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PONTUL ZILEI
Automotivarea, cheia tuturor problemelor  

 Psihologul american Steve 
Chandler îşi învaţă cititorii cum să 
îşi dezvolte capacităţile de automo-
tivare. Intitulată „100 de căi spre 
automotivare“, cartea prezintă cei 
mai importanţi paşi pe care cei care 
îi răsfoiesc paginile îi pot pune în 
aplicare dacă doresc să aibă parte 
de o împlinire personală desăvârşită. 
Preţul volumului este de 20 de lei. 
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UNDE NE PUTEŢI CONTACTA:
 ADRESA: Slobozia, str. Domniţa Bălaşa nr. 46 
 TELEFON: 0243.230.387
 FAX: 0243.230.387
 E-MAIL: ialomita@adevarul.ro

ATENŢIE
Radare în trafic    

 Drumurile naţionale care tranzitează judeţul vor fi  
împânzite de aparatele radar şi astăzi. Poliţiştii Serviciului 
Rutier vor fi  cu ochii în patru după şoferii vitezomani pe 
următoarele artere de circulaţie: DN2 – E85, Ciocârlia - 
Coşereni; DN2A - E60, Andrăşeşti - Bucu; DJ 203, Slobozia; 
DN3A, Feteşti. 

UNDE MERGEM
9.00 Civilizaţia Metalelor      Muzeul Judeţean de Istorie 
10.00 Expoziţie de Artă Plastică Centrul Cultural Ionel Perlea
14.00 Unealta şi Arta       Muzeul Naţional al Agriculturii 

PUBLICITATE
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1.  166 vizite
Costan: „Am dus fete 
la Babylon“ 

2.  118 vizite
Elevii ialomiţeni vor lua parte 
la un concurs inedit

3.  78  vizite
„Primarul din sufragerie“ 
vrea birou 

Pasionaţii de modelism 
feroviar din oraş cer 
sprijinul autorităţilor 
pentru amenajarea unui 
club al lor, însă edilii 
ridică din umeri 
şi le refuză solicitările.

MĂDĂLIN SOFRONIE
madalin.sofronie@adevarul.ro

 Inspirat fiind de alte 
cluburi ale pasionaţilor de 
modelism feroviar din ţară, 
Arin Panait (48 ani) a decis să 
pună bazele un astfel de club 
şi la Slobozia. Are nevoie de 
un spaţiu unde să amenaje-
ze viitorul club. Ani la rând, a 
bătut la uşile tuturor institu-
ţiilor locale, însă nu a primit 
un răspuns favorabil. „Clubul 
modeliştilor de la Sinaia este 
foarte util.  Pe lângă faptul că 

acolo pasionaţii merg şi înva-
ţă să realizeze diorame, ei au 
şansa să îşi expună lucrările. 
Vizitatorii vin ca la muzeu să 
vadă trenuleţele. Se creează 
tradiţie, se face turism, creşte 
renumele localităţii“, spune 
Arin Panait. 

De mai bine de trei ani, 
a solicitat sprijinul tuturor 
instituţiilor abilitate, însă  
răspunsurile au întârziat să 
apară. „Cei care au această 
pasiune îşi expun lucrările 
la fiecare club în parte. La 
noi, este foarte greu de făcut 
aşa ceva, pentru că pe ni-
meni nu interesează să pro-
moveze acest gen de artă“, 
afirmă Arin. 

Diorama din boxă
Răzvan Ionescu (34 ani) este 
şi el pasionat de modelismul 
feroviar. A lucrat alături de 
Arin Panait la diorama din 
sufragerie, iar acum a înce-
put să realizeze propria lui 
dioramă, pe care o constru-
ieşte în boxa apartamentului 
său, din lipsă de spaţiu. „Nu 
ceream foarte mult, decât un 
spaţiu unde să putem lucra în 
voie şi să dăm frâu liber pa-
siunii noastre. Dar e greu să 
primim un ajutor. Cât poate 

să coste întreţinerea unor ca-
mere unde copiii să înveţe să 
construiască, iar vizitatorii 
să admire lucrările noastre?“, 
spune Răzvan. 

Greu de ajutat 
Sunt mulţi oameni care ar 
putea să se implice, să spriji-
ne înfiinţarea unui astfel de 
centru creativ. Din păcate, 
fără implicarea autorităţi-
lor, acest lucru pare impo-
sibil. Singura cale de a face 

cunoscute creaţiile a rămas 
internetul. Pe site-ul www.
trenulete.info, sunt prezen-
tate multiple informaţii des-
pre diorama din sufragerie. 
„Am vrea să îl ajutăm, dar 
nu dispunem de spaţiu. Ce 
vrea să realizeze este foarte 
complicat şi nu avem cum 
să îi punem la dispoziţie ce 
solicită“, susţine Ionel Con-
stantin, coordonatorul Di-
recţiei de Cultură din cadrul 
Primăriei Slobozia. 

Arin Panait găseşte mereu câte ceva de făcut la diorama „expusă“ în sufragerie. FOTO: MĂDĂLIN SOFRONIE

Arin Panait, cel care a realizat un oraş în miniatură 
în sufragerie, vrea să-şi expună creaţia la Slobozia

INTENŢIE

Vrea să înfi inţeze 
un club de modelism

Vrea să-şi vândă diorama 

 Din lipsă de spaţiu, Arin 
Panait este hotărât să îşi 
vândă diorama. Dacă ar fi  
avut un club, ar fi  tronat la 
loc de cinste şi ar fi  putut 
atrage sute de vizitatori. 
„Macheta aceasta a fost 
apreciată de foarte multă 
lume. Este unica din Europa 
care are automatizare to-
tală în sistem analog. Sunt 
decis să o vând pentru că nu 
mai am spaţiu să o extind. 
Dacă am fi  avut un club, ea 
ar fost pusă într-o expoziţie, 

s-ar fi  putut extinde cu alte 
şi alte module tematice şi, 
în scurt timp, ar fi  căpătat 
proporţii“, spune Arin 
Panait. 

cifră

3
ANI au trecut de când 
Arin Panait cere sprijinul 
autorităţilor locale pentru 
amenajarea unui club.
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