
Traditia a continuat in 2012: turu si oina, de Pasti, la Medias
Prima zi de Pasti a fost una cu totul deosebita pentru cateva sute de medieseni din cartierul Mosnei. La
ora 10, oameni de toate varstele s-au strans pe strada Stejarului, pentru a participa la un joc extrem de
popular in zona: oina. Nici oboseala, nici ora destul de matinala nu au mai contat in fata traditiei, astfel
incat la ora 10, oamenii erau pregatiti sa inceapa partida. "De mai bine de 50 de ani, ne adunam in fiecare
dimineata a primei zile de Pasti la ora 10 pentru acest joc. La final servim cu totii un pahar de vin, ciocnim
oua rosii si gustam alte produse traditionale de Pasti. Speram ca si in acest an, cei care au fost alaturi de
noi sa fi petrecut cateva clipe frumoase alaturi de noi ", a spus Mariana Halmaciu, unul dintre
organizatorii jocului de oina. 
  
  O ora mai tarziu, la cateva sute de metri departare de oina, s-a dat startul unui alt joc: turu. Foarte
asemanator din punct de vedere al modului de desfasurare si al regulilor cu oina, jocul de turu este
asteptat an de an de toti mediesenii. Duminica dimineata la ora 11, s-a dat startul acestui joc, sub privirile
curioase ale mediesenilor. Nu a mai contat rezultatul sau echipa castigatoare, pastrarea si continuarea
traditiei fiind mai presus de orice. "Jocul de turu este una dintre traditiile frumoase ale mediesenilor de pe
aceasta strada. Ma bucur foarte mult ca si in acest an, sute de persoane au venit in acest loc pentru a lua
parte la turu. Este un lucru foarte bun, care demonstreaza ca traditiile sunt pastrate. Eu tin minte ca si pe
vremea bunicilor mei, acest joc se disputa in fiecare an si am decis ca trebuie sa ducem aceasta traditie
mai departe ", a declarat Dinu Banceu, organizatorul jocului de turu din Medias.
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