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Spitalul de Recuperare din Băile Felix:

Cupa „Speranţa” la table,
ediţia a IX-a
Început cu 9 ani în urmă,
ca un joc de divertisment, pe
marginea bazinului de la Spitalul de Recuperare Felix, de
către câțiva pasionați de jocul de table, s-a transformat
repede într-un joc organizat
unde orgoliul și pariurile de
invincibilitatea au fost elementele care au stat la baza
unui campionat ce a devenit
tradiție.
Grupul de inițiativă alcătuit
din: Damian Vasile, Molnar
Daniel, Răcuciu Nicolae, Malinceanu Constantin, au atras
în practicarea acestui popular sport, într-o locație mai
puțin adecvată, spital, un număr tot mai mare de pacienți,
mulți cu dizabilități motorii,
imobilizați în cărucioare. S-a
alcătuit un regulament, pentru că jocul de table se practică peste tot cu reguli diferite,
care a stat la baza desfășurării
în condiții corecte a jocurilor
și desemnarea celor mai buni
și norocoși câștigători, care
au fost răsplătiți cu diplome și
cupe. Ceremoniile de premiere, care au devenit cu timpul
evenimente, au atras pe lângă concurenți, alți pacienți și
chiar personal al spitalului.
Au onorat prin prezența lor
festivitățile de premiere, conducerea spitalului prin persoanele managerului și a directorului medical. Depășind
caracterul sportiv și de divertisment, campionatul de table
a îndeplinit și alte conotații
de ordin medical, terapie
ocupațională prin joc pentru
pacienții cu dizabilități și nu în
ultimul rând, un rol de socializare și creare de relații interumane. Organizatorii au acordat
o atenție specială pacienților
aﬂați în cărucioare, care au
fost integrați și tratați fără deosebire în „familia” jucătorilor de table. Întrunind acordul

deplin al jucătorilor și pentru
permanentizarea campionatului s-a creat o asociație sportivă, cu activitate periodică cu
numele simbolic „Speranța”.
Începând cu ediția a IV-a,
asociația a primit un important
aliat, Asociația „Sănătatea Ta”
condusă de Camelia Pășcui, cu
o mare deschidere și dragoste
pentru ajutorarea celor aﬂați în
suferință. Domnia sa a reușit
să facă cunoscut acest demers
medicalo-sportiv și să atragă
sponsori care să aducă zâmbete pe chipul celor suferinzi
și să răsplătească eforturile
jucătorilor antrenați în această competiție. De-a lungul celor 9 ediții, între jucători s-au
închegat adevărate prietenii,
care funcționează și în restul
anului. Un tânăr pacient imobilizat în cărucior a recunoscut
faptul că pentru el, campionatul anual de table desfășurat la
Spitalul de Recuperare Felix, a
devenit o preocupare permanentă și așteaptă cu nerăbdare perioada de desfășurare a
campionatului. Este un mare
lucru, că printre preocupările
sale, campionatul de table a
devenit o prioritate. Nu trebuie
să uităm faptul că posibilitatea
organizării acestei manifestări în ﬁecare an, este posibilă
doar prin înțelegerea domnilor
doctori care prin programările
pentru recuperare fac posibilă
întâlnirea organizatorilor și a
jucătorilor pasionați. Este un
adevărat parteneriat beneﬁc
pentru crearea unui cadru de
destindere și recuperare medicală prin joc. Ediţia a IX-a
s-a desfășurat în perioada 24
– 28 iulie 2017. S-au înscris
în competiție 18 concurenți
dintre care 6 în cărucioare
și 4 femei. Celor 8 jucători
vechi li sau alăturat alți 10 noi
pasionați care vor mări marea
familie a jucătorilor de table.
Competiția se desfășoară pe

