghívóban egyértelműen leírni (kis betétlapot szoktak készíteni vagy kétféle meghívót). Ez 

ott népszerű, ahol népes a munkatársak köre. Vannak közvetlen munkatársak és olyanok 
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akikkel csak együtt dolgozol, illetve az esküvő költségvetése vagy már a mérete nem teszi 

lehetővé meghívásukat. Illetlenség lenne eltitkolni elölük (úgy is kiderül). Ezért egy ilyen 

meghívás nagyon kedves lehet, ugyanakkor nem sértő.  

Nem kell félni, ha egy kicsit többen vagytok az összeíráskor! Mindenképpen fajlagosan olcsóbb 

egy nagy esküvő mint egy kicsi. Gondoljunk arra, hogy a ruha, zenész vacsora stb, költségek 

sok vagy kevés vendégre oszlanak el. A menyasszonytánc bevétele is nagyobb, ha az esküvőn 

többen vannak. ☺ Van, aki sajnos nem tud majd eljönni bárhogy is szeretne, van aki 

visszamondhatatlan ajánlatot kap, és emiatt marad távol. A meghívott vendégek 10-15%-át 

érintik ezek a dolgok. 

Amikor a vendéglistát írjátok, hagyjatok a nevek mellett helyet a menüre vonatkozó 

megjegyzéseknek, mivel a jó házigazda tekintettel van vendégei speciális igényeire is! Ilyenek 

lehetnek például a különböző ételallergiák, a cukorbetegség, a lisztérzékenység vagy a 

vegetáriánus táplálkozás. Ez fontos lesz majd a menü választásnál is. Ne az utolsó percen 

közöljétek a kivitelezővel, mert akkor már nehéz lesz bármit is lépni az ügyben. Most térjünk 

is rá a nagy nap egyik kulcsfontosságú kérdésére. 

 

Mi legyen a menüsor? 

Az esküvő menüjének összeállítása sem bonyolult feladat. A menü 

megrendelésekor mindenképpen vegyétek figyelembe a násznép létszámát és összetételét 

is, mert biztosan más ételekre esik a választás egy hagyományos falusi lakodalmon, mint 

például egy kastélyparkban tartott, elegánsra tervezett esküvő esetén. Azonban az étkezések 

helyszínéül választott rendezvényház nagy segítséget tud nyújtani ebben a kérdésben, hiszen 

több készen összeállított esküvői menüsort szoktak kínálni. Az előre összeállított 

menüajánlatokat klasszikus, ültetett esküvői ebédre és/vagy vacsorára szokták elkészíteni.  

 A készen kiajánlott menüsor azonban nem jelenti azt, hogy nem választhattok kedvetekre a 

legkülönbözőbb fogások között az esküvőtök stílusa és a saját ízlésetek szerint.  

www.somosbt.hu / Esküvő / Menüjavaslat 

 

Általános tudnivalók 

Úgy kell kalkulálni az időt, hogy ez a vendégvárás a szertartások előtt 2 órába beleférjen, tehát 

ha az első szertartás 16 órakor kezdődik, akkor 14 órára hívjuk a vendégeket. Ekkor 1,5 óra áll 

http://www.somosbt.hu/
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rendelkezésre az étkezéshez, a maradék 0.5 órát a vőfély, illetve a szertartáshoz való eljutás 

teszi ki, (kivéve, ha helyben van). 

Ne kövessünk el olyan hibát, hogy uzsonnát is betervezünk! Ez egyrészt elég költséges (újra 

teríteni és a vacsora előkészítését megbontani), másrészt 1-2 órával vacsora előtt jóllakatni 

mindenkit öngól, majd csodálkozunk, hogy valamiért nem kívánjuk már a vacsorát olyan 

jóízűen. Páran azzal indokolják, hogy van, aki nem ért ide vendégvárásra és éhen maradt. Van 

azonban olyan megoldás, ami gyógyír lehet ezekre az igényekre is, ez pedig a gyümölcscsel 

kombinált süteményes kínáló asztal. Ebből ugyanis nem lehet annyit enni, hogy a vacsora ne 

férjen még oda, nem mellesleg nagyon dekoratív is. 

Ahogy a vendégvárást a szertartások kezdetéhez, úgy a vacsorát a szertartások végéhez 

szerencsés igazítani. Ne legyen sem későn, sem korán. Ennek kezdetét 19:30 – 20:30-ig 

célszerű betervezni, de mindenképpen a szertartás után legalább 1,5 órával. Ilyenkor van, aki 

hazamegy, vagy a szállodába egy kicsit lazít a szerelésen a kötelező program után, hiszen jön a 

nap kellemesebb része és ehhez időre van szükség. A menyasszonyok is ilyenkor igazítják meg 

a könnyektől eláztatott sminkjeiket, a gyerekeket pedig nem lehet elrángatni a csokikúttól. 

Végre megkóstolhatom azt a koktélt, amit az egyik strandon láttam, és a barátok meg a szülök, 

alig várják, hogy meghitt csoportképek készüljenek a ligetes részen, mert valami emlék 

mindenképpen kell a nappali falára. Tehát hagyjunk időt ezekre is. 

 

Vendégvárás: 

Két típusú ellátási forma közül lehet választani. Asztalszervíz (az ételek a vendégek asztalánál 

kerülnek felszolgálásra) vagy a svédasztalos (itt a vendégek maguk választanak egy erre a célra 

megterített asztalról). A választást általában az alábbi dolgok befolyásolják: 

Ott ahol élünk, van-e valami kialakult tradíció. Ezt nem érdemes felrúgni mert többen 

nehezményeznék, hogy nem úgy van ahogy megszokták. Amennyiben rugalmasabb a násznép, 

úgy már több alternatíva is szóba jöhet. Ha a társaság nagy része busszal jön, akkor a 

vendégsereg körülbelül egyszerre érkezik, ekkor egy asztalszervizes megoldás jó ötletnek 

tűnhet, bár ebben az esetben a választék viszonylag szűkös, mivel mindenki elé le kell tenni a 

teljes választékot, és ez a sok fajta ételféleségnél kivitelezhetetlen. Ekkor általában meleg 

ebédet javaslunk két féle pörköltet, körettel. Ha a vendégek nem egyszerre érkeznek, azaz ki-

