
Európa étekkertje - XV. Aratófalatok Ünnepe 

Europe food garden - XV. Harvesting food holiday 

Kuruc Hagyományőrző Egyesület 
 5085 Rákóczifalva, Kossuth Lajos út 23. 
 Tel./fax: +36 56 441 464, mobil: +36 70 232 8813 
 E-mai: kuruc@t-online.hu 
 Web: http://users.atw.hu/hagyfeszt 

Similarly to last year the Kuruc Traditions Association organizes an event and exhibition called  
„Europe’s Food Garden” with cultural visitation. 
 
The program represents all EU countries are invited and asked to help implement our initiatives 
with respect. Our intention that your country should be presented in all of countries’ cultural 
characteristics of tourism. In order to make the visitors and the media we can show your contry is 
worthy please for your kind help. 

We would like to ask the following listed as widely as possible for exhibition: 

 poster 

 leaflet 

 brochure 

 books, postcards 

 folk costumes, folk art 

 with objects 

 culinary specialties 
 
We will organize scene-baking and cooking competition with cultural programs. 
After the exhibition will be returned the exhibition material to the owner. 
 
Location: Rákóczifalva (near Szolnok)  
 
26th June 2015 
 18.00 The opening of the exhibition - Rákóczifalva, Rákóczi út 62. 
 
27th June 2015  
Main programs: 
 08.00 The start of culinary competitions 
 10.30 Scenic cultural programs 
 12.00 Historical parade 
 14.00 Greetings 
 14.30 Victory Ceremony 
 15.30 Bread auction 
 16.30 Scenic cultural programs 
 
Dear Mr. Ambassador! We invite you to our event and cordially invite assistance. Thank 
You very much I'm waiting for your reply. It is in a position that was reluctant to adopt which will 
contribute to our successful implementation. 
 

To Your Excellency, 
.................................. 
 
Subject: Invitation 

Dear Mr. Ambassador! 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 

Address: 

Tisztelt Nagykövet Úr!        (Hungarian translation) 

A Kuruc Hagyományőrző Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan “Európa étekkertje kulturális 
szemlével” címen rendezvényt és kiállítást szervez. 

A program keretében minden európai ország képviseletét tisztelettel meghívjuk és megkérjük, 
hogy segítse megvalósítani kezdeményezésünket. Célunk, hogy minden nemzet jelen legyen 
kulturális, turisztikai jellegzetességeivel. Annak érdekében, hogy a látogatóknak és a médiának 
az Önök országát is méltó módon be tudjuk mutatni, kérjük megtisztelő segítségét. 

Szeretnénk kérni az alábbiak felsorolásból, lehetőség szerint minél szélesebb körben kiállítási 
anyagot: 

 plakát 

 szórólap 

 kiadvány, prospektus 

 könyv, levelezőlap 

 népviselet, népművészet 

 jellegzetes tárgyak 

 gasztronómiai különlegességek 
 
A helyszínen sütő- és főzőversenyt is szervezünk kulturális színpadi programokkal. A kiállítás 
után természetesen visszaküldjük a kiállítási anyagot. 
 
Helyszín: Rákóczifalva, Szabadság tér (Szolnok mellett) 
 
2015. június 26. 
 18.00 Kiállítás megnyitása - Rákóczifalva, Rákóczi út 62. 
 
2015.június 27. 
 08.00 Gasztronómiai versenyek kezdete 
 10.30 Színpadi kulturális programok 
 12.00 Történelmi felvonulás 
 14.00 Köszöntők 
 14.30 Eredményhirdetések 
 15.30 Kenyérárverés 
 16.30 Színpadi kulturális programok 
 
Tisztelt Nagykövet Úr! Rendezvényünkre szeretettel meghívjuk és tisztelettel felkérjük 
szíves közreműködésre. Köszönettel várom válaszát, hogy kérésünket módjában áll-e elfogadnia, 
mellyel nagymértékben hozzájárul rendezvényünk sikeres megvalósításához. 

Rákóczifalva, 27th May 2015 
 
       Sincerely, 
       Attila Terenyei 
           president 

Rákóczifalva, 2015. május 27. 
 
    Tisztelettel, 
       Terenyei Attila 
               elnök 

................................. 
nagykövet úr részére  
 
Tárgy: Meghívás és felkérés 
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