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Ceremóniamester

Szertartásvezető

Tóth Tibor ceremóniamester
Mindig is imádtam az esküvőket, gyerekkorom óta szavalok, 
konferálok rendezvényeken, innen csak egy lépés volt az első 
igazi lagzi.
„Így volt tökéletes a napunk!” Azért dolgozom a szervezés 
kezdetétől a buli végéig, hogy így emlékezzen az ifjú pár. 
Ceremóniamesterként segítek az esküvői menetrend 
készítésében, a polgári ceremónia szervezésében és a párok 
legszebb napjának levezénylésében.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/toth.tibor.cm

Horváth Szabolcs műsorvezető-ceremóniamester
Ceremóniamesterként fontosnak tartom, hogy az ifjú pár válláról le-
vegyem a terhet. Bármennyire életetek eddigi legszebb, legmegha-
tóbb napja lesz ez, tudjuk, hogy a barátok, a szülők és családtagok, 
az, hogy ők jól érezzék magukat az első rendű minden pár életében. 
Ebben segítek nektek, úgy, hogy mindenki elégedetten, boldogan, 
jó szájízzel gondoljon vissza erre a csodás napra. Célom, hogy min-
denki saját esküvőstílusára szabjuk a mondandót és a nagy napot 
boldogan, átszellemülve éljük meg együtt! 
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/szabolcs.horvath.7121

Dr. Varga Erzsébet szertartásvezető
Nagyon kevés embernek adatik meg, hogy munkája mellett olyannal 
is foglalkozzon, amelyben igazán jól érzi magát.
A szeretett címeres szalagomat 4 éve egy címer nélküli szalagra 
cseréltem, és mint szertartásvezető igyekszem a fiatal párok álmait, 
elképzeléseit megvalósítani. Biztosan mondhatom, hogy nincs 
két egyforma esküvő, hisz ebben a szertartás formában bárhol 
és bármikor megerősíthető a házasságkötés. Nincsenek kötött 
jogszabályi formák, határ a csillagos ég!
Mindig arra biztatom a fiatalokat, hogy térjenek el a megszokottól, 
szertartásuk tükrözze a személyiségüket, amelyhez – ha kell – 
szívesen adok tanácsokat.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/drvarga.erzsebet

https://www.facebook.com/drvarga.erzsebet
https://www.facebook.com/toth.tibor.cm
https://www.facebook.com/szabolcs.horvath.7121
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Bihari Mária szertartásvezető
Már több évtizede vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy 
a párok megosztják velem szerelmük történetét. Elmesélik hogyan 
ismerkedtek meg, hogyan lobbant lángra közöttük a szerelem. 
Minden egyes pár máshogy képzeli el azt a pillanatot, amikor 
szeretteik körében életre szóló fogadalmat tesznek egymásért. Van, 
aki csak a családi körben ünnepel és van, aki hetedhétországra szóló 
lakodalmat csap. Akár ilyen, akár olyan én mindig szívvel-lélekkel 
készülök rá. 
Én azt gondolom, hogy a Nagy Nap igenis egy olyan esemény, ami 
majd egyszer lepereg életünk filmjében, a mire é vtizedek m úlva i s 
szeretettel a szívünkben emlékezünk majd vissza.
Szerencsés az, aki az élet napfényes oldalán ténykedhet, mert ott sok 
a mosoly, tervek születnek és van bizalom. Ilyen a szertartásvezetés! 
Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079305519814

Macsári Andrea szertartásvezető
Valakinek hivatás, Nekem elhivatottság! Valakinek feladat, Nekem 
kihívás! Valakinek napi rutin, nekem ünnepnap! 
Mi az amiben más lehet?
Én értetek vagyok! A Ti gondolataitokat, érzelmeiteket formálom egy 
ünnepélyes keretbe, hogy életetek egyik legfontosabb napja örökre 
a legszebb emlék maradjon!
Macsári Andrea vagyok, anyakönyvvezetői vizsgával és több mint 
10 éves szertartásvezetői gyakorlattal rendelkezem.
Hivatali munkámat követően is megmaradt a szeretetem, és 
elhivatottságom az esküvők iránt, ezért szertartásvezetőként 
folytattam tevékenységemet. Látogassatok el instragram oldalamra, 
ahol referencia bejegyzéseket olvashattok eddigi tevékenységemről!
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071547700129 
https://www.instagram.com/andreamacsari_szertartasvezeto/

