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Medgidia a aniversat 151 de ani
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Primaria municipiului Medgidia a organizat, la finele saptaminii trecute, "Zilele orasului", cu ocazia
implinirii a 151 de ani de la intemeierea oficiala a localitatii. 151 de ani  de diversitate etnica si
culturala s-a numit intilnirea care a deschis seria manifestarilor dedicate Zilei municipiului Medgidia
si care s-a desfasurat in sala de protocol a Primariei. La discutii au fost prezente peste 100 de
persoane. "Oameni care acum sint plecati din Medgidia, dar care au ramas cu sufletul alaturi de
acest tinut, fosti primari ai Medgidiei, cadre didactice, consilieri locali si oameni carora le place sa
traiasca in Medgidia si-au dat intilnire la Primarie pentru depana aminitiri. Inalt Prea Sfintia Sa
Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, a onorat cu prezenta aceasta reuniune si a binecuvintat orasul
si oamenii lui. Victor Popa, proiectantul podului de la Medgidia, simbol al orasului, a povestit cu
emotie amintirile sale din perioada constructiei podului, perioada pe care el a petrecut-o la
Medgidia", a declarat primarul Dumitru Moinescu. El a adaugat ca fosti primari ai Medgidiei -
Gheorghe Alexandru si Ion Cuciureanu - au povestit, de asemenea, citeva dintre amintirile legate de
aceste meleaguri. Au mai fost prezenti Virgil Mocanu, dascal in Medgidia de peste 30 de ani, Amet
Aledin, deputat din partea UDTTMR, Corneliu Leu, scriitor din Medgidia, consilieri locali, tineri. In
finalul intilnirii, primarul a premiat mai multi tineri din localitate, care, prin rezultatele obtinute la
diverse concursuri nationale si internationale, au contribuit la promovarea orasului, a culturii si
sportului local. Au mai fost recompensati si locuitori din oras care s-au implicat in proiectele de
dezvoltare. Printre acestia s-au numarat si mai multi presedinti de asociatii de proprietari care au
contribuit la buna gospodarire a unor blocuri si zone. Seara, pe scena amplasata in parcul central 1
Mai, a avut loc un spectacol de divertisment prezentat de tineri si trupe din Medgidia. Crosul
&#8220;Medgidia 151 de ani" a deschis cea de a doua zi a manifestarilor. La competitie au
participat peste 150 de copii si tineri. In zona stadionului, reprezentantii comunitatii turco - tatare au
organizat lupte traditionalele tataresti Kures. Zilele Orasului s-au incheiat cu un spectacol folcloric si
un foc de artificii.

Intemeierea oficiala a orasului Medgidia s-a facut la 2 septembrie 1856, prin decret al Imperiului
Otoman. Medgidia a primit numele de la sultanul Abdulmedgid, care a domnit in perioada 1839
-1861. Orasul a fost construit si dezvoltat intr-un spirit modern, pe baza unui plan urbanistic elaborat
de departamentele tehnice ale ministerelor din acea vreme, special pentru a gazdui refugiatii din
Crimeea si pentru dezvoltarea economica a Dobrogei centrale. Intemeierea Medgidiei si dezvoltarea
rapida a reprezentat pentru statul otoman un experiment reusit in domeniul economiei capitaliste si
al ingineriei sociale. Pina in 1875, Medgidia devenise unul din cele mai prospere, complexe si
civilizate orase din statul otoman. Dupa semnarea Tratatului de la Berlin (1878), Medgidia a devenit
parte componenta a Romaniei. Conform tabelelor statistice din acea vreme, populatia districtului
Medgidia numara 28.213 locuitori, dintre care tatarii reprezentau peste 50%.

Pagina 1/1