-ki a maga ritmusában, akkor viszont egy svédasztalos ellátás lenne jobb választás. Előnye, 

hogy hosszú ideig rendelkezésre áll, folyamatosan lehet róla fogyasztani, és nagy lehet az 

ételválaszték is. Ekkor hidegtálak és meleg ételek vegyesen lehetnek rajta. Túlzásba azonban 
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itt se essünk a választék tekintetében, mert nagyon elaprózódhat az étel mennyisége 

fajtánként, így nem jut mindenkinek mindenből. Ha hideg meleg kombináció van akkor vagy 

vadpörkölt vagy egy marha, esetleg sertéspörkölt és hidegtálak, saláták kerülnek a 

svédasztalra. Hátránya, hogy egy kicsit megmozgat (asztalunk és a svédasztal között), de 

legalább lemozogjuk az ebédet. ☺ 

Néhányan úgy gondolják, milyen szép lenne egy állófogadás (szintén valami amerikai filmen 

látták). Jelzem nem jó ötlet. Egy esküvőn a vendégek összeállítása nem egy céges 

rendezvényhez hasonlít, csupa felnőtt (30-50 éves korosztály a 99%-a), hanem a kisgyerekes 

anyukától kezdve a 75 éves dédszülőkig vegyes az összetétel. Számukra az állófogadás maga a 

rémálom, (leeszi a gyönyörű ruháját, elgurul a fasírt és nem merek egy jóízűt enni a húsból, 

mert a villa mellett a kést is használni kellene, de annyi kezem már nincs) így engedjük, hogy 

mindenki ülve, kényelmesen étkezzen. 

 

Vacsora: 

Az ételválasztékot szintén a magyar gasztronómia remekeiből érdemes összeállítani. Mi 

magyarok a reformkonyhát a tévéből szeretjük nézni és drukkolunk a molekuláris gasztro-

versenyeken, de valljuk meg őszintén, egy esküvőn enni szeretnénk. A verhetetlen 

tyúkhúsleves csigatésztával elengedhetetlen kelléke a vacsorának, majd ezt követi a pörkölt 

vagy a töltöttkáposzta, tájegysége váltogatja, és nem utolsó sorban a sültek kerülnek az 

asztalra. A sülteknél nem célszerű hatalmas választékot kínálni, hiszen ekkorra már mindenki 

a „végét” járja. Általában két rántott opciót és egy natúr megoldást javaslunk, ezek a 

menüjavaslatokban megtalálhatóak.  

 

Az éjféli:  

Éjszakába nyúló mulatozás során gondoskodni kell éjféli választékról is. Itt próbáljunk meg 

valami újdonságot behozni (ami még eddig nem volt). Ezt a vendégek felére tervezzük. 

Tapasztalat, hogy kevesebbet fogyasztanak már ilyenkor. Tökéletes megoldás lehet 

morzsaválogatással kombinálni (hűtőben maradt nem szervírozott ételek). Ilyenkor célszerű 

egy svédasztalos megoldást összerakni, hogy mindenki kedve szerint válogasson a nehéz vagy 

könnyű ételek kavalkádjából. Egyre többen sütögetnek nyári szép napokon a kertben, jó a 

hangulat, érezni a sült étel illatát, és nem utolsó sorban egészséges is (ha nem sütöd szenesre). 

Ha eddig klasszikus volt az étel, akkor most lehet egy kicsit újítani. Amennyiben van a 
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választott helyszínen grill-partira lehetőség, jó választás lehet, ezt a szülők is jobban 

támogatják éjfél után. Viszont erre csak júniustól szeptemberig van lehetőség, mivel az 

időjárás ezt az időszakot támogatja, hideg estéken nem az igazi. 

 

Asztalválasztás 

Milyen legyen a terítés? Hagyományos vagy körasztalos? Mindkettőnek megvan az előnye és 

hátránya illetve szépsége. Amit viszont mindkettőről elmondhatunk, hogy ajánlatos valami 

rendszert belevinni. A hagyományos terítésnél régebben az érkezési sorrend döntött a 

helyfoglalásnál. Ma már ez árnyaltabb lett, hagyományos terítésnél sem árt az ültetési rend, 

de ha valakitől még mindig idegen ez, legalább a barátok munkatársak számára jelöljön ki egy 

külön helyet, mert nincs annál kellemetlenebb, mint egy 1,5 órás vacsoránál idegen emberek 

között mosolyogni. Ha gyerekek vannak a társsaságban, a vacsoránál ne készítsünk nekik 

zsúrasztalt, a vége az lesz, hogy többet leszünk ott mint a saját helyünkön. Tegyük őket  

magunk mellé, a nagyszülők imádják nézni ahogy esznek. Ha vége a vacsorának, úgy is 

eltűnnek.  

Visszakanyarodva az asztalválasztáshoz. A hagyományos asztal jóval kisebb helyet igényel mint 

a körasztal. Ha olyan termet választotok, ami amúgy sem túl nagy, ne tetőzzük a problémát 

egy körasztalos megoldással, szépen meg lehet csinálni a hagyományos asztalt is.  

Körasztalnál az ülésrend kötelező. Előnye talán az, hogy mindenkit látok, aki az asztalnál ül és 

meseszép, ahogy az asztalok körbe-körbe karikába helyezkednek el. Külön öröm egy ilyen 

asztal középdekorációját elkészíteni, egy egész estén keresztül lehet benne gyönyörködni. Ha 

a zene hangos, akkor sajnos nem tudok mindenkivel beszélgetni, de ez igaz a hagyományos 

terítésnél is. Végeredményben mindegyik megoldás jó és szépen kivitelezhető. Az ültetési 

rendet az ajtóhoz közel helyezzük el, egy legalább A2 (2db A3) lapon, amire a nevek mellett 

asztalsorszámot teszünk, vagy már eleve úgy helyezzük el a papíron a neveket, mint ahogy az 

asztalok helyezkednek el a teremben. Erre vonatkozóan a rendezvényház vezetője vázrajzot 

szokott küldeni, ami előzőleg egyeztetésre kerül. Ennek nyomán lehet elkészíteni az ültetési 

rendet is. 
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Esküvői sütemények 

Milyen süteményeket válasszunk a Nagy nap alkalmából? Hogyan állítsuk össze a kínálatot? 

Mennyit rendeljünk? Íme, néhány jó tanács, hogy a lehető legoptimálisabb választásra 

jussatok! 