Lovas-Tóth Kata szertartásvezető
Az évek során egyre több és több felkérés érkezett 
szertartásvezetésre, rendezvények konferálására.  Örömmel 
fogadtam az új kihívást, hiszen így nem csupán a hangommal 
tudom emlékezetessé tenni a nagy napot, hanem a személyre 
szabott szövegeimmel is. 
Szerencsés vagyok, hiszen hivatásból beszélek állandóan: a 
hétköznapokban a magyar nyelv és irodalom szépségeiről, 
hétvégéken pedig a Ti szerelmetek múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 
Mondjátok ki velem az igent! 
Elérhetőség:  
https://www.instagram.com/lovastothkata_szertartasvezeto/
https://www.facebook.com/kata.toth.900

https://www.instagram.com/lovastothkata_szertartasvezeto
https://www.instagram.com/andreamacsari_szertartasvezeto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071547700129
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079305519814
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Molnár István rendezvény és esküvő Dj
Molnár István azaz Dj MolnAre 2006-ban kezdte el diszkós 
pályafutását, többek között a gyulai Bacardi Cafe és az újra indított 
Lidó Club diszkósaként. Ezt követően csöppent bele a 
rendezvények világába, mint hangulatfelelős dj. A mai napig 
lakodalmakon, születésnapokon és céges rendezvényeken, illetve 
péntekenként a gyulai Shine Fm online rádióban pörgeti a 
lemezeket.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/molnaredj

Dávid István Dj Beeboy Esküvő és Rendezvény Dj
Mottóm: „Minőségi szolgáltatás, elérhető áron”
Egy kellően felkészült, rutinos Dj mind technikailag, mind pedig 
zenék terén is sokkal többet tud nyújtani egy hosszan tartó 
rendezvényen, mint egy zenekar, az úgynevezett „sablonos” 
megszokottaktól. Szolgáltatásaim alappillére a látványos, elegáns 
arculatú, letisztult küllemű exkluzív megjelenés.
Elérhetőség: https://djbeeboy-eskuvodj.business.site/

Bálint Gergely Dj
25 éve a DJ szakmában
Fergeteges hangulat hajnalig, felesleges zenekari szünetek nélkül. 
Retro, pörgős, vagy akár modern mixek a vendégek igényei szerint.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/gergely.balint.52

DJ

https://www.facebook.com/gergely.balint.52
https://djbeeboy-eskuvodj.business.site/
https://www.facebook.com/molnaredj
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Bakné Kocsis Beáta előadóművész
A hangszeres kíséret az esküvői szertartás során mindenkit 
elvarázsol, emeli a szertartás fényét, legyen szó hegedűről, 
klarinétról, akár egy akusztikus gitárról, vagy éppen a skót dudáról, 
csodás hangulatot teremt. Mióta a hegedű a kezembe került, azóta 
szeretek rajta játszani. Tanári pályám mellett felnőttként megtaláltam 
lakóhelyemen azt a közeget, ahol tudok a zenével foglalkozni. Igy 
lettem tagja a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarnak, s a Gyulai 
Kamarazenekarnak. Esküvői zeneszolgáltatást is szívesen vállalok 
felkérésre. Műsorszervezéssel is foglalkozom, fellépek önállóan 
vagy vonósnégyes formációban. A zene a lélek hangja, melyre 
szükség van az élet fontos pillanataiban, hogy felemeljen!  
Elérhetőség: https://www.facebook.com/beata.baknekocsis

Műsor szolgáltató

Chained
Szeretnétek feldobni a szertartást valami különlegessel? Mit 
szólnátok hozzá, ha élő gitárzene szólna az esküvőtökön? Legyen 
szó klasszikus zenéről, ismert slágerekről, vagy filmzenékről a gitár 
hangja még ünnepélyesebbé és meghittebbé teszi az eseményt. Mi 
és Ti, akik eljöttök 2023. február 18-án 17:00 órakor az Álomesküvő 
szertartására részesei lehettek e különleges élménynek. A Gyulai 
kötődésű Chained duó, Peres Vivi énekel, Bíró Mesi pedig gitározik 
nekünk. 
Elérhetőség: https://www.facebook.com/chainedacoustic

Éden Band Zenekar
A zenekar két tagja, Szegedi Attila és Egri Gyula. Referencia 
anyagunkban megtalálható számos Gyula városa által szervezett 
rendezvény, valamint családi rendezvények a születésnapoktól, 
az esküvőig. Mobilitásunk lehetővé teszi, hogy országhatáron 
belül, de akár azon kívül is vállalni tudjunk zenei szolgáltatást.  
Zenekarunk repertoárja rendkívül színes és nagy kort átívelő, 
azonban leginkább esküvői rendezvények zenei szolgáltatására 
vagyunk hivatottak. Az esküvői rendezvények tradicionális elemei 
a háznál történő vendégfogadás, kikérő, majd az ezt követő utcai 
menet, amelyen hangosítást nem igénylő akusztikus hangszerekkel 
népzenei repertoárt játszva tudunk szolgáltatást nyújtani, 
harmonikával, valamint szaxofonnal. Zenekarunk több esetben 
egyedi kéréseknek is eleget tett, és felvett a repertoárjába olyan 
dalokat is, amelyeket addig nem játszott. Haladva a korral, mi is 
alkalmazunk olyan technikai lehetőségeket, amelyek megkönnyítik 
a szolgáltatás nyújtását, valamint a zenei hangzást megerősíti. 
Elérhetőség: +3630 295 2652

https://www.facebook.com/beata.baknekocsis
https://www.facebook.com/chainedacoustic
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Fotó-videó

