
Bal de Caritate organizat de Asociatia Civitas Mediensis Medias
Edili, politicieni, sefi de partide, manageri si in general orice persoana care a dorit sa contribuie financiar
pentru derularea unor viitoare activitati caritabile au fost prezente sambata seara la un restaurant din
Medias, pentru a participa la a 20-a editie a Balului de Caritate organizat de Asociatia Civitas Mediensis.
Iar anul acesta evenimentul a fost unul cu totul deosebit, asociatia medieseana aniversand 20 de ani de
activitate. "Acest bal de caritate este deja o traditie, fie si pentru faptul ca este organizat de 20 de ani,
neintrerupt. in fiecare an, in aceasta perioada, organizam acest bal, care are drept scop principal
colectarea unor sume de bani pentru derularea unor actiuni sociale, educationale si culturale. Vreau sa va
spun ca ne bucuram foarte mult de faptul ca de la an la an, aceasta manifestare are un tot mai mare
succes, atat datorita voluntarilor care se ocupa de organizarea balului, dar si a persoanelor care sunt
invitate si aici vedem ca tot mai multi medieseni sunt cu sufletul deschis pentru asemenea actiuni.
Invitatii stiu ca prin participarea la acest eveniment fac un lucru bun si incetul cu incetul, dupa atatia ani,
speram ca le-am castigat increderea. Tocmai de accea, dansii doresc sa participe la acest bal de caritate.
Au trecut 20 de ani si cu ajutorul lui Dumnezeu si a voluntarilor nostri inimosi am reusit sa ajutam acolo
unde a fost nevoie ", mi-a spus Eva Ciuciuna, presedintele Asociatiei Civitas Mediensis. Asociatia Civitas
Mediensis este recunoscuta pentru activitatile caritabile derulate in municipiul de pe Tarnava Mare, dar si
in unele comune invecinate Mediasului. Astfel, anul trecut au fost distribuite peste 1.000 de pachete cu
alimente pentru locuitorii din Medias si unele localitati din zona de nord, nefiind uitati nici varstnicii de la
doua camine de batrani din Biertan. De asemenea, asociatia medieseana sprijina printr-un program
propriu de burse mai multi liceeni din oras, avand in ingrijire si mai multi batrani bolnavi si cu venituri
extrem de mici. Nu in ultimul rand, Civitas Mediensis a sprijinit financiar si Spitalul Municipal din oras,
otganizand in acelasi timp si diferite actiuni culturale si sociale pentru copii.
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