
    
 

MEGHÍVÓ 
A „KÖZKINCS-NAP VÁRDÁN” CÍMŰ RENDEZVÉNYÉRE 
 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja Önöket a 1941896035 projekt 
azonosítószámú „Közkincs-nap Várdán” című rendezvényére  

Időpont: 2021. augusztus 28. szombat, 13:00 óra 

Helyszín: VÁRDA, Akác u. 1. 

 
Másfél évvel a pandémia után végre egy biztonsággal megszervezhető közösségépítő, közösséget megerősítő helyi 
rendezvényt szervezünk Várdán, egy fél falunapot. Óvatosságból csupán egy félnapos rendezvényt, mert a mai 
ismereteink és a jelenlegi rendelkezések alapján, a szeptemberre jósolt negyedik hullám megérkezése előtt ez a 
rendezvény várhatóan biztonsággal megszervezhető lesz. Ezúttal a színes zenés programok elmaradnak, de tartalmas 
és értékes kikapcsolódásra lehetőséget biztosítunk, minden helyi lakosnak. Ezen a napon vendégeink lesznek a 
kozármislenyi barátaink, testvértelepülésünk, Kozármisleny város küldöttsége. Az előzetes programtervezetet úgy 
állítottuk össze, hogy a napot Várda kulturális értékeinek bemutatására, közkincseink megismertetésére fordítjuk, illetve 
egyedi kulturális élményeket kínálunk a helyieknek, vendégeinknek egyaránt.  

Programtervezet: 

1300 -1700 Gyermek programok 

• Népi fa játékok 
• Origami - Ácsné Dóczi Éva, Szijj Mária 
• Szoborfaragás- Csikós N. Márton 
• Gyöngyfűzés- Müller Jánosné 

1400  Vendégek fogadása –Faluház 
Várda kulturális értékeinek bemutatása 
• Szász kastély 
• Közkincsház megtekintése 
• Templom megtekintése 

1530 Gereben Galéria megnyitó –Akác u. 8. 

 Házigazda: Tóth György Várdai szoborkészítő, galéria tulajdonosa 

1700 Imi, mondj egy verset! 
Csuja Imre színművész előadása – 
a legnagyobb magyar költők versei értő tolmácsolásban 

Helyszín: Faluház nagyterme 80-100 fő 
Moderátor: Varga István 

1800  A meghívott vendégek vendégül látása-Faluház ( vacsora ) 

1830 „Izirájder polgármester úr!” 

Közönségtalálkozó a pagodák alatt a Jászai Mari díjas Érdemes és kiváló művész élménybeszámolója 
szerepeiről, munkájáról 

1930 a várdai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub műsora 

2000- tól kötetlen beszélgetés 

A nap folyamán: 

Tradicionális falunapi ételek kostolója 



─ Lángos, krumplis lángos, langalló 
─ Kőttrétes (keltrétes) 
─ pogácsák 
─ Zsíroskenyér mangalica zsírral, lila hagymával 

Hungaricum ételkostoló 

  -Karcagi és Kondoros birkapörkölt 
 

A hagyományos „főzőversenyt” környezetvédelmi okokból mellőzzük, az egyszer használatos edényeket, 
evőeszközöket. Nem szennyezzük a környezetet! Így papírtányérból kínáljuk az ételeket, illetve a főzőverseny pótlására 
pogácsák versenyét hirdetjük meg. 