Nádházi Attila – Fotós
2008 óta foglalkozom fényképészettel, így családi- és esküvői fo-
tózással egyaránt. Az esküvőkön mindig arra törekszem, hogy ne 
csak megörökítsem a pillanatot, hanem élményeket és érzelmeket 
ragadjak meg a képkockákon, így amikor visszanézed a fotóimat, 
újra átélheted életed legizgalmasabb perceit a Nagy Napotoknak. 
Sokkal inkább preferálom az őszinte, tiszta momentumok lefotó-
zását, mint a művi, beállított képek készítését. A lakodalmakon a 
boldogság és önfeledt szórakozás perceit igyekszem úgy meg-
őrizni az utókor számára, hogy a képeim elmeséljék az egész este 
történéseit. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, szeretettel várom 
jelentkezéseteket.
Elérhetőség: https://attilanadhazi.myportfolio.com/

Cheese – szelfibox
A Cheese szelfibox garantáltan feldobja az esküvő hangulatát, 
pózolj és nyomtass ki egy 10x15-ös képet, vagy vidd magaddal 
fotócsíkon az esküvő pillanatait. Kérd korlátlan csomagjainkat, mi 
pedig a Nagy Napotok grafikájához illeszkedve elkészítjük a képek 
sablonját, biztosítjuk a vicces fotósarok kiegészítőket és a segí-
tőkész asszisztenciát - így Vendégeiteknek csak a pózolással kell 
foglalkozniuk. Tökéletesítsd az esküvőt a Cheese fotósarokkal!
Elérhetőség: cheese.hu  
https://www.facebook.com/instaxemlekek

Best Duo Fotószaküzlet
Sok éve foglalkozunk filmezéssel és fotózással. Megfordulunk ren-
dezvényeken, céges, vállalati eseményeken, de valójában profi-
lunk többségét a modellfotózás és az esküvői, lakodalmi és csa-
ládi rendezvények teszik ki. Rendelkezünk a napjainkban használt 
élvonalbeli eszközökkel, melyekkel minden körülmények között 
a legmagasabb szinten helyt tudunk állni. Lételemünk a fotózás, 
drónozás valamint a filmgyártás minden formája. Keressetek min-
ket itt a kiállításon, hogy bővebb információhoz jussatok!
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/bestduofoto 
https://szentesyvideo.hu/

https://attilanadhazi.myportfolio.com/

https://szentesyvideo.hu/
https://www.facebook.com/bestduofoto 

https://www.facebook.com/instaxemlekek
https://www.cheese.hu
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Astronova – Fotó, videó
Az Astronovafilm célja, hogy egy olyan kisfilmet készítsen a párok-
ról, amivel elégedetten emlékezhettek vissza életetek egyik legfon-
tosabb eseményére, garantáltan mosolyt csal az arcotokra évek 
után is. 
Az Astronovafilm már több mint 10 éve készít filmeket, kisfilmeket, 
promóciós anyagokat. A 100-nál több átadott esküvői film nyomán 
nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy esküvők terén is tapasztalt szol-
gáltatóról van szó. 
A párok igényei alapján vagy 1 operatőr, vagy 2 operatőrös felál-
lásban készítik filmjeiket. A cél, hogy olyan film kerüljön átadásra, 
mely hangulatával visszarepít az eseményre, érzelmeket elevenít 
fel, vagy akár üzenetet adhat át a pár életének következő szaka-
szaira.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/astronovafilm

Bende Róbert – Képzőművész
Egy különleges szolgáltatással is bővült az esküvői szektor. A ka-
rikatúra készítés egy igazán különleges és egyedi ajándék lehet. 
Valamint a Vendégekről a helyszínen történő karikatúrarajzolás ki-
váló szórakozás a várakozási időkben és örök emlék marad. Ben-
de Róbert hatalmas rutinnal bánik a ceruzákkal.  
Rajzai vendégajándékként is szolgálhatnak, illetve azok fotómáso-
latai díszíthetik az esküvői emlékkönyvet.
Karikatúra készítés megrendelésre, rendezvényeken élőben a 
helyszínen.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/robert.bende.5

Kovácsné Tobai Beáta
Hobbinak indult számomra a fotózás, de igen hamar valós 
felkérésekben találtam magam és ebből pont az első egy esküvő 
volt. Számomra boldogság, hogy visszaadhatok az élményekből, 
hogy tizedmásodpercnyi pillanatokat kaphatok el, érzelmeket 
fejezhetek ki a képeimmel. Emiatt fontosnak tartom, hogy már 
a nagy nap előtt ismerjem a párt, átbeszélve minden igényt és 
kívánságot.
A készülődés pillanatától a lakodalomig veletek vagyok, ha 
szükséges, hogy valóban felejthetetlen emlékeitek legyenek, 
amikor majd a fényképalbumot lapozgatjátok!
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075535879090