Vacsora előtt aprósütemények kerüljenek az asztalra, sós, sajtos és édes felhozatalban. Egy 

főre kb. 5-8 dkg-ot számolunk, és ezek 6 fős tálakon kerülnek szervírozásra.  

A külön tortákat ma már nem javasoljuk, pláne, ha ezt rendelni kellene. Nem jól osztható és 

egy szelet is több annál, mint amit meg bírtok enni vacsora után. Sok esetben előfordul, hogy 

a rokonságból valaki tortát süt, ilyenkor el kell fogadni. Tortaszervírnél, tortaasztalt javaslunk, 

hogy minden ízű és szépségű tortából tudjanak a vendégek választani (általában a 

gyümölcsasztal mellett szoktuk elhelyezni). Felénk még jellemző, hogy a rokonság, barátok 

süteménnyel is kedveskednek, ez a legjobb, nem csak azért mert költséghatékony, hanem 

mert a nagyi sütötte és az az íz sehol sem kapható. Ha a süteményszükségletet kellene 

összeírni akkor 1 főre 8 szelet házi süteménnyel (cukrász esetén 4 szelet) szoktunk kalkulálni. 

Ebben már benne van a csomagolásra szánt mennyiség is (a vendégeknek szokás 

hazamenetelkor útravalónak egy kis süteménycsomagot összeállítani). A sütemények 

kicsomagolását már pénteken a helyszínére szállításakor meg kell tenni, mert nem lesz rá idő 

szombaton. Jótanács, verítékes homlokkal ne csomagolj a hűtőkamrába, mert a nászutat a 

gyengélkedőn fogod tölteni és az nem annyira jó hely. A rendezvényházak (a jobbak) 

megengedik, hogy ezeket az előkészületeket ott végezzétek el (pl: csomagkészítés), mivel több 

a hely, mint otthon és eszközökkel (asztal, pad, láda) tudják segíteni a munkátokat. Van, ahol 

a szállításhoz hűtőkocsi is bérelhető (mint nálunk). Ez jól jöhet a nyári melegben és esetleg az 

esküvő végén a maradék elszállításakor is nagy segítség és kényelem.  

Már a vendégvárás alkalmával célszerű a svédasztalra kínálótálon egy kis süteményt odatenni. 

Egyrészt nagyon szép, másrészt van miből, harmadszor meg kiegészíti az ételválasztékot. Talán 

ekkor jobban is esik, mint vacsora után. Az előzőekben már szóltam róla, hogy a gyümölcs 

mellé célszerű tenni, amikor a szertartások után visszaérkeznek a vendégek. 

A vacsora utáni desszert maga a sütemény. Ha van tortaasztal akkor ilyenkor kerül fel a 

választék, illetve a süteményválogatás az asztalokra. Ezeket 6-8 főnként szoktuk kihelyezni.  

A torták királynője maga az menyasszonyi torta. Ez legyen a desszertek desszertje. Nem baj, 

ha látványos és torta állványon van, hadd kapjon hangsúlyt. Kicsik és nagyok állnak sort érte 

és fontos szerepet kap az események között a torta megvágása. Ha lehet ne kérjünk előre 
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szeletelt és csomagolt tortát (az már nem „szűz”). Ennek a nagyságát a meghívott vendégek 

számához kell igazítani és annak venni a 80%-át (ha marcipánost szeretnénk), de ha 

jégkrémtortában gondolkodunk (a fagylaltot piskótalapok közzé helyezik) akkor vegyük a 

meghívottak 100%-át, úgy is elfogy. Lehetőleg 2-3 ízt válasszunk erre a célra. Többször 

találkozom olyan felvetéssel, hogy a menyasszonyi tánc után kerüljön szervírozásra. A nevéből 

adódik, ez menyasszonyi torta és nem újasszony torta. A kivitelezése sem lenne egyszerű, mert 

a menyasszonynak és vőlegények a menyasszonyi tánc után más dolga van (a kapott javakat 

kell elrendezni, a menyasszonynak át kell öltözni újasszony ruhába, sminket is kell váltan ia). 

Maradjuk tehát a menyasszonyi tánc előtt. De mikor? Itt még az időpont is sokszor fejtörést 

okoz. Úgy szoktam számolni, ha a vacsora után 2,5-3 óra marad mulattságra, akkor jó lehet 

egy pihenő közbeiktatására, és ekkor szervírozni, de ha ennél kevesebb idő áll rendelkezésre, 

akkor pedig a menyasszonytánc előtt 15-20 perccel. Ekkor lehet elkövetni a második hibát, ha 

a menyasszonyi tánc közben szeretnénk a tortát odaadni azoknak, aki már táncoltak a 

menyasszonnyal. Ha egy kicsit többen vagyunk, akkor a sor vége kb. 1 óra múlva kaphatja meg, 

és gyakorlatilag beleér az éjfélibe, nem beszélve arról, hogy szeretne belőle fogyasztani, de 

nem jut a közelébe. Javaslom: ekkor párhuzamosan a menyasszonyi tánc alatt legyen 

lehetősége bárkinek a tortából fogyasztani és ha 20 perccel hamarabb kezdődik, mint a 

menyasszonytánc, akkor talán mindenki jó eséllyel meg is kaphatja. Ha a menyasszonyi tortát 

még egy közös tánc is színesíti, akkor ne tegyük a menyasszonyi tánc elé és szánjunk rá 

legalább egy 30 percet erre a kis szertartásra. 

A menyasszonyi táncról jut eszembe, előfordult már olyan is, hogy valaki hajnal egy órára 

szerette volna tenni, mondván ezzel akarja itt tartani a vendégeket. „Megette a fene” ha ezzel 

akarjuk zsarolni őket, nem beszélve arról, hogy a kisgyerekes családokkal és az idősekkel 

sikerül jól kiszúrnunk. Nagyszüleinknek és a kisgyerekeknek a bioritmusa kevesebbet tolerál, 

mint egy 20-as 30-as éveiben járó fiatalnak, és valami oka csak van annak, hogy néhány száz 

éve ez így működik.  

