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Európa Gála 2005.
Ifjúsági Napok és Majális
2005. április 28. május 1.
—

A Békési Európa (Jála, amely épül az előző évek rendezvényeire, az idei évben kitetje
sedik és most már mint Európa polgáraiként ünnepelhetünk. A Városházi Krónika eme
különszárnával kívánjuk tájékoztatni a város lakosságát a programokról.
A programsorozat már április 28-án elkezdődik, amikor az ifjúság különböző progra
mokat bonyolít Ic. Az Őt éve visszatérő „Az én hangom” énekversenyen vetélkedhetnek a
liatalok és a döntőt láthatja az érdeklődő közönség. A verseny nyomon követhető az R
Vidcó Stúdió és a Torony Rádió élő adásain.
Április 3O-~p már délelőtt elkezdődik az ünneplés. Ünneplőbe öltöztetjük a várost, a ‚e
ret’ az Élővíz-csatorna partját, és ismét felállításra került a Madzagfalvi Napokon nagy
népszerűségnek örvendő ponton hid, amellyel összekötjük a Karacs Teréz utcát a rendez
vény Fő helyszínével, Ezen a helyszínen alakul ki a civil szervezetek, baráti társaságok,
családok Számára megrendezendő főzőbemutató helyszíne, hasonlóan az elmúlt évhez. A
rendezvény helyszínét az Európai Unió, az ország és a város zászlajával dekoráljunk.
Felállítjuk az Erzsébet liget bejáratánál az Európa Kaput. Vendégeink ezen a kapun ke
resztül érkezhetnek a Rendezvény térre, az Európa Gála helyszínére. Ezt jelképnek te
kintjük’ ezen a kapun átlépve az Európai Unió kapuján is átlépünk.
] lagyományosan a RepuNie Együttes koncertje előtt az énekverseny győzteseinek gá
lakoneertjét láthatja a gyülekező közönség. Ekkor Jelenti be a Diákszövetség, bogy kit vá
lasztottak a város diákpolgármesterének. Ezt követően a város polgármestere a diákpol
gármesterrel együtt köszönti az ünnepet, az ünneplőket.
.

Szeretettel hívunk ás várunk minden árdeklődőt!
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Városházi Krónika

2005. május 1.

Európa Gála 2OO5~
Ifjúsági Napok és Majális
Békés városi rendezvényei 2005. április 28-május 1.
.

I

április 28. 18,00 óra
d színi. Békés Városi Művelődési Központ színházterme
„Az én hangom” énekverseny döntője

A verseny két kategóriában került meghirdetésre, 6-16 évesek és 1635 éves korosztály számára. 3 elődöntőben 57 versenyző közül kerül
ki a kb. 20 versenyző akik könnyű zenei kategóriában versenyeznek.
A zsűri elnöke: Békés Város polgármestere, valamint neves
könnyűzenei művészek, énekesek, menedzserek.
l3elépő: 500,- Ft, mely elővételben is megváitható.

.

2005. április 30.
Helyszín: Békés, Erzsébet Liget, Rendezvény tér

Kirakodó vásár a délutáni óráktól. Az Élővíz-csatornán a Békési
I~urópa híd (ponton —híd) felállítása és feldíszítése európai uniós
zászlóval, civil szervezetek közreműködésével
.

16.00-18.00
17.00-18.30
19.00-19.30
‚

Játszóház
Crasy színház előadása
(Mezőkovácsháza)
Fúvószenekar térzenéje az Európa
Kapunál

20,00-20,30

Polgármesteri köszöntő,
A diákpolgárrnestcr beiktatása.
„Az én hangom” helyezettjeinek
műsora, illetve díj átadás.

Kb. 20.30

Republic Együttes élőkoncertje

2005. m~jus 1.