https://www.facebook.com/astronovafilm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075535879090
https://www.facebook.com/robert.bende.5
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V.Art Rendezvényszervezés Kft.
Teljeskörű rendezvény- és esküvőszervezési szolgáltatások mindig 
a legkiválóbb minőségben, az ország egész területén, de akár 
külföldi helyszíneken is.
Összeszokott, jól képzett csapatunk két évtizedes tapasztalattal 
áll az Ön rendelkezésére, és legyen szó akár egy esküvőről, egy 
kisebb családi partiról, egy exkluzív bálról, szakmai konferenciáról, 
vagy akár egy több napos, akár több ezer főt megmozgató 
rendezvényről, velünk biztosan megtalálja számítását, így nem 
marad más dolga, mint jól éreznie magát a rendezvényen.
MEGVALÓSÍTJUK AZ ÖN LEGSZEBB ÁLMAIT!
Elérhetőség:  
https://www.instagram.com/v.art_rendezvenyszervezes/

Kamilla Dekor Boutiqe
Fő profil a virág, pl menyasszonyi csokor, kitűzők, koszorúslány 
csokrok, autódísz, asztaldíszek, szülőköszöntő csokrok és minden, 
ami virágból készül, de ezek mellett megtalálhatóak egyéb dekoros 
elemek, pl üdvözlőtábla, szertartásdkoráció, desszertasztal 
dekoráció stb..
Kedvelem a természetes anyagok használatát, ezek munkáimban 
érzékelhetőek is, ha lehet mellőzöm a műanyag kellékeket. A festett 
virágokat is igyekszem mellőzni, a természet adta színek tárháza is 
bőséges, választékosan lehet ezekből is alkotni.
„A virágok olyan nyelvet beszélnek, melyet mindenhol értenek!”
Elérhetőség: https://www.facebook.com/KamillaViragbolt 
https://www.instagram.com/kamilladecorboutique/?hl=hu

Levendula Virágműhely
Fő tevékenységünk közé tartozik az esküvői dekorációk készítése 
élővirágból, vagy akár minőségi, élethű selyemvirágból készített 
installációk, törekedve a minőségre és eleganciára.
Minden ifjú pár életében vannak meghatározó pillanatok, élmények. 
Ezek a momentumok kiemelkedő alapkövei a párkapcsolatnak: 
mi pedig azért vagyunk, hogy ezeket még szebbé varázsoljuk! A 
legnagyobb gonddal szövögetjük a ránk bízott esküvők látványának, 
hangulatának terveit, a legapróbb a romantikus virágdekorációig és 
installációig, hogy minden pillanat úgy legyen megörökítve, ahogy 
azt megálmodtátok!
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/levendulaviragmuhely

Dekoráció

https://www.facebook.com/levendulaviragmuhely
https://www.instagram.com/kamilladecorboutique/?hl=hu
https://www.facebook.com/KamillaViragbolt

https://www.instagram.com/v.art_rendezvenyszervezes/
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Partyvarázs
Minden ember életében vannak olyan események, amelyeket 
valamiért emlékezetessé szeretne tenni. Cégünk a Leskovics 
Pirotechnika Kft. 1997-ben alakult, azóta is kiemelt célunk, hogy 
felejthetetlenné tegyük megrendelőink legfontosabb pillanatait és 
elkápráztassuk a vendégeket egy tűzijátékkal, dekorációval, vagy 
az általunk szervezett jó hangulatú rendezvénnyel. 
Elérhetőség: www.leskovicspiro.hu
Minden esküvői dekoráció külön kihívás számunkra a tervezgetés 
első fázisától kezdve az utolsó simításig. Sokszínűsége 
folyamatosan inspirál bennünket. 
A textilek, a székszoknyák, a fények, a léggömbök és az apró 
kiegészítők adta számtalan lehetőség által lesz az esküvői 
dekorációd egyedi, stílusos és megismételhetetlen.
Garantáljuk, hogy a Te ízlésednek megfelelő, lélegzetelállító esküvői 
dekorációt állítunk össze a Te igényeidhez szabva. 
Elérhetőség: www.partyvarazs.hu 

Bianca Esküvői Szalon
Exkluzív ruhaszalonunk több mint 400 féle ruhával vár téged a 
legnevesebb tervezők műhelyeiből. Szalonunkban egyebek mellett 
a Rosa Clará, Eddy K., Demetrios, Cosmobella, Aire Barcelona, 
Orea Sposa, Lunanovias, Adriana Alier ruhakölteményei közül 
válogathatsz nálunk.
A kiegészítőket is megtalálod nálunk, és természetesen az 
örömanyákat, tanúkat és a koszorúslányokat is felöltöztetjük.
Elérhetőség: +36 30/181 5875 
www.instagram.com/v.art_rendezvenyszervezes/