 

Italválaszték 

A rendezvényházak és vendéglátó egységek között ebben a tekintetben elég nagy az 

üzletpolitikai eltérés. A rendezvényházak általában támogatják az italok beszállítását és ezért 

felárat nem számítanak fel, míg a vendéglátó egységek inkább italcsomagokat szeretnének 

értékesíteni. A mi tapasztalatunk alapján az egy főre jutó fogyasztás 1500 ft + pálinka /fő körül 
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alakul, míg az italcsomagok esetén a 4500Ft/fő az általános. Igen, elég nagy az eltérés, de ki-

ki döntse el, hogy mekkora büdzsé áll rendelkezésére. Az a helyszín, ahol az italokat külön 

tudják kezelni és lehetősége van a szülőknek vagy az ifjú párnak ezt folyamatosan kontrolálni 

ott a bizalom is nagyobb és a visszaélésekre is kevesebb a lehetőség (nálunk még kamerák is 

vannak felszerelve!). Az esküvői italválasztéknak minden szempontból kielégítőnek kell lennie, 

ugyanakkor túlzásokba sem szabad esni. Segítek egy kicsit ezeknek a helyes kialakításában. Az 

italcsomagokról most nem szeretnék részleteseben beszélni, mert ezt a szolgáltatók állítják 

össze, így abba kevés beleszólása van a vendégeknek. A saját szervezésű italbeszerzést 

taglaljuk az alábbiakban. 

Sok italdiszkont a bontatlan egységcsomagú italokat visszavásárolja, így sok maradék ital nem 

fog képződni (a fenti összeg már ezeket is tartalmazza), az is gyakran előfordul, hogy az ital 

elszállításakor csak 70% kauciót kérnek és a maradék italok visszaszállításakor kell a teljes 

vételárat kiegyenlíteni (ehhez jó partneri kapcsolatra van szükség a rendezvényház és az 

italkereskedő között). Az italválasztékban egyébként az italházak készségesen segítenek, 

szerintem érdemes a javaslataikat megfontolni.  

 

Üdítők, gyümölcslé, ásványvíz:  

Kezdjük az üdítőkkel. Itt jelentős eltérés van a kis és nagy kiszerelések árai között. Ha egy nagy 

kiszerelést választunk, akkor biztosan 50%-ot is lehet spórolni az árból, de az is igaz, hogy az 

az ital 3-4 órán keresztül is az asztalon lesz, így nem várható el tőle, hogy a nyári melegben 

hideg maradjon. Bár cserébe nem izzadunk tőle annyira, és a pénztárcánkat sem terheli meg. 

Van egy köztes megoldás is, amikor vendégvárásra kis kiszerelésű üdítő kerül szervírozásra, 

viszont a további ellátás már nagy kiszerelésekkel történik. Ekkor is el lehet érni kb. egy 25%-

os megtakarítást. Ha viszont bírja a pénztárcánk akkor mehet végig a kis kiszerelés. Ne 

feledkezzünk el kis ásványvizekről gondoskodni, hogy a vendégek tudjanak magukkal 

folyadékot vinni a szertartásokra (az 5dl-es víz belefér egy női táskába is). 

Egy főre körülbelül 3L (üdítőt, rostos levet, vizet) soft drink-et lehet számolni.  

Bor: 

Borból nem szükséges sokfélét kínálni, mert a vendégek kis számban fogyasztják az esküvőkön. 

Aki viszont fogyasztja, jobbára azért, mert szereti. Mivel kevés fogy belőle, így nem 

megterhelő, ha azt minőségi borokból (kb.:1500ft/palack) nyújtjuk. Legyen egy száraz vörös 
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egy száraz fehér és egy fehér édes desszertbor a hölgyeknek is. 100 főre vetítve 10 -10 üveg, 

desszertbórból 5 üveg. 

Sör: 

A sör az már egy izgalmasabb kérdés. Mindenkit bíztatok arra, hogy a csapoltsör kiváló erre az 

alkalomra. Kollégáink a „csapraverés” előtt mindig egyeztetnek a szülőkkel, ami azért fontos, 

mert hajnalban már nem érdemes hordót bontani, hiszen az biztosan nem fog elfogyni, 

ilyenkor üveges sörrel lehet kiegészíteni a sörkínálatot. Az üveges söröknél érdemes 2-3 félét 

is készletezni, mert ott már megoszlanak az ízlések, de a csapoltsörnél nem fogják ezt 

szigorúan venni, ott egy féle bőven elég (figyelem nem minden hordóhoz ugyanaz a csap illik, 

ezért ezt egyeztetni kell a rendezvényházzal is). Egy 100 fős esküvőn egy 50L és egy 30L-es 

hordót javaslok. Az ízes söröket se hagyjuk ki, nagyon közkedveltek mostanában, ide is 2 ízt 

ajánlok, amiből 24-24db szintén nem sok. 

Pezsgő: 

A pezsgős köszöntéshez pezsgőre van szükség. Ki gondolta volna!? ☺ Azt javaslom, hogy 

vegyesen édes (jobbára ez fogy), száraz és kölyökpezsgőt tegyünk a kínálatba. Egy üveg 

pezsgőt 8 főre lehet számolni. Kerüljük a valódi alkoholmentes pezsgőt, ha mégis szeretnénk, 

előtte mindenképpen kóstoljuk meg (szerintem borzasztó az íze). 

Pálinka: 

Az esküvők elmaradhatatlan itala. Fogyasztják hölgyek, urak egyaránt. Egyre igényesebb és 

egyre finomabb pálinkák jelennek meg. Az ára mellett a fogyasztási kultúrája is igen sokat 

fejlődött az elmúlt 10 évben ennek a nemes italnak. A pálinkát a hiedelemmel ellentétben 

nem jéghidegen fogyasztjuk és semmiképpen sem „bedobjuk”. A jó borhoz hasonlóan az illatát 

és zamatát is élvezni szokás. Ezen tulajdonságait 18 Co -on adja ki leginkább. Azért nem árt a 

mértékre is odafigyelni. Amennyiben 2 fajtát szeretnénk, úgy fajtánként 100 főre 10-10 litert 

javaslok. Amennyiben ez 3 félére bővülne, úgy 8 litert mindegyik fajtából.  

Egyéb kommersz italok:      

Ide tartoznak a gyógynövény párlatok (Unicum, Jäger), krémlikőrök, gyümölcs ízesítésű 

likőrök, és a keményvonalasok, mint vodka, whisky, tequila, vilmos körte, metaxa. Ezeket 

mindenki ízlés szerint válogassa össze a vendégkör szokásaihoz igazítva. Ezekből nem fogy 

jelentős mennyiség. Javaslok 5 fajtát a legkedveltebbekből, és egy 100 főre fajtánként literes 

kiszerelésben 4-4 üveggel. 

