Comunicat de Presă
Inaugurarea Complexului Memorial Mingir
Inaugurarea Complexului Memorial Mingir va avea loc in ziua de 11 mai 2014 începând cu ora 12h00 in satul
Mingir (Hincești), localitate de o deosebita insemnatate cultural-istorica. Situat in vatra satului pe locul
Cimitirului Vechi, el prezinta evenimentele politice, socio-economice si culturale pe care le-au cunoscut
Mingirul si locuitorii sai de-a lungul istoriei lor seculare. La aceasta inaugurare sunt asteptate numeroase
personalitati: miniștri, deputați, istorici, oameni de știința din țara și strainatate.
Unul din cele mai vechi documente de arhivã referitor la istoria comunei Mingir (1519-2014), care are astãzi
circa 6000 de locuitori, atesta existența Cimitirului Vechi de la începutul sec. XVIII. Funcțional pînã în 1880,
distrus în timpul rãzboiului 1941-1945, el a fost îngrijit ca un teren sfînt de locuitorii satului pînã în prezent. Pe
acest loc, în anul 2001, a fost, înãlțat la inițiativa si cu suportul financiar al mingireanului Iacob Lupanciuc
susținut de Consiliul Comunal și alti consãteni (conform deciziei nr.4/8-4 din 22.12.2000). un monument
dedicat celor 226 ostași originari din sat cãzuți în rãzboaiele mondiale 1914-1918, 1941-1945
Cimitirul Vechi se impune deci ca cel mai adecvat loc pentru amplasarea Complexului Memorial Mingir realizat
ca urmare a unei alte inițiative a asociatiei obstesti « Pro Neamul », al carui președinte este Iacob Lupanciuc,
susținuta de Consiliul Comunal (decizia 4/17-4 din 29 mai 2009) și de Guvernului Republicii Moldova (decizia
nr. 75 din 12 februarie 2010). Conform deciziei Consiliului Comunal nr. 3/25-7 din 6 mai 2010, responsabila de
construcție și de strangerea resurselor financiare este asociatia obsteasca « Pro-Neamul ».
Conform proiectului de execuție nr. 412-R din 2010 a fost construit un zid comemorativ si au fost realizate
diferite lucrãri de sculpturã și arhitecturã legate de evenimente și personalitãți din istoria comunitãții noastre
care au plãmãdit cultura laica si ecleziastica, politica si economica. Un element important si de o semnificatie
deosebita din Complexul Memorial Mingir este monumentul ridicat în memoria celor peste 900 de victime locale
ale foametei din anul 1946-1947. Executat din granit cu o înãltime de 5 m, amplasat pe axa principala a
Complexului, el este primul monument din Republica Moldova dedicat victimelor acestei crime si sinistre
tragedii.
Se preconizeaza pentru viitor inscriierea Complexului Memorial Mingir in circuitul turistic Euro-Regional SiretPrut –Nistru, satul Mingir gasindu-se in centrul acestei regiuni geografice si fiind implicat in evenimente
istorice importante.
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tel. mobil: +373 69 59 16 77
Galina LAZAR :
tel mobil : 00 33 6 77 89 41 89

www.proneamul.org

