Alba Iulia: VIDEO Autobuz acordeon, transformat in muzeu in amintirea Revolutiei
adevarul,

Pe stazile din oras a circulat astazi pentru ultima oara un autobuz folosit si in anul 1989. In interiorul mijlocului
de transport in comun sunt expuse imagini de la Revolutie surprinse in Alba Iulia. ,,Rama" sau ,,aspiratorul" va
stationa pana de Craciun in fata Sala Unirii.
Astazi, timp de aproximativ doua ore, pe strazile din Alba Iulia a circulat pentru ultima oara un autobuz folosit
inainte de 1989.
Autobuzul marca ,,Icarus", denumit si acordeon, rama sau aspirator, s-a transformat pentru trei zile intr-un
muzeu itinerant ce contine fotografii realizate la Revolutie in Alba Iulia.

,,Remember -Decembrie 1989" isi propune sa le reaminteasca albaiulienilor faptul ca au iesit in strada in zilele
de 21 si 22 decembrie 1989 si ca mersul cu autobuzul s-a transformat intr-o adevarata aventura.
,,Acest eveniment se vrea o reconstituire a evenimentelor ce au avut loc in urma cu 21 de ani. Lumea a cam uitat
cum se traia in regimul comunist. Unora le va reaminti de acele vremuri, iar tinerii le pot cunoaste indeaproape
", a spus Liviu Zgarciu, purtatorul de cuvant al Muzeului Unirii din Alba Iulia.
Acesta a precizat ca in autobuz sunt expuse in jur de 50 de fotografii. Instantaneele au fost realizate de
fotografii Revolutiei, Emil Pojar, Traian Marza si Nicu Murgasan.

,,Pozele surprind imagini realizate in punctele fierbinti ale orasului, in seara de 21 decembrie si in dimineata
zilei de 22. Pe langa fotografii mai poate fi vizionat si un film. Este expus si un document din arhivele SRI cu
privire la consumul de combustibil", a mai spus Liviu Zgarciu, organizatorul evenimentului. Pe autobuz sunt
scrise lozinci cu ,,Jos Ceausescu", si ,,Libertatea".

Calatorie gratuita
Cei care au parcurs orasul cu rudimentarul autobuz au avut prilejul sa traiasca experienta unei calatorii cu
transportul in comun al acelor vremuri.
,,Mi se pare o idee buna. Am luat parte la evenimentele de la revolutie, am iesit in strada. A fost agitatie,
imbulzeala. E o diferenta de la cer la pamant fata de vremurile de atunci", a spus Mircea Mogut, de 48 de ani,
electrician auto.

In Alba Iulia au functionat 60 de autobuze Icarus, fiecare avand 120 de locuri. Ele circulau din ora in ora si
asigurau transportul atat in interiorul orasului, cat si spre fabrici.
,,Autobuzele Icarus au fost scoase din circulatie in Alba Iulia in anul 2006. Noi ne ocupam de transportul in
comun si in orasul Turda. Aici a functionat un astfel de autobuz pana in luna mai a acestui an. Autobuzul
respectiv este functional, are toate documentatiile valabile, revizia, inspectia tehnica periodica si documentele
eliberate de ARR. Dupa expozitie va fi dus la REMAT", a spus Stelian Nicola, directorul Societatii de Transport
Public Alba. Valoarea de inventar a autobuzului este de 4.222 de lei.

Pana pe data de 24 decembrie 2010 autobuzul va stationa intre Sala Unirii si Cladirea Muzeului.

