
"Mosul" lui Thelmann
Brad impodobit, Oraselul Copiilor, concert de colinde, bazar de Craciun, Cavaleri de Medias, pachete
pentru colindatori, sarmalute si vin fiert, focuri de tabara si o salba de artificii sunt doar cateva dintre
surprizele pregatite mediesenilor de sarbatori.
  
  Pregatirile pentru sarbatorile de iarna au intrat pe ultima suta de metri. Primaria vrea ca voia buna si
distractia sa se tina lant pana la sfarsitul anului. 
  
  Sarbatori de 67000 de lei
  Edilii au la dispozitie pentru sarbatorile de iarna 670 de milioane de lei vechi, cu care incearca sa
multumeasca gusturile tuturor. "Luna decembrie este deosebita si dorim sa cream o atmosfera speciala
pentru sarbatorile de iarna. Nu cred ca vom cheltui toti banii, dar vom face totul pentru ca mediesenii sa
se simta bine de sarbatori", a declarat primarul Daniel Thellmann.
  
  Dulciuri pentru colindatorii primarului
  Circa 300 de milioane de lei s-au cheltuit deja pentru 12 casute din lemn, asezate in jurul pietei Coposu
si pentru bazarul de Craciun. Pana in 8 ianuarie, cumparatorii de cadouri vor fi asteptati la tarabe de
ONG-uri si agenti comerciali. Bradul de Craciun a fost deja asezat in centrul pietei. In piata isi vor face
aparitia si Cavalerii de Medias, care isi vor incrucisa spadele intr-o serie de reprezentatii pentru
medieseni. Programul de sarbatori cuprinde si "Concertul ecumenic de colinde" de la Biserica Sfanta
Margareta din 21 decembrie, dar si un concert traditional de colinde in 23 decembrie, la Sala Traube. Din
19 si pana in 23 decembrie, Primaria asteapta colindatori de la scolile si gradinitele din oras. Micii
colindatori vor fi intampinati de Mos Craciun, care-i va astepta cu tolba incarcata cu peste 2000 de
pachete cu dulciuri. Spre incantarea mediesenilor, in perioada sarbatorilor, in piata din fata Primariei vor
fi aprinse si focuri de tabara.
  
  6.000 de sarmalute
  Daca anul trecut, in oala din fata Primariei au fiert la foc mic circa 4.500 de sarmalute, in acest an,
administratia locala pregateste 6.000 de sarmalute. In 23 decembrie, in jurul pranzului, edilii orasului si
consilierii locali ii vor astepta pe medieseni in piata Coposu, la o portie de sarmalute cu smantana si la un
pahar de vin fiert. In noaptea trecerii dintre ani, Primaria mai pregateste o surpriza, de care mediesenii
n-au avut parte anul trecut. Un foc de artificii. 
  
  Pregatirile sunt aproape pe terminate, insa parca mai lipseste ceva. Zapada. 
  
  Firmele impodobesc centrul
  Pentru ca orasul sa arate cat mai bine in timpul sarbatorilor de iarna, Primaria a purtat o serie de discutii
cu agentii comerciali, carora le-a dat mana libera in impodobirea fatadelor si a zonelor din centrul
orasului. Potrivit reprezentantilor administratiei, firmele au fost incantate de oferta, iar urmarile nu vor
intarzia sa apara.
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