Egyebek: 
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Szokás lett az energiaital is, bár ezzel óvatosan kell bánni. Sajnos nem egyszer voltam tanúja, 

hogy tizenévesek elvesztették a kontrolt és annyi energiaitalt fogyasztottak, hogy mentő 

szállította el őket az esküvőről. Talán itt az a megoldás, ha nem készleteztek belőle túl sokat. 

Alapszabály, hogy alkoholos italokat a kollégák tizenévesek számára nem adnak ki még 

esküvőn sem. 

Italszervíz:  

Célszerű az asztalszámokat úgy elkészíteni, hogy ott az italválaszték is megjelenjen. 

Vendégvárás alkalmával bekínálás a szokásos formája az italszervíznek. Ekkor zsúrkocsin a 

vendégek közelében van az italválaszték és erről kínálják az érkező vendéget. Az asztalokra a 

házi pálinkát fel szoktuk tenni, és ennek két oka van. Az ifjú pár ezt általában dekoratív üvegbe 

teszi és saját fotójukkal díszíti. Sokat dob az asztal színvonalán egy ilyen ital, másrészt pedig 

ezt nem veszik vissza, tehát bármennyi is fel lehet bontva belőle. Minden asztalra minden ízű 

pálinkából kerül egy üveg (0,5L/üveg). Néhány üveggel legyen még pluszban, így  lehet cserélni 

az üvegeket ha megmelegedne vagy kifogyna. Az nem baj ha a többi butellában marad, majd 

áttöltik a kollégák. A többi italt nem ajánlott az asztalra tenni. Az ilyen helyeken általában van 

pult és ott mindig hozzá lehet jutni a megfelelő választékhoz, vagy kérni kell a pincért aki 

ebben készségesen segít. A lényeg, hogy lehetőleg 1 üveg legyen megbontva fajtánként. 

Előfordul, hogy a vendég ragaszkodik hozzá, hogy valamely italból szeretne egy üveggel, mert 

a társaság ezt fogyasztja, ekkor mérlegelés kérdése, hogy megkaphatja-e, (általában igen). Bor 

esetén mindig üveggel együtt szolgáljuk ki a vendéget, mert ez igazodik a borfogyasztási 

etiketthez. 

 

Extra szolgáltatások 

Exkluzív programokkal, ételspecialitásokkal, pazar, többfunkciós dekorációs elemekkel és 

néhány mutatós különlegességgel teljesen egyedivé és felejthetetlenné tehetitek életetek 

egyik legfontosabb napját! Ha a vendéglátó rendelkezik ilyen szolgáltatásokkal, valószínű, 

hogy jobb áron lehet tőle megrendelni, mint ha ezeket te magad rendelnéd meg (külső 

szolgáltatóktól), érdemes erre is rákérdezni. Lássuk, melyek ezek!  

 

Hűtőkocsi az előkészületekhez és a maradék elszállításához:  

Az előkészületek során a baráti, rokoni szeretet sok esetben sütemények formájában házhoz 

érkezik. Ennek gyűjtése és tárolása, szállítása nem könnyű feladat. A maradék elszállításakor 
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is fejtörést okoz, hova is tesszük ezt a rengeteg mindent. Holnap jönnek még a barátok és 

szomszédok egy kis morzsapartira, de jó lenne, ha egyszerűen gyorsan vendégül tudnánk őket 

látni. Ilyen és hasonló problémákra lehet jó megoldás a hűtőkocsi, mely praktikusan gyűjti, 

illetve szakszerűen tárolja, szállítja a romlandó ételeket. Egy 80 fő körüli rendezvény esetén 

már érdemes elgondolkodni ezen.  

 

Koktélbár: 

A koktél egy különleges élmény. Csak a közelmúltban kezdett divattá válni a koktélok 

bevezetése az esküvőkre, de mostanra robbanásszerűen nőtt az igény erre a szolgáltatásra is. 

Már nem csak a fiatal generáció képviselői ismerik és szeretik a koktélokat, hanem 

elmondható, hogy az idősebb korosztály is érdeklődve kóstolgatja. A tikkasztó nyári estén, 

beszélgetve a teraszon, különleges ízek hűsítő harmóniáját szürcsölgetve, forró emlékek 

törnek elő nyaralásról, kalandokról, szerelemről. Igen, ehhez a koktél a kulcs. Leginkább azok 

az igényes párok teszik be esküvőjükbe a koktélbárt is, akik élményt akarnak adni 

szeretteiknek. A másik dolog, hogy mindezt féláron tehetjük, nem mellékes. 

www.somosbt.hu / Galéria / Extra szolgáltatások 

 

Csoki szökőkút: 

Ma már nem olyan drága, de rendkívüli módja a vendégek lenyűgözésének. Az elegancia és 

luxus fellegvára a csoki szökőkút. A szerkezet lényege, hogy előmelegített csokival működik, 

ami átfolyik egy termo szálon, így tartva folyékonyan az alapanyagot. Majd egy villanymotor 

segítségével  a csoki a szerkezet tetejére jut, ahonnan lassú csorgásba kezd. Ezt még jobban 

kiemeli a kút fémperemének lágy csillogása. Micsoda harmónia! Általában egy mutatós asztal 

közepén állítjuk fel, körülötte rengeteg gyümölccsel megrakva. Ezeket kedvünk szerint 

mártogathatjuk bele az olvadt csokiba. Mindemellett a közös mártogatásnak nagyon jó 

közösségformáló ereje is van. Különlegességét az adja, hogy igazán ritka alkalmakkor, lehet az 

embernek ilyen kényeztetésben része. Ugyanakkor fantasztikus képek készülhetnek 

közelében (nálunk ez amerikai asztalos tálalással együtt van). 

 

Fagylalt: 

Ugye ti is szívesen jártok nyáron fagyizni? Nos, miért is ne adhatnátok meg ezt az élményt a 

vendégeiteknek is az esküvőtökön?! Biztos vagyok benne, hogy nekik is igazán jól esne egy 

http://www.somosbt.hu/
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hűsítő gyümölcs fagylalt a nyári kánikulában. A gyerekek izgatottan szedik és nyalják a 

fagylaltot, hiszen most ők is „Bagamérik” lehetnek és nincs limit, addig ehetjük, ameddig tart.  

