
Esküvők 
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 

ideális helyszínt biztosít a legkülönbözőbb igényeknek is megfelelően 

esküvői szertartások, vacsorák lebonyolításához. 

Szeretnénk, ha az itt található információk segítséget 

nyújtanának a tervezésben, hogy pontos elképzelések alapján 

személyre szabott ajánlatot készíthessük bízva abban, hogy a 

Jankovich-kúriát választják esküvőjük helyszínéül. 

 

 
„Amikor megszólal az orgona zenéje 

Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen 

Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze 

Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.” 

Ady Endre 



Leánykérés és eljegyzés 
 

Az emberiség legnagyobb kincse, hogy képes a szeretetre, a szerelemre. 

Éljük meg, használjuk ki, legyünk nyitottak a boldogságra, melyet akkor 

érzünk, ha megosztjuk életünket azzal, aki mindennél többet jelent 

számunkra.  

A leánykérés legalább olyan emlékezetes lehet, mint az esküvő. Egy 

romantikus kúria erre az alkalomra is kitűnő választás. A Jankovich-kúria 

festői környezetet biztosít annak érdekében, hogy a nagy pillanat 

mindkettőjük számára feledhetetlen élmény maradjon. 

 

A leánykérés az időjárásnak megfelelően lehet kültéri, illetve beltéri. Annak 

érdekében, hogy eljegyzésük tökéletes legyen, a Kúria számos kelléket 

biztosít Önök számára, illetve segítséget nyújt annak szervezésében. 

 

 
 

„Nehéz most beszélnem, hisz izgatott vagyok, 

De a lényeget illetően, kétséget nem hagyok. 

S bár most izgulok kicsit, de kérdezni nem félek, 

Hisz úgy lesz teljes életem, ha majd veled élek. 

Édesapád előtt, most válaszolj hát nekem, 

Hozzám jössz-e feleségül, s élnél e velem?” 



Leány- és legénybúcsú 
 

A leány-, illetve a legényélet búcsúztatása régi hagyomány, melynek 

során a közeli barátok, barátnők és ismerősök elbúcsúztatják a még 

nőtlen, hajadon barátot, mert ezután már a házasság kötelékébe 

kerülnek. 

Bármilyen programot is állítanak össze, a Jankovich-kúriában 

biztosított a technikai háttér, a rugalmasság és az állandó 

vendégszeretet. 

 

 



Esküvők 
Az esküvő minden pár életében felejthetetlen és fantasztikus élmény, 

amelyre évek múltán is örömmel gondolnak vissza. A Jankovich-kúria 

gyönyörű környezetben várja a házasulandó párokat, felkészült minden 

igény megvalósítására, az egyszerű esküvőktől az egyedi esküvőkig. 

A Központ különféle és egyenként is sokoldalúan variálható termei 

lehető teszik, hogy különböző létszámú vendégség esetén is kényelmes, 

hangulatos, festőien szép esküvő kerüljön megrendezésre. 

 

 
  



 

Szertartás 
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ lehetőséget 

biztosít a polgári- és egyházi szertartások megtartására helyben is. Egyaránt 

lehetséges beltéri és kültéri szertartásos megrendezése, amelyek természetesen 

az igények és az időjárás függvényében változhatnak. Hiszen ki tudna 

elképzelni romantikusabbat, mint egy csodálatos fákkal körülvett parkban, 

halk zene mellett kimondani a boldogító „igen”-t. 

A szertartáshoz igény szerint biztosítani tudunk: 

 Gyűrűpárnát 

 Sziromszóró kosárkákat 

 Gyertya- vagy homokceremónia kellékeit 

 Zenei aláfestést 

 Felszoknyázott anyakönyvvezetői asztalt 

 Rózsakaput 

 

 



 

Műemlék lévén, a Központ saját vendéglátó ipari egységgel nem rendelkezik, 

azonban a nálunk tartott esküvői vacsorák, és bármely más egyéb 

rendezvényre a kedves vendégek által választott bármely vendéglátó 

kitelepülése lehetséges. 

Fennállásunk óta a környező vendéglátók többsége már megfordult nálunk, 

és a sokéves tapasztalat garantálja a szolgáltatás remek színvonalát. 

 

Listánkban több neves kontakttal is szolgálhatunk, valamint lehetőség van 

a kliens által választott vendéglátóval való együttműködésre is. 

 

 

 
  



 

Dekoráció 
A dekoratőrök, dekorációk, virágdíszek, csokrok tekintetében is szívesen 

nyújtunk segítséget, és ajánljuk az általunk ismert megbízható 

dekoratőröket, virágboltokat! 

Mivel dekoratőreink kiválóan ismerik a hely adottságait, így 

maximálisan kihasználják annak előnyeit, az Önök elképzeléseit figyelembe 

véve. Ezáltal az esküvői dekoráció nemcsak harmóniát, de egyediséget is 

sugall majd. A dekoráció magában foglalja a szertartás és a terem díszítését, 

valamint a széköltöztetést. 

 
 

Egyéb szolgáltatások, melyek kiválasztásában 

segítséget tudunk nyújtani: 

 Vőfély, ceremóniamester 

 Fotós 

 Videó felvétel 

 Élőzene 

 DJ 

 



Árak 
Szertartás: 
1.  50.000 Ft – helyszínen fizetendő (abban az esetben amennyiben 

csak a szertartás kerül megtartásra a kúria területén) + 15.500 

Ft anyakönyvvezetői díj 

2.  25.000 Ft - helyszínen fizetendő (abban az esetben amennyiben a 

lakodalom is a kúriában kerül megtartásra) + 15.500,- 

anyakönyvvezetői díj 

 

Épületek és termek bérlése 

Ökoturisztikai épület termei: 

 Öko nagyterem 110 m2  

 Interaktív 50 m2      140.000 Ft 

 

Kúria épület termei: 

 Kúria nagyterem 110 m2 

 Szekciótermek 30-55 m2     150.000 Ft 

 

Kizárólagosság: 100.000 Ft 

 

Kaució: 100.000 Ft (visszafizetésre kerül) 

 

 

 



Képek a szertartásokról, termekről 

   
 

   
 

         



Reméljük felkeltettük érdeklődését, és megtisztel 

Minket választásával! 

 

 
 

Elérhetőség: 
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 

2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7 

Bodnár Edina: 06-30/632-2683 

Gál Mária: 06-30/922-9830 

Czakó Adrienn: 25/440-020 

E-mail:  

info@jankovichkuria.hu 

jankovichkuria@jankovichkuria.hu 
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