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Copii din Centrulde Plasament numarul 2 Oradea prezenti la „Festivalul toamnei” de 

la Berettyóújfalu 
 

 
Miercuri, 07.10.2009 sapte copii de la Centrul de Plasament numarul 2 Oradea, insotiti de o 

delegatie de la DGASPC Bihor, au participat la competitia de fotbal organizata de Centrul de Plasament 

din Berettyóújfalu din cadrul celei de a treia editii a „Festivalului Toamnei”. 

La aceasta competitie au mai participat alte 6 echipe ale centrelor de plasament de tip rezidential 

din Berettyóújfalu, Komadi, Debrecen, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény. Echipele au fost 

imparite in doua grupe si au jucat meciuri de 20 de minute in sistemul „fiecare cu fiecare”. 

Echipa din Oradea, condusa de instructorul de educatie si in acelasi timp si antrenorul echipei, 

Pantea Darius, a castigat trofeul Fair - play. 

Alaturi de sustinatorii din Oradea in jurul celor doua terenuri de sport au mai fost prezenti cei 120 

de copii de la Centrul de Plasamet din Berettyóújfalu si peste 100 de copii de la celelalte institutii de 

protectie prezente la eveniment care si-au sustinut frenetic favoritii.  

In paralele cu competitia sportiva s-a desfasurat si un concurs de gatit, concurs la care au participat 

copii si insotitori ai acestora de la cele 6 centre de plasament din judetul Hajdu Bihar. Mancarurile 

traditionale unguresti au ajuns pe masa participantilor la eveniment, toti copiii bucurandu-se de gulas, 

bobgulas, sarmale cu afumatura si prajituri delicioase.  

Pe langa bunatatile culinare la sfarsitul evenimentului toate echipele au fost premiate cu  

echipamente sportive, carti, dulciuri si jucarii. 

„Ne-am bucurat sa fim prezenti la Berettyóújfalu mai ales ca am castigat un trofeu. Am socializat 

si cu copiii aflati in casele de copii din Ungaria si ne-am bucurat de premiile castigate. Mancarea a fost 

extraordinara si prajiturile delicioase” Alex, unul dintre fotbalisti de la CP 2. 

„A fost un eveniment de bun augur pentru noi si dorim sa multumim pentru invitatia facuta. Sper 

sa mai colaboram si pe viitor si i-am invitat pe cei din Berettyóújfalu la competitia sportiva pe care o vom 

organiza noi saptamana viitoare la Oradea” Szarka Arpad, Director general al DGASPC Bihor. 

Poze si filmede la eveniment gasiti pe adresa de e-mail   www.dgaspcbihor.ro  .       

 

Cu respect: 

  DIRECTOR GENERAL                                                                                 PURTĂTOR DE CUVÂNT  

Dr. ec. SZARKA ARPAD                                                                        NOVAC CIPRIAN 