baza unui regulament, acceptat de concurenți, în care se
alcătuiesc grupe de 4-5 jucători în funcție de numărul celor înscriși. La această ediție
s-au alcătuit 2 grupe de câte
4 și 2 grupe de câte 5 jucători,
prin tragere la sorți, care au
jucat după sistemul ﬁecare cu
ﬁecare. Câștigătorii grupelor
și-au disputat semiﬁnalele și
ﬁnalele. Câștigătorii acestei
ediții au fost: Locul I - Damian Vasile; Locul II i-a revenit
lui Vâlceanu Marius, locul III
a fost ocupat de Gagea Ioan,
iar poziția a IV-a, de Butcă Petrică. Premierea a fost oﬁciată
de conf. univ. dr. Ramona Nicoleta Suciu, managerul spitalului, de șef de lucrări, dr. Felicia Cioară, director medical,
și Camelia Pășcui președinte
al Asociației „Sănătatea Ta”.
Au onorat evenimentul Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin și unii sponsori. Toți concurenții au fost
răsplătiți cu cadouri din partea sponsorilor și diplome, iar
câștigătorii au primit frumoase
cupe și diplome. Sponsorii de
tradiție au fost societățile comerciale: Selgros, Orin, European Drinks, Avon, Asociația
„S.O.S.Autism ” și nu în ultimul rând cofetăria „Danesa”
care a îndulcit sfârșitul cere-

moniei cu un apetisant și gustos
tort, oferit în ﬁecare an. În discursul său, managerul Ramona Nicoleta Suciu a menționat
importanța acestui campionat,
în special pentru pacienții cu
diferite dizabilități și a conﬁrmat tot sprijinul conducerii
pentru continuarea acestui
eveniment medicalo-sportiv,
care este o complementaritate
a tratamentului medical prin
terapia ocupațională.
Aceasta a amintit că anul viitor vor ﬁ 2 aniversări jubiliare,
atât a Spitalului, la 30 de ani de
existență, cât și a campionatului de table, ajuns la ediția a
X-a. Camelia Pășcui a reiterat
importanța pe care Asociația
”Sănătatea Ta” o acordă celor
aﬂați în diﬁcultate și suferință
și a precizat că va continua
demersul de atragere a noi
sponsori la astfel de activități.
Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin, a felicitat
organizatorii și concurenții,
promițând că de anul viitor se
alătură cu mare drag sponsorilor nominalizați, considerând
că un astfel de eveniment merită sprijin și trebuie popularizat.
În încheiere, a fost anunțată
perioada ediție jubiliare, care
va avea loc în perioada 31 iulie
– 3 august 2018.
 Nicu RĂCUCIU

În domeniul turismului

Cooperare transfrontalieră
Reprezentanţii Agenției de
Managemant al Destinației
Bihor și Asociația Bihari Tours din Békéscsaba au semnat, miercuri, 26 iulie, un
contract de cooperare în domeniul turismului.
Semnarea acestui protocol a validat o primă întâlnire în care reprezentanții
organizațiilor din turism s-au
pus la masa rotundă și au
dezbătut dezvoltarea turismului între cele două județe.
Din partea reprezentanților
instituțiilor și organizațiilor
din Békés (Ungaria) au participat: Opauszki Zoltán, directorul de Dezvoltare al Consiliului Județean Békés, Gulyás

Péter, președintele Asociației
de Turism din Békéscsaba,
Kocziha Attila, președintele, și
Veres Zsolt, vicepreședintele
Asociației
Bihari
Túrák,
Varga Sándor, președintele
Asociației Csabai Bihargók și
Elizabeth Komlósi Kálmánné
Szolosi, fondator și membru
al Asociației Túrázz Velünk.
Din partea județului Bihor
reprezentanți au fost: Bántó
Norbert, director executiv al
Agenției de Management al
Destinației Bihor și Szabó
József, administratorul public
al județului Bihor. În urma
discuțiilor, participanții au admis că pentru dezvoltarea turismului ar ﬁ oportună o bună
colaborare și promovare reci-

procă a destinațiilor turistice,
atât din Bihor, cât și din Békés
sub formă de excursii de o zi,
„acestea având menirea de a
anima oferta turistică în cele
două zone de frontieră”.
Bántó Norbert, director executiv al Agenției de Management al Destinației Bihor, a
subliniat faptul că cei mai mulți
turiști care practică trekkingul provin din județul Békés,
astfel, printr-o bună promovare se înțelege adăugarea în
pachetele turistice a ofertelor
speciale de tip trekking pentru
destinațiile din județul Bihor.
„Cooperarea reciprocă este
beneﬁcă pentru județul Bihor, deoarece va facilita crearea unei legături directe cu

asociațiile, agențiile de turism
și cu alte entități care se ocupă
cu promovarea turismului în
Ungaria, în scopul de a promova județul Bihor și de a aduce
cât mai mulți turiști pe aceste
meleaguri”, a aﬁrmat Bántó
Norbert.
La semnarea contractului,
părțile s-au angajat să furnizeze în timp util și reciproc
informații care vor ajuta la
promovarea celor două regiuni, să pregătească materiale
și publicații atât în limba maghiară, cât și în limba română,
și să colecteze date pentru a
putea descoperi și îmbunătăți
cerințele turistice, astfel încât calitatea serviciilor să
crească.