Nálunk egyszerre 6 ízt tudunk biztosítani. Egy 100 főre kb. 14kg fagyit ajánlok. 

  

Fények és füst: 

Emlékeztek még arra az időszakra, amikor tiniként szívesen jártatok diszkóba? Talán ott 

ismerkedtél meg a Kedveseddel? Ezeket a szép emlékeket a lagzitokban is visszaidézhetitek. 

Nem kell hozzá más csak egy füstgép, és némi fénytechnika, és voálá! Máris kész az időutazás.  

 

Vetítés: 

Sok esetben találkozom ilyen igénnyel. Gyerekkori fotókból készített slideshow, néhány 

mozgóképkocka a gyerekek szerepléséről, a megismerkedésről vagy éppen a közös 

élményekről, vicces pillanatok a barátokkal, esetleg egy távoli rokon, aki nem tudott eljönni itt 

videóüzenetben gratulálhat az ifjú párnak. Igazán megható pillanatok ezek. Amit itt fontosnak 

tartok megemlíteni, hogy biztosan sok felvételt lehetne ide betenni, de erősen válogassuk 

meg, hogy 6-8 percnél ne legyen hosszabb, mert ez még le tudja köti a vendégek figyelmét. 

Nem javasolt, hogy egész vacsora alatt menjenek a képek, mert érdektelenségbe fullad és 

akadályozza a vacsora menetét is.  Figyeljünk oda a minőségre és válasszunk hozzá jó 

háttérzenét. A vetítést pedig a vacsora utolsó blokkjában a sültek alatt célszerű megejteni. 

Ekkor a kollégák már kivonulnak az asztalok közül, de még minden vendég a helyén van.  Ekkor 

ideális az időzítés. 

 

Menyasszonyi-ruha 

Igen a ruha teszi a nőt! A menyasszonyt pedig a menyasszonyi ruha! Erre számos szolgáltató 

nyújt már szebbnél szebb kollekciókat. Ha lehet, kíméld meg párodat a ruha kiválasztásától, 

hiszen tudjuk, a férfiak nem szeretnek órákig ülni és várni, amíg a lányok válogatnak. Meglátni, 

megszeretni és érezni, ez az, amiben tökéletes leszek. Amire idáig érsz, már 100 ruhán is 

túlvagy, de olyan türelmes vőlegényt még nem láttam, aki mindezt kivárta. Kerüljük az efféle 

konfliktusokat. Nem mellesleg, a vőlegény nem láthatja meg a menyasszonyt az esküvő előtt 

a menyasszonyi ruhában. Hívjuk meg erre az alkalomra a legjobb barátnőinket, mert nekik is 

biztosan lesz esküvőjük egyszer, és hidd el, elfognak csábulni egy-egy ruha láttán. Ezen a 

vidéken olyan szerencsés a helyzet, hogy több országgal is határosak vagyunk. Érdemes 
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esetleg határon túl is szétnézni, illetve az internet ezen a téren is ontja a megoldásokat. Egy 

dologra viszont felhívom a figyelmet, ne halaszd az utolsó pillanatra. Görcsössé teheti a 

felkészülést, ami nem tesz jót a belső harmóniádnak.  

 

Menyecske-ruha 

Itt a fantáziádat nyugodtan elengedheted. Kevés a kötöttség, mindösszesen annyi az elvárás, 

hogy passzoljon hozzád. Lehet népies vagy újhullámos, színes vagy egyszínű, merész vagy 

szolid, egy a fontos harmóniában legyen veled. Biztos, hogy jobban fogod érezni magad benne, 

mint az esküvői habos babos abroncsban. Már csak amiatt is, mert ezután jöhet számodra az 

igazi felhőtlen szórakozás. Lementek a kötelezők és szabad a pálya! 

 

Koszorúslányok ruhája – koszorúslányok 

Itt a nagy kérdés, hogy fizetitek a ruhákat, vagy a koszorúslányoktól várjátok el a ruha 

finanszírozását. Túl nagy költséget nem illik rátolni a koszorúslányokra, illetve olyan ruhába 

bújtassátok őket, amiben jól érzik majd magukat. A koszorúslányok eredeti szimbolikus 

feladata az volt, hogy megtévesszék azokat, akik el akarják rabolni a menyasszonyt. Másik 

jelentése, hogy a menyasszony előtt vonulva ők is figyelmet kapjanak, így könnyebben 

találhassanak maguknak férjet.  

 

Vőlegény-ruha 

Sokan úgy választanak vőlegény öltönyt, hogy az ne legyen rendkívül elegáns és egyedi, így az 

esküvő után is bátran fel tudják venni színházba, bálokba, különböző rendezvényekre. Talán 

felejtsük is el ezt a teóriát és közelítsük meg egy másik szemszögből. Valljuk be a vőlegény 

öltözetében kevesebb a lehetőség, de attól még a menyasszony mellett nem lehet slampos. A 

stílusban a menyasszonyi ruhához kell passzolnia, nem lehet attól elütő stíluselemeket 

hordoznia. Ha a menyasszonyi ruha reneszánsz vagy népies, akkor a vőlegény is az, vagy ha 

minimalista, akkor a vőlegény ruhája is ezek a stílusjegyekkel kell rendelkezzen, így lesz 

harmonikus a megjelenés. A másik dolog a testtartás. Húzd ki magad mint aki karót nyelt, 

büszke vagy és elbűvölő. Amikor nekünk volt az esküvőnk, rengeteg magazint kaptunk az 

ismerőseinktől (akkor még nem volt internet) és ott a vőlegény ruhájáról is szó esett. Át kell 

tanulmányozni ezeket és csak azután válaszuk ki a párunk ruháját, ha már a menyasszonyi ruha 

megvan és ne az legyen az elsődleges szempont, hogy színházba is jó lesz!  
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Ruhakiegészítők/kellékek 

Egy menyasszonyon mindig legyen valami, amit kölcsön kapott, valami új, valami kék és valami 

régi. Ezek már évszázadok óta fennálló babonák. Biztosan okkal állapították meg ezeket 

ősanyáink, hát mi is tartsuk meg ezeket. Ebben is segítenek a kiegészítők. Ezek egy része az 

időjárás miatt is fontos lehet (sál, kabátka, harisnya) illetve kiemeli vagy éppen eltakarja 

előnytelen vagy előnyös testrészünket. Ez itt a csillogásról szól. Ha piercinged van, hát az is 

minimum köves legyen a nagy napon. A fülbevaló és a nyaklánc esetleg hajráf, szikrázzon a 

napfényben. Most kell tündököljél! A kiegészítők ezeket szolgálják.  

