
Meghívó



Tiszadada Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

a 2019. július 20. napján szombaton 
megrendezésre kerülő 

Anna-napi búcsúra és falunapi mulatságra.



Programok: 

  600 -1200  Horgászverseny a Tisza folyón
  900 -1000  Szentmise és templombúcsú a katolikus templomban
1030   Dombormű átadás a Községházán
1200 -1230  A Tiszavasvári Városi Fúvószenekar előadása
1230   Rendezvény megnyitása.  
  A rendezvényt megnyitja dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő
1245   A Tiszadadai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak     
  vonulás- szerelés-oltás bemutatója
1300 - 1400  Ki a legerősebb tiszadadai? - erősember verseny
1400 - 1415  A Tiszadadai Holló László Általános Iskola      
  néptánccsoportjainak bemutatkozó műsora
1430 - 1530  Rosé Acoustic zenekar fellépése
1545 - 1630 Pandúrok zenekar koncertje
1630 - 1700  II. Falusi Rodeóbika Verseny
1700 - 1800  A Folkfusion Band koncertje
1800 - 1900  Robertó műsora
1900 - 2000  Tombola sorsolás
2000 - 2100  Sugarloaf zenekar élő koncertje



 
 
 
 
 

 

 „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
 A vidéki térségekbe beruházó Európa” 
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A rendezvény témája / programja: 
 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  

 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.  

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  

 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 
 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 

Kelt: település, XXXX. év XXXXX hónap XX. nap 
 
 
 Tisztelettel: 
 személynév 
 tisztség elnevezése 
 pályázó szervezet neve 
 
 
A rendezvény a VP6-19.2.1.-YY-Y-YY XXXXXXXXXX című felhívás során elnyert YYYYYYYYYYY 
iratazonosító számú „XXXXXXXXXX” című projekt keretében kerül megvalósításra. 
 

Esemény címe 
Dátum: évszám hónap nap 
Időpont: XX.XX órától XX.XX óráig 
Helyszín: épület elnevezése, irányítószám településnév, utca házszám (Hrsz. XXX) 
 

MEGHÍVÓ 
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