Trei seri de picnic şi cinema

Sub clar de lună

În serile de 8, 9 și 10 august, orădenii sunt
încurajați să renunțe la scaune și să își așeze
păturile pe iarbă verde, pentru trei seri de
picnic și cinema sub clar de lună, în Parcul
Cetății din Oradea. Caravana Filmelor
NexT propune publicului din Oradea cele
mai aplaudate şi apreciate ﬁlme scurte din
cadrul ultimei ediţii a Festivalului Internaţional de Film NexT.
Astfel, cei care vor ﬁ prezenţi în Parcul Cetăţii vor avea ocazia de a viziona 16 ﬁlme scurte
reunite în trei programe speciale: Scurtmetraje
românești pline de imaginație, o seară de Oscar
și cele mai iubite ﬁlme din selecția NexT 2017.
Marți, 8 august, covorul roșu se va întinde
peste pajiște și reﬂectoarele vor ﬁ aprinse pentru cele cinci scurtmetraje de ﬁcțiune nominalizate la Premiile Academiei Americane de
Film în 2017 în cadrul Serii de Oscar: Femeia
și trenul, r: Timo von Gunten, Elveția, 2016,
30’; Nopți liniștite, r: Aske Bang, Danemarca, 2016, 30’; Timecode, r: Juanjo Giménez,
Spania, 2016, 15’; Dușmani interiori, r: Sélim
Azzazi, Franța, 2016. 28’ şi Cântă, r: Kristóf
Deák, Ungaria, 2016, 25’.
Miercuri, 9 august, orădenii vor vedea Best
of Festivalul NexT 2017, o retrospectivă cu
cele mai iubite ﬁlme de la NexT 2017, comedii,
animații, călătorii în spațiul cosmic sau pe
tărâmuri magice, ﬁlme de groază și ﬁlme ca-n
viață, toate scurte, cât să guști în două ore din
tot ce are cinematograful mai bun de oferit:
Lumina roşie, r: Toma Waszarow, Bulgaria/
Croația, 2016, 21’; Supă de piatră, r: Clémentine Robach, Franța, 2015, 7’; Leshy, r: Pavel
Soukoup, Republica Cehă, 2016, 23’; Aport!, r:
Alon Richter, Israel, 2016, 4’; Regatul, r: Francesco Fanuele, Italia, 2016, 27’; Despre păsări
și albine, r: J. J. Vanhanen, Finlanda, 2016,
12’. Joi, 10 august, Caravana Filmelor NexT a
pregătit o seară dedicată ﬁlmelor românești:
întâmplări de familie rupte din viață și povești
de dragoste cu întorsături neașteptate, spuse pe
scurt, cu multă imaginație: Mamă, tată, trebuie
sa vă spun ceva, r: Paul Mureșan, 2016, 6’ ;
Omul de pe lună, r: Mihnea Aliciu, 2016, 18’;
O noapte de dragoste, r: Alexandru Mavrodineanu, 2016, 25’; Pipa, sexul și omleta, r: Ana
Maria Comănescu, 2016, 23’ (Premiul publicului pentru ﬁlm românesc la festivalul NexT
2017) şi Plecarea, r: Cătălin Drăghici, 2017, 22’.
Cele trei seri de proiecţii vor debuta la ora
21.30. Mai multe detalii despre ﬁlme se pot
găsi pe site-ul: www.caravananext.ro.Cea de-a
patra ediție a evenimentului continuă misiunea
Caravanei de a aduce ﬁlmele NexT în fața unui
public nou, în afara Bucureștiului, în orașe
unde posibilitățile de vizionare a ﬁlmelor de
scurtmetraj sunt reduse, iar alternativele de
vizionare a ﬁlmelor în aer liber sunt puține sau
inexistente.
Evenimentul este dedicat întregii familii și
este creat sub conceptul de picnic și cinema
sub clar de lună. Intrarea la toate proiecțiile
este liberă.
 A.C.

