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Comunitatea din Roşia Montană
îşi sărbătoreşte tradiţiile de Ziua Minerului
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Competiţii sportive, concerte, dansuri şi prezentări ale străvechilor tradiţii miniere
din zona Roşia Montană vor marca Ziua Minerului în 2010
Pentru prima dată, Jurnalul Naţional şi “Mişcarea de rezistenţă” aduc în Apuseni
artişti precum Ducu Bertzi şi Nicu Alifantis, într-o ediţie specială a festivalului
“Folk You”
Daci și romani se vor înfrunta într-o luptă care ne reaminteşte cât de important a
fost rolul aurului pentru România, de-a lungul istoriei

Ziua Minerului va fi sărbătorită la Roşia Montană în 29 august prin concursuri
sportive, dansuri, concerte de muzică populară şi folk, dar şi prezentări ale tradiţiilor
minereşti cu care comunităţile din zonă se mândresc. Ora oficială de începere este 12:00,
pe stadionul „Minerul” din Roşia Montană.
Sărbătoarea include şi a doua ediţie a Festivalul Comunităţilor Miniere şi al Tradiţiilor
Minereşti, la care participă 12 comunităţi din judeţele Alba, Bihor, Cluj şi Hunedoara.
Acestea vor arăta spectatorilor că mineritul e o parte a modului lor de viaţă încă de acum
aproape 2.000 de ani. Participanţii vor urca rând pe rând pe scenă, în timp ce standurile
lor de pe stadion vor deveni expoziţii foto, de carte sau de obiecte specifice activităţii
miniere.
Printre oaspeţii de anul acesta se vor afla şi membrii asociaţiei Terra Dacica Aeterna.
Costumaţi în soldaţi daci şi romani, aceştia se vor înfrunta pe câmpul de luptă de pe
stadion şi vor organiza o paradă militară. Personajele istorice le vor arăta vizitatorilor
vestimentaţia şi armele specifice epocii lor şi vor fi gazdele unor ateliere de creaţie de
ceramică şi bijuterii romane.
„Mineritul a fost vreme de mii de ani principala ocupaţie a localnicilor din Roşia
Montană, încă de pe vremea romanilor, şi rămâne singura şansă de dezvoltare durabilă a
acestei comunităţi. E esenţial pentru noi ca această tradiţie, care ţine de identitatea
oamenilor din zonă, să nu se piardă!”, explică Eugen Furdui, primarul comunei Roşia
Montană.
Ziua va continua cu muzică: un concurs de tango şi vals va fi urmat de un recital de
muzică populară susţinut de artişti precum Codruţ Galdău, Cătălina Furdui, Nicolae
Tuhuţ, Ionuţ Fulea, Mirela Mănescu, Mirela Petrean, Cătălina Bichiu.
În premieră în acest an, pe scena de la Roşia Montană vor urca nume mari ale muzicii
folk din România. Jurnalul Naţional şi “Mişcarea de rezistenţă” aduc în Apuseni câteva
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dintre vedetele festivalului “Folk You”, consacrat pe nisipurile de la Vama Veche. De la
ora 21, Zoia Alecu, Dinu Olăraşu, Ducu Bertzi și Nicu Alifantis le vor cânta roşienilor şi
oaspeţilor acestora, înainte ca seara să se încheie cu focuri de artificii.
„Tradiţiile miniere definesc această comunitate şi ele trebuie redescoperite, păstrate şi
transmise generaţiilor următoare. România are şansa să devină cel mai mare producător
de aur din Europa, continuând tradiţia minieră într-o manieră modernă, la standarde
actuale” , a declarat Dragoş Tănase, director general Roşia Montană Gold Corporation,
partener al evenimentului.
***
Ziua Minerului este un eveniment sărbătorit anual în comunităţile din zonele unde există
sau au existat exploatări miniere. În 2009, la Roşia Montană a fost stabilit un record
mondial, omologat de Guiness Book: cei mai mulţi oameni care caută simultan aur cu
şaitrocul. O sută de persoane au luat parte la stabilirea recordului mondial și au fost
urmărite de peste 3.000 de spectatori.
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