Colosseum – Férfi ruházat
Üzletünk tapasztalt szakemberek segítségével olyan férfi öltönyök 
készítésére vállalkozik, amelyek eleget tesznek az aktuális 
trendeknek és valamennyi egyedi igényt kielégítik. 
Kollekcióink között az esküvői öltöny kiemelt helyen szerepel, mivel 
egy különleges, nem hétköznapi eseményre készül. Éppen ezért 
fontosnak tartjuk, hogy aki a Mi esküvői férfi öltönyünket választja, 
tökéletes komfortérzettel viselhesse azt ezen az izgalmakkal és 
örömökkel teli neves napon. Segítünk továbbá abban, hogy a 
kiegíszítők is tökéletesen passzoljanak az öltönyhöz. Vállaljuk: 
öltönyök, zakók, ingek méretre készítését, alakítását.
Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/colosseumcsabacenter

Ruha

www.instagram.com/v.art_rendezvenyszervezes/
https://www.leskovicspiro.hu
https://www.partyvarazs.hu/
https://www.facebook.com/colosseumcsabacenter


9/15

Gyulai Pálinka Kóstolóház - Fabulya Attila
Az első gyulai pálinkafőzdét Harruckern János György alapította 
meg 1731-ben. Az általa elindított, közel 300 éves hagyomány 
folytatója a Báró Harruckern Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft.
Illatos, ízes gyümölcsökből főzzük tiszta, finom, 100%-os 
párlatainkat, melyeknek, 20 - 22 °C fokon kóstolva, minden egyes 
cseppjében ott érezhető a gyümölcs bársonyos lelke.
A Gyulai Pálinka Manufaktúra 2008 őszén kezdte meg 
működését. 
A Viharsarok egyik legújabb és méltán a legszebbnek titulált 
Gyulai Pálinka Kóstolóház hét és fél hektáros területen épült meg, 
ahol jelenleg mind az 56-féle pálinka megkóstolható.
A Kóstolóház a pálinka világának megismertetésén kívül 
alkalmas egyéni vendégek és csoportos rendezvények igényinek 
kielégítésére.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/kostolohaz

4évszak Catering - Berki Szabolcs
Ha nincs elképzelésetek, bátran ránk bízhatjátok magatokat! 
Nektek egy esküvőt kell megszerveznetek, nekünk meg már volt 
több, mint 1000.
Cégünket a 4évszak Cateringet 2010-ben alapítottuk. Elsősorban 
esküvőszervezéssel és esküvői vendéglátással foglalkozunk. 
Nyolcszáz főre elegendő, saját eszközpark áll rendelkezésünkre. Az 
Önök szolgálatában álló munkatársaink a szállodaipar, vendéglátás 
és rendezvényszervezés legkülönbözőbb területein szerezték 
tudásukat.
Várjuk megkeresésüket bármilyen ételsorról legyen is szó!
Elérhetőség: https://www.facebook.com/gyulagasztro

Szilágyi Party Service – catering
Szilágyi Gábor chef vagyok. 30 éve kezdtem a vendéglátóiparban 
dolgozni. Szakmám egyben a hobbim is. Először igyekszem 
megálmodni, majd kipróbálni legújabb elképzeléseimet, hogy 
mindig a legjobb tudásommal indulhassak egy-egy versenyen. 
A hidegkonyhai ételek készítése a legkedveltebb számomra, 
mivel - úgy gondolom - egy szakács ebben élheti ki leginkább 
alkotói vágyát. Természetesen a versenyzés mellett azok, akik 
már ismernek, tudják, hogy hideg és meleg ételek készítésével is 
foglalkozik a Szilágyi Party-Service. 
Elérhetőség: https://szilagyiparty.hu 
https://www.instagram.com/szilagyi_party

Catering

https://www.instagram.com/szilagyi_party
https://www.facebook.com/gyulagasztro
https://www.facebook.com/kostolohaz
https://szilagyiparty.hu
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Torta-sütemény

TeTortád – Nemesi-Csiszér Andrea
Közel 2 és fél éve foglalkozom a torta készítéssel, de már 
gyerekkorom óta érdekel a sütés. Az egyetem elvégzése közben 
éreztem, hogy a cukrászat lesz az igazi utam, így a geológus 
diplomám megszerzése után elvégeztem a cukrász tanfolyamot, 
és megnyitottam az egyszemélyes műhelyemet.
Tortáimat minőségi és természetes alapanyagokból készítem. 
Célom, hogy a termékeim egyfajta friss, mai szemléletet 
tükrözzenek, így igyekszem követni a legújabb trendeket. A tortákon 
kívül aprósüteményeket, monodesszerteket és pohárkrémeket is 
készítek, de a legnagyobb szerelem egyértelműen az esküvői torta 
készítés.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/TeTortad  
https://www.instagram.com/tetortad/

Bottyánszki Ildikó mézeskalács
A mézeskalács készítése esküvőkre is kitűnő ajándék, dekoráció 
lehet. A vendégek megajándékozása szerencsét jelent a házasságra 
nézve, így Ildikó jóvoltából ez az apró gesztus sem marad el az 
Álomesküvőn.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/bottyanszkiildi

