
A rendezvény helyszíne: Kisvarsány Sportpálya
A rendezvény idõpontja: 2011.július 03. (vasárnap)
Kisvarsányban 2011. július 3-án a Beregfeszt keretében �Vadas Kisvarsányi Sokadalom� címmel Falunapot tartottunk. A
rendezvény az általános iskola udvarán, illetve sportpályáján került megrendezésre. A programsorozat délelõtt 10 órakor Tiba
Péter polgármester Úr köszöntõjével kezdõdött. A programok összeállításában nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden kor-
csoport figyelmét, érdeklõdését felkeltsük. Az óvodáskorú gyermekektõl egészen a nyugdíjas korosztályig színvonalas mûsorok
szórakoztatták az ide látogatókat. Örömünkre szolgált, hogy nem csak helyi lakosok, hanem a környéken élõ emberek is eljöttek.

Fellépõk:
� Népdalkörök, néptáncosok elõadásai,

� a vásárosnaményi 5 PONT ROCK ZENEKAR koncertje;

� Zizi és Zozó bohócduó (zenés, vidám interaktív mûsor két
szereplõvel, zenés játékos betétekkel a gyerekek bevonásával);

� Zenebohóc elõadása kacagtató bohóctréfákkal és ismert gyerekslágerekkel;

� a miskolci Crazy Dance Tánccsoport �Õrült Karnevál� elõadása.
A show a Riói Karneválok pezsgõ forgatagát idézte elõ, melyben a feltûnõ és
csillogó ruháké, valamint a csinos táncos lányoké volt a fõszerep. A mûsor
dinamikáját a látványos koreográfia mellett a ritmusos és vérpezsdítõ latin zenék adták;

� DOBROSSY MAGIC SHOW - Dobrossy Zoltán Magyarországon egyedülálló
élõ galamb-show mûsora, színpompás virágillúzióval, elõ nyuszival, látványos
bûvész trükkökkel;

� Minidáridó � a Miskolci Nemzeti Színház mûvészeinek elõadásában, táncdalok,
operettek, dáridós nóták;

� Szirota Jennifer koncertje, aki a 2010-es X-Factor legjobb 24
versenyzõje között volt;

� Dj. Szatmári és Jucus koncertje;

� Dj. Szatmári szolgáltatta a zenét;

� Sárkánylányok tûzzsonglõr bemutatója, akik a Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi
Társulatnak tagjai, melyen belül debreceni csapatuk kifejezetten tûztánccal,
tûzzsonglõrködéssel és tüzes produkciók létrehozásával foglalkozik.

� Utcabál, ahol Bíró Bertalan szolgáltatta a zenét.

Rendezvényünk célja a hagyományaink megõrzése, felelevenítése, illetve megismertetése az érdeklõdõkkel. Tájjellegû ételeket
készítettek:halászlé, sült hal, vadas pörkölt, babgulyás, kapros töltött káposzta, darás töltött káposzta, csirkeláb pörkölt. Célunk
volt továbbá, hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz, személyesen találkozhassanak, tudásukat kicserélhessék.
Hagyományõrzõ programok keretében íjászbemutatóra, a honfoglalás kori magyarok otthonának, a jurtáknak a bemutatására
került sor. Környékünk bõvelkedik erdõben, és a három folyó (Tisza � Kraszna � Szamos) lehetõvé teszi a vadászatot, halásza-
tot. Megismerhettük a vadászáshoz szükséges kellékeket, öltözetet. Örömmel mondhatjuk el, hogy célunk megvalósult!
Reggeltõl késõ estig folyamatosan jöttek az érdeklõdõk, számításaink szerint kb. 1000 fõ látogatott el településünkre. Voltak
olyan vendégeink, akik eddig nem tudták, hol van Kisvarsány, most viszont elégedetten, a helyi lakosok vendégszeretetét élvezve
térhettek haza.












