
18 05 - 11 septembrie 2022www.jurnaluldeilfov.roEVENIMENT

Cristina NEDELCU

Ne-am obișnuit în ultimii 
ani, ca în fiecare primă zi de 
sâmbătă a lunii septembrie, să 
ne întâlnim, la Buftea, cu simpa-
ticele autoturisme germane, di-
chisite și strălucitoare, ce pot fi 
admirate și despre care propri-
etarii sunt dispuși să vorbească 
ore în șir, ca despre niște neste-
mate neprețuite. 

În ciuda vremii neprielnice, 
Trabantul și-a unit din nou ad-
miratorii la cea de-a VI-a ediție 
a Întâlnirii Trabantiștilor, la Buf-
tea, dovedind, încă o dată, că 
pasiunea pentru aceste mașini 
nu poate fi învinsă de greutăți 
sau vreme. Și evenimentul din 
acest an a fost organizat cu 
sprijinul Primăriei orașului Buf-
tea și a reunit 50 de automo-
bile, conduse de trabantiști din 
toată țara, sosiți în Ilfov cu fa-
milii și prieteni.

Parada în sine s-a desfă-
șurat sâmbătă, 3 septembrie, 
la Buftea, dar pentru cunoscă-
tori, evenimentul începe la Ba-
za 0, la Buftea, un loc deose-
bit, unde cazarea se face la cort 
sau rulotă, iar regula principa-
lă este să existe cât mai mul-
tă bună dispoziție. Aici toată lu-
mea se bucură de muzică, gră-
tare și dacă își dorește, chiar de 
pescuit.

Cornel Radu, organizator 
din partea Clubului Trabantiș-
tilor și membru în Consiliul de 
conducere al Clubului Vehicule-
lor de Epocă, ne-a declarat că 
la ediția de anul acesta, cu nu-
mărul VI, deși a plouat, au venit 
foarte mulți trabantiști, din Su-
ceava, Brașov, Iași, Sighișoara, 
Galați, Botoșani. ”Deci a deve-
nit de fapt o tradiție, această 
întâlnire a trabantiștilor, în pri-
ma sâmbătă din luna septem-
brie a fiecărui an, pentru aceas-
tă paradă. Au venit 50 de tra-
banturi, cu circa 100 de persoa-
ne, inclusiv copii. Ca în fiecare 
an, am acordat diplome de par-
ticipare, ocazie cu care se face 
și cunoștință, ne revedem, re-
împrospătăm membri, apar unii 
noi, ne cunoaștem din nou cu 
cei vechi. Este o ediție de suc-
ces. Evenimentul în sine este 
de natură să promoveze conec-
tarea, restaurarea și conserva-
rea acestor vehicule istorice, fa-

bricate din 1964, până în 1990, 
când au apărut cele cu motor 
de Volkswagen Polo”, ne-a mai 
spus Cornel Radu. Acesta a pre-
cizat că trabantiștii au fost în vi-
zită și la Palatul Știrbey și la Ca-
pela Sfânta Treime. Parada a 
presupus un traseu prin orașul 
Buftea, iar după festivitatea de 
premiere, toată lumea s-a în-
tors la Baza 0, cu noi impresii,  
amintiri, poze, voie bună și chef 
de distracție.

Viceprimarul Alexandru Vaida, 
un admirator al acestei mărci și 
susținător al evenimentului în si-
ne, le-a reamintit celor prezenți 
că Trabantul este simbolul 
libertății, într-o dictatură. ”Lagă-
rul comunist avea Trabantul care 
îți dădea posibilitatea să fii mobil 
pe bani puțini. Deci omul simplu 
putea să se deplaseze dintr-o 
parte în alta a țării. M-am bucu-
rat că Buftea are capacitatea de 
a atrage oameni dinamici, tineri, 
dar și oameni în vârstă, oameni 

cu putere de 
creație și care 
vor să mențină 
atât tradiția, 
cât să o și inte-
greze în noua 
etapă de dez-
voltare care ur-
mează”, a mai 
spus viceprimarul 
Alexandru Vaida.

Ce am mai 
aflat noi, de la 
participanți:

Potrivit informațiilor oferite 
de proprietarii acestui autove-
hicul, Trabantul a fost una din-
tre mașinile simbol ale comu-
nismului, rămas în producție 
fără modificări majore timp 
de 34 de ani. În momentul 
apariției, Trabantul era un au-
tomobil modern care introdu-
cea o serie de soluții inova-
toare: suspensii independente, 

motor transver-
sal și tracțiune 
față, plus ca-
roserie au-
toportantă. 
Pentru a face 
economie la 
oțel, mașina 

avea carose-
rie din Duro-

plast, un mate-
rial plastic, realizat 

din reziduuri de bum-
bac ale industriei textile, ames-
tecate cu o rășină care era un 
produs secundar al industri-
ei chimice. Neajunsul Traban-
tului era însă motorizarea în 
doi timp, derivată din propul-
soarele DKW, produse înain-
te de război. În 1964, automo-
bilul a trecut printr-o transfor-
mare, ocazie cu care a căpătat 
înfățișarea cea mai cunoscută 
cu care a continuat să fie pro-
dus până în 1990, sub denumi-
rea de Trabant 601.

„ÎNTÂLNIREA TRABANTIȘTILOR” A AJUNS LA EDIŢIA A VI-A

50 de automobile s-au strâns  
în Piațeta Primăriei Buftea

Primăria Buftea și Centrul 
Cultural au organizat o 
nouă ediție a „Întâlnirii 
trabantiștilor“ care a 
reunit 50 de automobile - 
simbol și numeroși curioși 
dornici să admire și să 
descopere tainele acestor 
legende pe patru roți.