Édes fészek sütöde
Tóth Zoltánné, Edit vagyok. Gyula külterületén, egy csodás erdő 
ölelésében alkottam meg az én kicsi, de szeretettel, és sütemény 
illattal teli sütödémet. Ebben az „Édes Fészek”-ben, édes és sós 
aprósüteményeket készítek. 
A sütemények egy része, régi, hagyományos recept alapján 
készül, de vannak közöttük újabbak is, illetve olyanok is, amiket én 
álmodtam meg. Egyedül dolgozom, vajjal, házi lekvárokkal, tanyasi 
tojással, saját készítésű krémekkel. 
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057182000855

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057182000855
https://www.facebook.com/TeTortad
https://www.instagram.com/tetortad/
https://www.facebook.com/bottyanszkiildi


11/15

Táncoktatás

Petrovits Petra
A világ számos országában színházában és arénáiban léptem már 
fel neves társulattal, ahol mai napig is hivatásomnak eleget 
teszek. A színpad számomra olyan hely, ahol megáll az idő, csak 
a jelenben létezem összpontosítva a feladatomra, kollégáimra a 
szerepemre mindezt örömmel.
Ugyanakkor kihívásnak tartom táncot tanítani olyan 
pároknak, akik még sosem találkoztak a tánc szépségével, 
örömével. Igaz a tánctanulás izzadságos ,,munkával” jár, de 
ad egy olyan tartást, eleganciát, fegyelmezettséget a testnek 
amit bármikor alkalmazhattok.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/petra.petrovits.3

Tóthné Szabó Enikő – táncoktató
Az Álomesküvőre a párokat Tóthné Szabó Enikő készíti fel, de 
bárki keresse őt bizalommal, ha a táncparkett ördöge szeretne 
lenni. Tanítónőként pályám kezdetétől készítek fel gyermekeket 
zenés-táncos műsorokra, ceremóniamester férjem által pedig az 
esküvők világába is beleszerettem. 
Egyedi nyitótáncokat koreografálok és tanítok be leendő ifjú 
pároknak saját igényeikre szabva, bármilyen stílusban. Jó érzés, 
hogy a szerelmesek nagy napjába én is belecsempészhetek egy 
kis varázslatot. 
Elérhetőség: https://www.facebook.com/eniko.szabo.10485

Mülek Krisztián Marilyn Cipőbolt
A Marilyn Cipőboltban megtaláljátok azt a cipőt, amelyik 
egyszerre emeli az ara szépségét és teszi az esküvői ruhát 
kényelmessé. Üzletünk 2014 óta Gyulán a Hétvezér utca 6. szám 
alatt várja a kicsiket és nagyokat 1-2 kényelmes, bőrcipővel. 
Megtalálhatóak nálunk gyerekcipők, női- és férfi utcai, valamint 
alkalmi cipők széles választéka.
A házasulandó párokat is várjuk szeretettel, ugyanis rövid 
határidővel, vagy akár a békéscsabai Krokodil testvérüzletünk 
készletéből beszerzünk bármit!
Egyedi méretek, színek és elképzelések sem jelentenek gondot 
számunkra! Nézzetek be hozzánk!
Elérhetőség: https://www.facebook.com/marilyncipobolt

Cipő

https://www.facebook.com/petra.petrovits.3
https://www.facebook.com/eniko.szabo.10485
https://www.facebook.com/marilyncipobolt
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Szépségipar

Infinity Fit & Beauty Studio - Duska Tímea
Az Infinity Fit & Beauty Studio Gyula segítséget nyújt mindabban, 
hogy a legjobb formánkat hozhassuk akár egy eseményre 
készülődve, akár a mindennapokban. 
Az esküvő talán egy nő életében az egyik legfontosabb nap, 
amikor a kislánykori álmok valóra válnak. Gyönyörű ruhában, 
hajkölteményben és sminkben várjuk a pillanatot, amikor 
Életünk Szerelme elsőnek megpillant minket fehér ruhában 
menyasszonyként. 
Duska Tímea vagyok, az Infinity Fit & Beauty Studio tulajdonosa. 
Már lassan 4 éve magas minőségű szolgáltatásokat nyújtunk mind 
a sport, a test-, és arckezelések területén.
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/Infinityfitbeautystudio

Nesbu – Bukor Ági
Bukor Ágnes vagyok, a Nesbu Beauty Salon megálmodója. 
2009-ben a főiskolai tanulmányaim mellett kezdtem el a Dior majd 
a Lancome vezető sminkeseinél szakmai alapozásom. Azóta is 
folyamatosan fejlesztem magam e gyönyörű szakma végtelen 
színei tárházának kitanulásában. A szakmai továbbképzésem 
itt se állt meg, 2019-ben kozmetikus lettem és még ez évben 
sminktetováló is vált belőlem. 2020 nyarán pedig megnyitottam 
Gyula központjában életem első szalonját, mely a Nesbu Beauty 
Salon nevet kapta.
Elérhetőség: https://nesbu-beauty-salon.salonic.hu/

