Primăria Roșia Montană

LA ROŞIA MONTANĂ, TRADIŢIILE MINEREŞTI REÎNVIE
DE ZIUA MINERULUI
Anul acesta, sărbatoarea va încerca să stabilească un record mondial:
cei mai mulţi oameni care caută simultan aur cu şaitrocul
Roşia Montană, 21 august 2009 – “Ziua Minerului ” este un eveniment sărbătorit anual
în comunităţile din zonele unde există sau au existat exploatări miniere. Anul acesta, la Roşia
Montană, Ziua Minerului va fi sărbătorită duminică, 30 august 2009, începând cu orele 12,
pe stadionul “Minerul ”.
În acest an, pentru a aduce în atenție tradiţia bimilenară a mineritului în zonă, Primăria Roşia
Montană, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi RoşiaMin, în calitate de
organizatori, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Consiliului Judeţean Alba, pregătesc un
eveniment inedit pentru participanţi: prima ediţie a “ Festivalului Comunităţilor Miniere şi al
Tradiţiilor Minereşti ”. Comunităţile miniere din judeţul Alba şi câteva comunităţi miniere
din judeţele învecinate (Roşia Montană, Abrud, Bucium, Baia de Arieş, Zlatna, Almaşul
Mare, Ocna Mureş – Alba; Brad, Certej – Hunedoara şi Popeşti – Bihor) îşi vor prezenta, în
timpul festivalului, tradiţiile şi obiceiurile cu care se mândresc.
“Mineritul din Munţii Apuseni are o istorie de 2.000 de ani. Cred că Festivalul
comunităţilor miniere şi al tradiţiilor minereşti va fi primul eveniment de amploare care îşi
propune să aducă în atenţia tuturor tradiţiile acestor locuri, în bună măsură legate de
minerit. Sper ca acest festival să încurajeze comunităţile miniere să-şi păstreze şi să-şi
pună în valoare tradiţiile”, a spus Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba.
Pentru a pune în evidenţă importanţa menţinerii identităţii locale şi a tradiţiilor minereşti,
organizatorii evenimentului au ales să atragă atenţia asupra situaţiei mineritului şi minerilor
din Apuseni prin lansarea unei provocări: încercarea de a stabili un record mondial – cei mai
mulţi oameni care vor “alege” aur cu şaitrocul.
“Vrem ca duminică, 30 august, să transmitem mesajul nostru tuturor minerilor din Munţii
Apuseni. Aici, mineritul există de când lumea şi a devenit o tradiţie. Recordul mondial pe
care dorim să-l stabilim este felul nostru de a spune că tradiţia mineritului din zona Roşiei
Montane trebuie păstrată”, este de părere Eugen Furdui, primarul comunei Roşia Montană.
Ziua se va încheia cu o petrecere în stil mineresc la care vor participa artişti şi cântăreţi de
muzică populară şi uşoară, printre care Maria şi Tudor Furdui Iancu, Nicoleta Voica, DJ
Project şi Corina.
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