
De Pasti, mediesenii s-au distrat dand cu bata
O parte a mediesenilor, mai exact cei care locuiesc pe strazile Oituz si Stejarului din cartierul Mosnei, s-a
distrat, timp de cateva ore, chiar in ziua de Pasti, agitand batele din " dotare ". Practic, pretextul unei
petreceri campenesti stropita din abundenta cu bere si vin, alaturi de nelipsitele oua rosii, cozonac, pasca
si miel, l-a reprezentat traditionalul joc de turu, in care se folosesc bate de baseball si mingi din piele, de
dimensiuni reduse. Vechi de peste o jumatate de secol, turu, asemanator cu oina, care se joaca si ea in "
deschidere " pe o strada alaturata, reuneste an de an sute de localnici. Organizatorul este presedintele
Asociatiei Culturale " Mediasul Nostru ", Marcel Adrian Piteiu, director-general al Romgaz Medias. Cel
care le-a pregatit castigatorilor diplome si cupe, a declarat cu acest prilej, de la care nu au lipsit nici edilii
municipiului de pe Tarnava Mare, ca " am decis pastrarea si perpetuarea traditiei jocului de turul in ziua
de Pasti, in acest cartier, pentru ca ea este veche, de pe vremea bunicilor mei. Jocul era, inca de pe atunci,
un bun prilej de socializare, dar si de testare a spiritului de competitie. "
 Copiii din Medias, premiati pentru prepararea mesei de Pasti

 Dupa o saptamana plina, in care, desi aflati in vacanta, elevii din Medias au " patimit " din greu, in
cadrul bazarului de Pasti, pentru a se ridica la inaltimea celei mai importante sarbatori crestine, invierea
Domnului, totul s-a terminat, cu putin inainte de Sf. Pasti, cu premierea celor mai talentati dintre acestia.
Cele mai " gustate " momente –atat la propriu cat si la figurat – au fost cele legate de pregatirea oualor
rosii, respectiv de prepararea dulciurilor nelipsite de pe masa de Pasti. Concursurile " Cosul meu cu oua e
mai frumos ", " Sa pregatim masa de Pasti "  si " Creatie literara " s-au desfasurat la Biblioteca
Municipala " St. L. Roth " si au fost supervizate de Antonela Sofia Barbu, sef serviciu in cadrul Primariei
Medias. Aceasta ne-a declarat ca " numarul elevilor care au vopsit oua, au preparat tort de biscuiti dupa
propria reteta, ori s-au intrecut in lucrari despre sarbatorile pascale au fost de cateva zeci. Cele mai
iscusite au fost fetele, care si-au adjudecat toate premiile puse in joc, adica Miriam Roiban de la Şcoala
Generala din Ighisu Nou, Andrada Pumnea si Andrada Moldovan, de la scolile generale nr.4 si respectiv
nr. 2 din Medias ".
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