Bahama mama Beauty
Friss, fiatalos csapat révén a legújabb trendek és az elegancia 
jegyében tartós hajkoronát és sminket kaphattok tőlünk, hogy a 
legdurvább lagzit is teljes pompában szórakozhassátok végig. 
Szilágyi Barbi vagyok, fodrász, több éves tapasztalattal és 
hatalmas szeretettel kezdtem bele ebbe a szakmába. Tudásom 
bővítése céljából többször jártam Budapesten továbbképzéseken 
és a jövőben is szeretném a legújabb technikákat elsajátítani.
Nóra Bandrus vagyok profi sminkes, szemöldök és szempilla 
stylist. 2018 év végén egy régi vágyam teljesült, a TV2 Beauty 
csapatában kaptam lehetőséget, ahol a napi műsorokban 
dolgoztam. A legkedvesebb számomra mégis az esküvői munka, 
mert ti menyasszonyok életetek egyik legfontosabb napján nekem 
szavazzátok bizalmatokat.
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/Bahamamamabeauty22 
https://www.instagram.com/bahamamama_beauty/

https://nesbu-beauty-salon.salonic.hu/
https://www.facebook.com/Infinityfitbeautystudio
https://www.facebook.com/Bahamamamabeauty22

https://www.instagram.com/bahamamama_beauty/
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Luxus Jewerly -  Szikszai Zita
A luxus divatékszer iparban kiemelkedő és piacvezető első magyar 
Brand. A mára nemzetközileg ismert divatmárka, különleges és 
minőségi alapanyagok felhasználásával teremt egyedi formavilágot, 
miközben az elmúlt több mint 100 év alatt ugyanazon értékeket 
vallja. Magas minőségű egyedi, exkluzív formákkal, széles 
választékkal állunk minden korosztály rendelkezésére.
Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/luxusjewerly

Csenki Ékszer & Óra Szalon
Mert egy férfi és nő közötti szövetség legtradicionálisabb 
szimbóluma az ujjon viselt karikagyűrű! Már több mint negyed 
évszázad tapasztalatával várjuk a házasulandó párokat Békés 
megye legnagyobb karikagyűrű kínálatával! A kínálatukban 
szerepel: Több mint 300 féle karikagyűrű modell, eljegyzési és 
kísérőgyűrűk, valamint menyasszonyi ruhák kiegészítő ékszereinek 
széles választéka. Karikagyűrűk Aranyból, Ezüstből, Titániumból 
és Orvosi fémből, akár drágakövekkel díszítve. Választékunkban 
megtalálhatóak a prémium kategóriát képviselő osztrák és német 
tradicionális manufaktúrák, valamint a hazai ötvösműhelyek által 
gyártott különleges karikagyűrű modellek .
Elérhetőség: https://ekszeresora.hu/ 
https://www.instagram.com/csenki_szalon

Z-Fashion Békéscsaba – Szikszai Zita
Jelenleg shopping centerekben értékesítünk. Fantasztikus 
alapanyagokkal, formákkal készülnek fehérneműink minden 
korosztály részére. 
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057574152969

TamBara Nails
A menyasszonyi ruha, a smink, a haj és kiegészítők mellett a 
körömnek is tökéletesen kell mutatnia a nagy napon, mert a 
menyasszonyok kezét legalább egyszer biztosan megörökíti a 
fotós, amikor párja felhúzza ujjára a gyűrűt. 
A körmök szépségéről és a gyönyörű esküvői manikűrről a 
TamBara Nails Szalon gondoskodik, Tamara Tárnok jóvoltából.
Elérhetőség: https://www.facebook.com/TamBaraNails

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057574152969
https://www.facebook.com/luxusjewerly
https://www.instagram.com/csenki_szalon
https://ekszeresora.hu/
https://www.facebook.com/TamBaraNails
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Egyéb kapcsolódó szolgáltatások

Elizabeth Hotel**** Gyula
A Gyulai vár közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, század eleji 
hangulatot idéző szálloda a Várfürdőtől és az Almásy-kastélytól alig 
200 méterre igazi oázis a pihenni vágyó vendégek számára. Gyula 
első négycsillagos szállodája 44 elegánsan berendezett szobával, 
valamint 6 várra néző, erkélyes junior lakosztállyal rendelkezik. A 
szobák jelentős részéből az épület fekvéséből adódóan a gyulai 
vár panorámája élvezhető. A hotel 2021-től kibővített, exkluzív 
éttermi és bár részleggel, valamint 2022-től feszített víztükrű kültéri 
medencével és kényelmes napozóterasszal, pihenőkerttel várja 
kikapcsolódni, feltöltődni vágyó vendégeit. 
Elérhetőség: www.elizabeth-hotel.hu 
https://www.facebook.com/elizabeth.hotel.gyula

