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Ismét a fesztivál vendége volt a
soproni székhelyű Habakuk Bábszínház, s idén egy klasszikus mesével, a Hamupipőke bábszínpadra
állításával örvendeztették meg a
legifjabb fesztivállátogatókat. Akik
látták, akik ismerik a társulat munkáját, méltán mondják, hogy a
legmagasabb színvonalú bábelőadások egyike „jött” Biharkeresztesre. A patchwork technikával készített díszlet, az interaktív
előadás lenyűgözte nem csak a
kicsiket, de a felnőtteket is.
Június 6-án délután a fiatal korosztálynak kedveztek a szervezők a
Kálvintér Művészeti Fesztivál
meghívásával. A Tündérkert Művészeti
Gyermekfoglalkoztató
Csoport
fiatal,
szakképzett
animátorok segítségével, kézműves
foglalkozásokkal, játékos bibliai
előadással kötötte le egy teljes
délutánon keresztül a nagy létszá-

mú látogatót. A 2004-ben alakult
Kálvintér Zenekar instrumentális
zenéjében a jazz-rock-funky hagyományok fúziója keveredett,
majd ezt követően Csonka Valter
mindent elsöprő hangja, s a
chicago bluest játszó Dr Valter
Blues Társasága Zenekar muzsikája töltötte be a Sportcsarnok légterét. A kis létszámú, de annál lelkesebb közönség azóta is emlegeti az
estét, s visszavárja a Kálvintér Művészeti Fesztivál csapatát.
A hagyományokhoz híven a szombati nap a néptáncosoké volt idén
is. VIII. alkalommal találkoztak a
határon túli, s határon belüli néptánccsoportok a Bihari Regionális
és Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó keretében.
Az esti vendégműsort ezúttal a
Nagyváradról érkezett Csillagocska

Néptáncegyüttes adta, a találkozó
vándordíját pedig a mezőtelegdi
táncosok birtokolhatják egy éven
keresztül.
Vasárnap Kurgyis András, a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának lelkész tanára
hirdette az igét a záró istentiszteleten, s a zenei szolgálatot ezúttal a
szervező iskola növendékei és tanárai végezték.
Végül
Nagy
Zsolt,
a
Biharkeresztesi Református Egyházközség esperes-lelkésze zárta
szavaival a rendezvénysorozatot,
újfent hangsúlyozva a BIHart jelmondattá vált kodályi gondolatát
kicsit kibővítve: „Csakis művészi
érték való az embernek, minden
más árt neki.”
Kovács Mónika

KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Biharkeresztes Város Önkormányzata
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései
alapján
Biharkeresztes város és Ártánd község víziközművel ellátott közigazgatási területén
az Önkormányzatok törzsvagyonát képező szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű teljeskörű üzemeltetési tevékenységére
irányuló koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdet.
A koncesszió időtartama: 20 év, 2008. december 1-jétől.
A koncessziós pályázat nyertesének a részletes koncessziós pályázati kiírásban foglalt feltételekkel az Önkormányzat a koncesszióköteles tevékenység gyakorlását a koncesszió időtartamára átengedi, a vagyoni értékű jog ingyenes átadásával.
A koncessziós díj legkisebb összege:
400 millió forint + ÁFA koncessziós díj, melyet a koncessziós időszak alatt évente kell halasztott fizetéssel a részletes koncessziós
pályázati kiírásban meghatározott
feltételek szerint megfizetni
A koncessziós pályázat a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó
rendelkezései alapján kerül kiírásra és elbírálásra, a pályázat nyertese az, aki a koncessziós pályázat feltételeinek megfelel, és egyben az Önkormányzat számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
A részletes koncessziós pályázati kiírás – bruttó 150.000.-Ft összegű Díj ellenében – Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57., jegyzői iroda, telefon: (54) 430-002/112 hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11 óráig
vehető át, a Díj megfizetésének megtörténtéről szóló igazolás bemutatása mellett. A részletes koncessziós pályázati kiírás Díját Biharkeresztes
Város Önkormányzata 12052705-00225521-00100002 sz. számlájára kell átutalni.
A részletes pályázati kiírás nem ruházható át, vételára nem követelhető vissza.
A pályázónak a részletes kiírásnak megfelelő pályázatot kell 3 példányban, magyar nyelven Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában a jegyzői irodában benyújtania 2008. augusztus 15.-tól legkésőbb 2008. október 15-én 10 óráig.
A pályázatok felbontására Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Tanácskozó termében 2008. október 15-én, 10 órától
kerül sor.
További technikai információ Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. címen és
06/54/430-002/112 telefonszámon kérhető.
Pályázatot csak a részletes pályázati kiírást igazoltan átvevő pályázó nyújthat be.
A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó 1.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosítékot bocsásson a pályázat kiírója
rendelkezésére, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, az ajánlati kötöttség biztosítékaként, az ajánlat visszavonásának, illetve
eredményes eljárás esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéstől való visszalépése esetére.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