 

Smink-haj-manikür 

Célszerű a jól bevált kozmetikusodat, körmösödet, illetve fodrászodat felkérni erre a nagy 

eseményre. Ismerik a hajadat, a testedet, tudják mi az amit elbír. Mindamellett ez 

megtiszteltetés is a számukra és az ár is valószínű mérsékeltebb lesz mivel régi ügyfél vagy. Ne 

kockáztass idegen szolgáltatóval. Előtte egy két héttel a teljes esküvői díszt kipróbálhatod 

magadon és ha valamin még kell hangolni, nyugodtan meg tudod velük beszélni.  

 

Dekoráció 

Fő kérdés a stílus kialakítása, milyen színvilágú legyen, inkább konzervatív vagy modern, 

tavaszi vagy őszi hangulatú? A dekorációt sokan dekoratőrre bízzák, aminek nagy előnye, hogy 

hozzáértő szemek fogják elkészíteni a díszítéseket, és nem kell nektek ezzel külön 

foglalkoznotok. Másrészt viszont ha ti készítitek, mindig büszke leszel rá, hogy te csináltad. Sok 

esetben a rendezvényház is partner ebben (mi ilyenkor adunk létrát, néha eszközöket és ha 

valami probléma van segítünk megoldani az elképzelést) Ha magatok vagy valamelyik 

segítőtök díszíti fel a helyszíneket, akkor az időzítésre kell figyelni, ugyanis gyakran a dekoráció 

több időt vehet igénybe, mint gondolnátok. Ekkor az alábbi szempontok jöhetnek szóba: 

Szertartás helyszíne 

Ezt sok esetben a helyszín határozza meg. Szabadtéren vagy a rendezvényház vállalja a 

dekorációt vagy dekoratőr segítségét kérd, mivel ez elég nagy feladat és kellékigényes is lehet. 

A hivatalokban nem igen van rá szükség, egy szép asztalvirág dísz azonban nélkülözhetetlen 

(külső szertartásnál ez általában megegyezik a főasztal virágdíszével).  
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Lakodalom helyszíne 

Szóba jöhet a mennyezet, falak, oszlopok, főasztal, a vendég asztalok és esetleg a tánctér 

díszítése is. A leghangsúlyosabb a főasztal mögötti terület. Itt nagyméretű drapériák, esetleg 

fényfüggönyök fokozhatják a pompát. Az asztalokon általában futó (gyakran organza), elegáns 

szalvéta, menükártya, köszönetajándék és középen egy szál virág elegáns vázában szokott 

elhelyezkedni (ezekről honlapunkon is szép képek vannak). A leglátványosabb díszítőelem 

pedig a székszoknya és a székdísz. A menükártyára is kitérnék, ezt nem kell túlkombinálni. 

Általában egy A4-es lap van három részt hajtva, ahol az oldalak találkoznak, ott lehet 

összeragasztani vagy szalaggal átkötni. Előfordul, hogy hengert formáznak belőle, majd egy 

pohárba mécsest raknak, és erre teszik rá. Legyen rajta az italválaszték, a menüsor, az ifjú pár 

fotója némi idézet vagy köszönet a vendégeknek és majd elfelejtettem, az asztalsorszám (ha 

ültetési rend van).  Persze mielőtt nagy dekorálásba kezdenénk, egyeztessünk az esküvő 

helyszínét adó szolgáltatóval, hogy ők esetleg rendelkeznek e dekorációval, sokat jelenthet ez 

a költségek szempontjából (kevesebbe fog kerülni). www.somosbt.hu / Galéria 

Templom 

Rendszerint csak a padsorok vannak szalaggal, maximum egy száll virággal díszítve és az 

oltáron egy szép csokor. Egy templomban általában nincs is több díszítésre szükség. A színes 

ablakok, faragott oltárok, reneszánszt időző környezetnél mi lehet szebb?  

Autó 

Sokféle autódísz létezik, a legáltalánosabb egy virágköltemény (ez a nyári melegben nem bírja 

sokáig) a motorháztetőn, esetleg Just Married felirat, vagy egy ötletes rendszámtábla (a 

hatóság ilyenkor nem olyan szőrös szívű). A násznép autóin (antennáin) pedig színes vagy 

fehér selyemszalag jelzi az esküvő tényét. Itt is érdemes ötletek után nézni az interneten, 

magatok is meg tudjátok oldani, kevés ráfordításból. Kérd meg a rokonokat, koszorús 

lányokat, hogy az érkező vendégek autóira (visszapillantóira) erősítsenek ilyen szalagot. Ez 

egyfajta összetartozást is szimbolizál. 

 

Virágok: menyasszonyi csokor, szülőköszöntő csokor, stb. 

A legfontosabb a menyasszonyi csokor a virágok közül. Színében, tónusában harmonizáljon a 

ruhával. Magazinokban számos gyönyörű fotót találsz. Leggyakrabban csepp vagy gömb alakú 

csokor, ritkán egyszálas (minimalista stílusban). A menyasszonyi csokor mellett nem szabad 

megfeledkezni a szülőköszöntő és a dobócsokorról sem. Ezeken túl a vőlegénynek kell egy kis 

http://www.somosbt.hu/
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kitűző, illetve a tanúknak is valamilyen apró virág. A férfi tanúnak ez rendszerint kitűző a 

vőlegényhez hasonlóan, a női tanúnak pedig gyakran csuklódísz. 

 

Szállás 

Egyre inkább szétszóródunk a világban. Nem ritka, hogy külföldi rokonok úgy időzítik 

nyaralásukat, hogy az esküvődre eljöhessenek, de érkeznek rokonok messze belföldről is és 

nem ülnének autóba ittasan és fáradtan, kockáztatva maguk és családjuk testi épségét ezért 

ők indulás előtt még pihennének egyet. 