La Vita Prémium Panzió
Gyula központjában, a legfontosabb látnivalóktól karnyújtásnyira 
található a La Vita Prémium Panzió, ahol minden adott a 
feltöltődéshez.
Tudjuk, hogy milyen fontos a pihenés és azt is tudjuk, hogy mi 
kell hozzá. Változatos hangulatú szobatípusaink között mindenki 
megtalálja a számára megfelelőt, legyen szó egy romantikus 
hétvégéről, családi kirándulásról a gyermekekkel vagy baráti 
összejövetelekről. 
Vadonatúj luxus szobáinkban lenyűgöző környezetet kínálunk, míg 
wellness részlegünkön zavartalanul adhatja át magát a relaxáló 
élményeknek.
Elérhetőség:  
https://www.facebook.com/lavitagyula 
https://www.instagram.com/lavitagyula/ 
https://lavitagyula.hu/

Bene Villa
A vendégek elszállásolása egy nagyon nehéz, összetett kérdés 
egy esküvő alkalmával. Ebben nyújt segítséget a Bene-Villa. Gyula 
városában, a gyulai Várkerület és az Almásy-kastély közelében, 
páratlan építészeti értékkel rendelkező, szecessziós épület ma 
a Bene-Villának ad otthont. Szálláshelyünk rendelkezik egy  
120 m2-es közösségi térrel, amely tökéletesen alkalmas céges, baráti, 
családi rendezvények lebonyolítására, legény-illetve leánybúcsú, 
eljegyzés vagy kisebb létszámú esküvők megrendezésére 50 főig. 
Lehetőség van a meghívott vendégek elszállásolására 8 elegáns 
lakosztályban, összesen 32 fő tekintetében. 
Elérhetőség:  
http://apartmangyula.com/bene-villa/bemutatkozas

https://www.elizabeth-hotel.hu/
https://www.facebook.com/elizabeth.hotel.gyula
https://www.facebook.com/lavitagyula

https://www.instagram.com/lavitagyula/
https://lavitagyula.hu/
http://apartmangyula.com/bene-villa/bemutatkozas
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Corvin Hotel Gyula
A szálloda ideális környezetet biztosít a Gyulán üdülni, romantikusan 
pihenni és a kikapcsolódni vágyó párok és a gyulai fürdőbe érkező 
vendégek részére. Kifejezetten felnőttek számára kialakított 
szobáink kellemes kényelmet biztosítanak vendégeink részére, 
csomagajánlataink kellemes kikapcsolódást, feltöltődést kínálnak.
Szeretettel várjuk szállodánkba! 
Elérhetőség: https://corvin-hotel.hu

Almásy-kastély, Stefánia-szárny
Az Almásy-kastély impozáns főépületéhez csatlakozó egykori 
kiskastély-szárny 2019-2020-ban újult meg. A korhű szellemben 
felújított csemegetár, főzőiskola, valamint elegáns rendezvénytér 
funkciót betöltő épületrész az egykoron a kastélyban élt gróf 
Wenckheim Józsefné Jankovich Stefániáról kapta új nevét. A 
Stefánia-szárny bálterme exkluzív helyszínként a korszerű 
berendezés mellett elegáns hangulattal várja vendégeit. A családi 
eseményekhez, rendezvényekhez kizárólagos használattal is 
bérelhető. A terem asztalos ültetés esetén 160 fő fogadására 
alkalmas. Konferencia szervezése esetén 180 fő számára tudunk 
kényelmes helyszínt biztosítani. A barokk kastély környezete, a 
csodálatos park, az elegáns berendezés különleges élményt ad a 
rendezvényen résztvevő vendégeknek. 
Elérhetőség:  
https://gyulaikastely.hu/

Gyulai Várfürdő
Az Álomesküvő három párjának pihenéséről a Gyulai Várfürdő 
gondoskodik! A családi élményparkkal együtt 23 medencével 
büszkélkedhet a fürdő jelenleg. Az Aqua Palota izgalmas 
csúszdáin kívül, termálvizes gyógymedencéivel és frissítő Castello 
szaunaparkjával is várja a feltöltődni vágyő vendégeket. Nem 
csak egyszerűen egy strand, hanem történelmi emlékhely, mely az 
Almásy-kastély parkjában, egy arborétumban került kialakításra.
Elérhetőség: https://varfurdo.hu/ 
https://www.facebook.com/varfurdo 
https://www.instagram.com/gyulaivarfurdo/?hl=hu

Sióréti Lovasközpont
Az esküvőn kiemelkedő szerepe van a külsőségeknek is, és mi 
mindent megteszünk ennek érdekében is. A mai modern világban 
igazi kuriózumnak számít, ha a jegyespár lovas hintóval érkezik a 
nagy nap helyszínére. A központ kimondottan oktatólovardaként 
működik, lovaglástanítással és fogathajtás tanítással egyaránt 
foglalkozunk. A Lovasközpont területén található belső 
rendezvénytér pedig alkalmas akár polgári ceremóniával is 
egybekötött rusztikus vagy elegáns vintage hangulatú esküvők 
helyszínének.
Elérhetőség: http://lovascentrum.eu/

https://www.instagram.com/gyulaivarfurdo/?hl=hu
http://lovascentrum.eu/
https://www.facebook.com/varfurdo

https://varfurdo.hu/

https://gyulaikastely.hu/
https://www.facebook.com/corvin.hotel.szalloda.gyula
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