Városházi Krónika
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~Máus1,
Helyszín: Erzsébet Liget, Rendezvény tér, Sportcsarnok,
Művelődési Központ
Kirakodó vásár, szabadtéri játékok, forgó, céllövölde, sportbemutatók,
non-stop műsor a szabadtéri színpadon. „Itt van Európa” az Élővízcsatorna mentén főzőhelyek kialakítása, a tagállamok zászlajának
kitűzése. Civil szervezetek, baráti társaságok 25 tagállam
gasztronómiáját mutatják be. 25 tagállam 25 baráti közösség 25
ország gasztronómiája -szabadtéri főzés civil piknik.
9,00 kb. 14,00 óráig a Sportcsarnokban Gyermek labdarugó torna.
10,00 órától Európai Unió története című kiállítás megtekinthető a
Művelődési Központ kistermében.
-

—

-

Műsor a szabadtéri színpadon:
I 0.00-tól

Városi Ifjúsági Fúvós Zenekar
Nyugdíjas dalkör
Tilinkó együttes
Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoportjai
Rácz Béla és Varga Károly szintetizátoron
nosztalgia zenét játszik
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola modem
tánccsoportja tart bemutatót.
Körös Citerazenekar muzsikál.
Kung-fu bemutató
14 00-17 00 Játszohaz, kézműves foglalkozas ás bemutato
kb 14 15-tol Pierot Gyermekszínház mesemusora
Páratlan páros szórakoztató műsora
Stage Dance moderntánc bemutató
Bel Canto Énekegyüttes műsora
„Hegedülnek szépen muzsikálnak”
Horváth Rudolf prímás és cigányzenekara
kb.17.30-tól Sztárvendégünk: Dma
kb. 19 óráig Road Runner Band együttes koncertje
.

.
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Városházi Krónika
25 ország gasztronómiája

2005. május 1-én, az Európa Gála
2005.
program
keretein
belül
16ző bemutatóra,
szabadtéri
ételkészítésre nyílik lehetősége 25
vállalkozó kedvű csapatnak.

—

2005. május I.
főzőbemutató

szükséges eszközöket a jelentkező
csapatoknak kell biztosítaniuk.
A csapatok a főzőversenyre való
jelentkezésükkel
elfogadják
a
következő részvételi féltételeket:
a készítendő ételt árulni tilos~
a
csapatok
a
főzőhely
tisztántartásáról
maguk
gondoskodnak, ti sztaságának
megőrzését vállalják;
az ételek elkészítése során a
tűzvédelmi
óvintézkedéseknek
eleget
tesznek, az esetleges károkért
teljes
körű
anyagi
felelősséget vállalnak;
a
főzéshez
szükséges
tűzifáról
a
jelentkező
csapatok
maguk
gondoskodnak.
-

25 tagállam -25 baráti közösség—
25 ország gasztronómiája -szabadtéri
(Z~izés című program során egy-egy
csapat, egy-egy tagország ételét
készítheti cl. A csapatok által
kiválasztott ország ételének megfőzése
a jelentkezések sorrendjében, illetve a
csapatfőnökök közti egyeztetés során
dől cl.
Az Ihirópai Unió tagállamainak
( Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság,
Dánia,
Egyesült
1(1 rályság, Esztország, Finnország,
Franciaország,
Görögország,
I lollandia, Irország, Lengyelország,
I ~ettország,
Litvánia,
Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország,
Olaszország,
Portugália,
Spanyolország,.
Svédország,
Szlovákia,
Szlovénia)
kiválasztott
ételcinek receptjét a jelentkezéssel
együtt kérik leadni. A~ ételeket 3 fős
zsűri értékeli. :
-

A jelentkező csapatnak a rendezők
a helyet, illetve egy sörpad-gamitúrát
biztosítanak.
Az
alapanyagokat,
tűzi fát,
főzőedényeket,
táláláshoz

.

A főzőversenyre jelentkezők, a
verseny feltételeit elfogadják és saját
magukra nézve kötelezőnek tartják.
A programról bővebb tájékoztatás
kérhető
személyesen
a
Városi
Művelődési Központban, illetve a
66/411-142-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő:
2005. április 26. kedd.
A jelentkező csapatok vezetőinek
technikai egyeztetés lesz április 26-án,
kedden
16,00
órától
a Városi
Művelődési Központban.
.
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