Itt lehet hasznos ha a rendezvényházban vagy vendéglátó egységben van szálláshely 

lehetőség. Ezek jellemzően nem túl drágák viszont egy éjszakára is igénybe vehetőek. Gyakran 

találkozom olyan panaszokkal, hogy nem kaptak itt meg ott szálláshelyet, mert egy éjszakára 

nem adják ki. Igen erre nagy esély van. Szezonon kívül ez biztosan nem lenne akadály, de  

főszezonban gondoljuk csak el, hogy egész héten azért nem tudja kiadnia a szállást mert valaki 

lefoglalt egy szombat éjszakát. Ezek bizony nyomós érvek. Célszerű megkérdezni iskolákat, 

kollégiumokat, sportszállókat akiknek ez nem főszezon. Náluk ilyenkor pont nincs senki. A 

rendezvényhelyszínek is erősítenek ebben a szegmensben mert tudják, hogy ez probléma, de 

nagy beruházáshoz kis haszon párosul, így nehéz ezeket gyorsan megvalósítani.   

www.somosbt.hu/ Apartman 

 

Ugye, hogy nem is volt ez olyan veszélyes!  A Nyírbátori Rendezvénycentrum minden kedves 

ügyfelének megkönnyíti az esküvő előkészítését. Sok olyan terhet veszünk le a szervezők 

válláról, ami elengedhetetlen és fontos feladat. Tesszük mindezt azért, hogy a lényegre 

koncentrálhassatok, ugyanakkor igyekszünk a ránk bízottakat tudásunk legjavával szolgálni. 

Tehát végy egy nagy levegőt, keress fel minket és kalandra fel!  

 

Végezetül a Rád váró feladatok szervezését időrendbe szedtem, hogy ezzel is megkönnyítsem 

a dolgodat! ☺ 
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                      Esküvőnapló 

12 hónappal előtte 

• Az esküvő időpontjának a kitűzése 

• Kiket hívnátok meg?  (kb. hány főre terveztek) 

• Helyszín lefoglalása 

• Fotós- Videós kiválasztása és lefoglalása 

• Zenész/Dj kiválasztása és lefoglalása 

• Vőfély/Ceremóniamester kiválasztása és lefoglalása 

8 hónappal előtte 

• Esküvői költségvetési terv készítése 

• Gyűrűk kiválasztása 

• Menyasszonyi- és menyecskeruha keresése és lefoglalása 

• Egyházi és polgári szertartások időpontjának egyeztetése és lefoglalása 

• Szállás lefoglalása 

7 hónappal előtte 
• Vendéglista összeírása 

• Dekoratőr felkeresése (ha szükség lesz rá) 

• Tánctanár felkeresése (ha lesz tánc) 

6 hónappal előtte • Vőlegénydivat- öltöny kiválasztása és megrendelése 

• Meghívók kiválasztása és megrendelése 

5 hónappal előtte 

• Hívogatás vagy meghívók postázása 

• Köszönőajándékok kiválasztása és megrendelése (ha szeretnél) 

• Tanúk és Koszorúslányok/fiúk felkérése 

• Busz foglalás (ha szeretnél) 

4 hónappal előtte • Jegyes oktatás 

• Zeneválasztás a polgári szertartáshoz 

3 hónappal előtte • Menyasszonyi torta és aprósütemények kiválasztása és megrendelése 

• Extra szolgáltatások megrendelése  

2 hónappal előtte 
• Ruhapróba (igazítás) 

• Ruha kiegészítők beszerzése 

• Próbafrizura és próbasmink 

4 héttel előtte • Forgatókönyv készítés a helyszínen (menü, extraszolgálattások, események, időpontok) 

• Menü és ültetési kártyák megrendelése vagy készítése 

3 héttel előtte 
• Vendégkönyv beszerzése 

• Dekoráció véglegesítése, csokrok, asztaldíszek megrendelése 

• Vőféllyel való találkozás és egyeztetés 

3 héttel előtte 
• Vendégkönyv beszerzése 

• Dekoráció véglegesítése, csokrok, asztaldíszek megrendelése 

• Vőféllyel való találkozás és egyeztetés 

2 héttel előtte • Legény- és Lánybúcsúk megtartása 

• Utolsó ruhapróba 
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1 héttel előtte 

• Italok megrendelése 

• Forgatókönyv és létszám véglegesítése a szolgáltatókkal (Vőfély, Fotós, Videós, Zenész, 
Helyszín) 

• Szépségápolások (férfifodrász, kozmetikus, hajfestés stb….) 

4-3 nappal előtte 

• Pedikűr-manikűr 

• Templomi főpróba 

• Polgári szertartás főpróbája 

• Kölcsönzőből elhozni a ruhákat 

2 nappal előtte • Kreatív fotózás (fodrász, smink) 

1 nappal előtte 

• Autó mosás, díszítés (rendszámcsere, szalagok) 

• Italok és sütemények bevitele az esküvő helyszínére (süteménycsomagok készítése) 

• Dekorálás (ültetési rend véglegesítése és kártyák kihelyezése)  

• Nyitótánc főpróba a helyszínen 

• Slide-show vagy kisfilm és zene (helyszíni szertartás esetén) átadás a technikus részére 

A Nagy napon 

• Fodrász- smink  

• Öltözködés 

• Vendégek fogadása (ha háznál van a vendégvárás) 

• Indulás a rendezvény helyszínére 

• Vendégvárás (leány kikérő, ebéd, fagylalt, búcsúztató)  

• Polgári szertartás 

• Templomi esküvő, csokordobás, közös nagy fotó 

• Vissza a rendezvény helyszínére (koktélbár, csokikút vagy gyümölcsasztal) 

• Nyitótánc, kiscsoportos fotózkodás (kertben vagy teraszon) 

• Vacsora (slide-show vagy video a sültek alatt) 

• Mulattság (közben menyasszonyi torta) 

• Menyasszonytánc (tányértörés, átöltözés menyecske ruhába) 

• Éjféli étkezés (grill-party ha jó idő van) 

• Asszonytánc, Megy a gőzös  

• Buli, ami a csövön kifér 

• Hazaindulás (maradék ételek összekészítve, bepakolás) 

Vasárnap • Morzsaparti a barátokkal és a rokonokkal (esküvői levezetés) 

• A maradék ételek szétszortírozása 

Hétfőn 
• Menyasszonyi ruha visszaszállítása 

• Maradék ital visszaszállítása (göngyöleggel együtt) 

• Süteményes vendéglátás a munkahelyen (digitális képeket vigyél magaddal) 


