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Buftea şi tradiţia unui admirabil Expo Auto Show

Pentru fiecare dintre
noi, „dictatura” timpului e
neînduplecată. Dar sistemele sociale nu. Aşa că,
acum, prezentul libertăţii i-a aplicat lui Traby un
transplant de viaţă lungă, cu un design proaspăt
şi dotări moderne. Nu e o
nostalgie faţă de trecut, ci
un mesaj al reinterpretării lui.

Zi animată, public
numeros
Sute de bufteni s-au
perindat la acest Expo
Auto Show, ţinut în aer
liber, dinaintea amiezii.
Cele peste 50 de automobile Trabant din toată
ţara şi-au etalat formele,
designul şi culorile vii. Iar
proprietarii lor au oferit
oricărui doritor explicaţiile cerute.

Organizatori şi
participanţi
Ca şi în ediţiile trecute, „Traby Club România”
(Asociaţia Clubul Trabantiştilor) s-a bucurat de buna găzduire oferită la Buftea. Principalii săi parteneri au fost Primăria oraşului, condusă de edilul
Gheorghe Pistol şi Centrul
Cultural. Cornel Radu, ca
iniţiator al evenimentului
din partea asociaţiei, i-a
avut alături pe viceprimarul Alexandru Vaida şi
Robert Nagy - dir. Centrului Cultural Buftea.

Festivitate de
premiere
În deschidere, Cornel
Radu a spus: „Dragi pri-

A III-a ediţie a „Întâlnirii
Trabantiştilor”, din România

Retro sau modern? Îndeobşte, adepţii acestor stiluri fac tabere separate. Idei, principii
şi soluţii de viaţă îi ţin de o parte sau alta. Dar iată că acum s-au regăsit împreună,
în aceleaşi proporţii, deopotrivă estetice şi utile. Locul i-a adunat, pentru al treilea
an consecutiv. Sâmbătă, 7 septembrie, piaţeta din faţa Primăriei oraşului Buftea s-a
umplut cu Trabanturi ale vremurilor roşii, azi exemple de inspiraţie, trudă şi migală ale
ambelor opţiuni: restaurate retro sau ieşite din tipar.
Reîntâlnirea trabantiştilor a etalat exemplare speciale ale vestitului simbol pe 4 roţi din
anii austerităţii comuniste.

Eugen Dichiseanu

eteni de marcă, această
a III-a ediţie, la Buftea,
confirmă că avem deja
o tradiţie a întâlnirii trabantiştilor din ţara noastră, dar şi din alte ţări.
Cea mai recentă e Bulga-

Câțiva dintre
premianții ediției

ria, unde, încă din martie am avut întâlniri la Veliko Târnovo, apoi în Harghita, Covasna şi acum la
Buftea. Vom face la fel şi
de aici înainte”
După câteva detalii despre caracteristicile
ale automobilului prezentat, el a înmânat diplome

tuturor participanţilor la
eveniment, în aplauzele
asistenţei.

Preţuire specială
Reprezentantul asociaţiei a arătat că oferă cu mare drag Primăriei oraşului gazdă şi edilu-

lui său, Gheorghe Pistol,
Placheta omagială a întâlnirii trabantiştilor români
cu cei din Bulgaria. Alte
Diplome de Excelenţă au
primit instituţia amintită,
dar şi Poliţia Locală, prin

comandantul său, col. în
rez. Marian Ciuchilan.
Vicele Alexandru Vaida a precizat: „Mulţumesc pentru aceste distincţii în numele Consiliului Local şi a dlui. primar Gheorghe Pistol, care m-a delegat să particip
la acest eveniment”.
El a amintit că, în
acest moment, edilul oraşului se află la ediţia a
VI-a a Competiţiei Internaţionale de Anduranţă
Ecvestră „Shagya Cup”.
Apoi, a adăugat: „E
important ca dv. să păstraţi această tradiţie cu
sufletul deschis şi să o
arătaţi copiilor şi nepoţilor. (...) Iar mica noastră
nepoţică, Antonia - cu tricou inscripţionat Trabant
- va oferi Diploma de Excelenţă dlui. Cornel Radu,
pentru cea de-a treia ediţie a întâlnirii trabantiştilor, organizată aici”.

Program artistic,
plin de vervă
În final, Robert Nagy,
dir. Centrului Cultural Buftea, a prezentat intrarea
„în scenă” a grupelor mici,
mijlocii şi mari de copii artişti ai Ansamblului de
dansuri „Doina Ilfovului.
Ei sunt elevi ai Şc. Gimn.
nr. 3 a oraşului. Grupul
„Sânzienele” a interpretat cântece din repertoriul folcloric. Apoi dansatorii - îndrumaţi coregrafic
de Valentin Rogojinaru şi
Daniela Mândroc - au impresionat publicul cu dansuri populare, de la „Boiereasca” şi „Hai la Brâu”, la
„Drăgaica”, din zonele Olteniei şi Munteniei.

