
Esküvői  ismertető 



Szeged legújabb és legizgalmasabb 
rendezvényhelyszíne

Szeged új ékszerdoboza nem mindennapi helyszínt biztosít a nagy nap-

ra: egyedülálló rendezvényteremmel és a stadion különleges vizuális  

technikájával fogadja a házasodni vágyókat. 

Az igényes helyszín mellé a legmagasabb színvonalú catering párosul.  

A Katedrális Étterem professzionális csapata, a mediterrán konyha ízei mel-

lett, a hagyományos magyar konyha élményét is örömmel varázsolják az 

esküvőtökre érkező vendégek tányérjára.



Minden egy helyen…

A Szent Gellért Fórumban lehetőségetek nyílik egy igazán különleges szer-

tartásra is. Ha szeretnétek, biztosítani tudjuk, hogy a stadion pályáján való-

suljon meg a ceremónia, miközben a násznép a VIP lelátóról csodálhatja a 

legromantikusabb pillanatokat. A helyszín kitűnő adottságainak köszönhe-

tően kreatív fotózáshoz is kiválóak lehetőségek, és akkor még nem említet-

tük a lelátón megrendezett pezsgőzést.

Az első emeleti VIP terem adja a vacsora és az ünneplés helyszínét, mely 

üveg falaival és -kérés szerint- megvilágított oszlopaival már magában is 

lenyűgöző látványt nyújt. A modern, de egyben elegáns helyszín számtalan 

általatok megálmodott stílust képes befogadni. A bel- és kültéri videó- és 

fénytechnika hozzájárul a romantikus hangulathoz, és számtalan kreatív 

ötlet megvalósítását teszi lehetővé, hogy igazán emlékezetes legyen az es-

küvőtök.

Tudtátok?
AKÁR  

A BOLDOGÍTÓ IGENT 

IS KIMONDHATJÁTOK 

A SZENT GELLÉRT 

FÓRUM LELÁTÓINAK 

ÖLELÉSÉBEN.



A tökéletes helyszín

VIP termünk Szeged legkülönlegesebb rendezvényhelyszíne, mely a va-

csora és az azt követő buli tökéletes színtere. A terem két hosszanti oldalát 

üvegfal borítja, mely páratlan hangulatot és látványt biztosít. 

Egy biztos: erre az esküvőre mindenki emlékezni fog.

Az általatok kiválasztott berendezéshez, a legmodernebb bútorzatot biz-

tosítjuk. Választhatóak elegáns körasztalok hófehér spandex borítással és 

hozzáillő székekkel. Sőt, akár pihenő rész is kialakítható kanapékkal, min-

den elképzelésetek igyekszünk megvalósítani. A létszám miatt sem kell ag-

gódnotok, hiszen 70 főtől egészen 200 főig kényelmesen elfértek.

Tipp
NAGYOBB LÉTSZÁM 

ESETÉN AJÁNLJUK 

FIGYELMETEKBE A 

SZENT GELLÉRT  

FÓRUM SPORT-ÉS 

RENDEZVÉNY-

CSARNOKÁT.



Vendéglátás

Kizárólagos catering partnerünk a Katedrális Étterem.

Tapasztalt kollégáink, Móni Ákos chef vezetésével azon dolgoznak, hogy 

elkápráztassák az esküvőtökre érkező vendégeket. Kívánságaitokat a leg-

nagyobb hozzáértéssel varázsolják tányérra, legyen szó hagyományos lako-

dalmi menüről vagy a fine dining világ különleges élményéről.

Partnerünk
KATEDRÁLIS ÉTTEREM 



Választható  
extrák

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy egy stadion futballpályájának 

közepén esküdtek meg, de előttetek itt a lehetőség, hogy Szegeden az el-

sők között legyetek, akiknek ilyen élmény megadatik. A násznép a VIP te-

rem teraszáról és lelátóinak székeiről lehet részese a ceremóniának. 

A stadion atmoszférájának köszönhetően varázslatos élményben lesz ré-

szetek a bevonulás, a szertartás és a gratulációk ideje alatt.

Szertartás a 
pályán



Pezsgőzés  
a lelátón

Kreatív ötletekben is igyekszünk a segítségetekre lenni, örömmel biztosít-

juk a koccintást akár a lelátón is. Ha szeretnétek megidézni egy focimeccs 

élményét, a pezsgő mellé pattogatott kukoricát vagy egyéb általatok kí-

vánt harapnivalót is tudunk számotokra biztosítani.

Kreatív ötletek



Fotózás

Ki ne szeretné megosztani ismerőseivel a nagy napról készült fényké-

peket? Számtalan barátunk esküvői fotója készült már erdőben, ré-

ten, sziklákon vagy éppen szalmabálákon. Stadionban készült eskü-

vői fotókkal viszont nem sokszor találkozunk a közösségi oldalakon.  

Legyen nektek igazán egyedi sorozatotok az esküvőtökről!

Tipp:
NE FELEJTSETEK EL A 

LELÁTÓN PÁR FOTÓT 

KÉRNI MAGATOKRÓL, 

EZEKET MINDENKI 

EMLEGETNI FOGJA 

ÉVEKKEL KÉSŐBB IS.



Videótechnika

Igény szerint lehetőségetek nyílik az eredményjelzőt és a pályán kör-

befutó ledfalat felhasználni videók, képek, üzenetek kivetítésére.  

A látvány, páratlan és valóban egyedi élményt kínál. 

Kreatív videók, gyermekkori felvételek? Ilyen modern technikával és külön-

leges helyen igazán kevesek mutathatják be őket.

Tipp:
KREATÍV VIDEÓK, 

GYERMEKKORI  

FELVÉTELEK...



Kapcsolat

Bízunk benne, hogy helyszínünk  

elnyeri tetszéseteket, és hamarosan vendégeink 

között köszönthetünk benneteket.

EMAIL 

info@szgf.hu

TELEFON 

06 20 349 1948

WEB 

szentgellertforum.hu

CÍM 

6728 Szeged,  

Dorozsmai út 2-4

Szolgáltatások

Szolgáltatók, akiket szívesen ajánlunk,  

és köszönjük együttműködésüket a kiadványhoz:

VIDEÓ, DRÓN  

Tarkó Bálint - Colour b’ART Film&Photo

FOTÓ 

Nagy Dávid - D’apfel Photo

MENYASSZONYI RUHA 

Csikós Anikó - D’ange

DEKOR 

Kószó Szilvia - Millart Dekoráció

SZERTARTÁSVEZETŐ:  

Kondász Edit Esküvő - és rendezvényszervező, Szertartásvezető

FÉNYTECHNIKA 

Németh Sándor - NS Stúdió




