
   
PARTENERI MEDIA

ACTUALITATE SPECIAL POLITIC JUSTIŢIE SOCIAL ECONOMIE EXTERN CULTURĂ SPORT SCI-TECH VREMEA TIMP LIBER

  SĂNĂTATE EDUCAŢIE ADMINISTRAŢIE

Caută pe stiriletvr.ro OK » Perioada de înscriere la Loteria Vizelor va reîncepe miercuri
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Alpinistul Ticu Lăcătuşu a ajutat la reconstruirea unei şcoli
în Nepal, distrusă de seismul devastator din 2015

A urcat pe cel mai înalt vârf al planetei şi a dus steagul României pe Acoperişul
Lumii, însă nu a uitat nici de cei aflaţi în suferinţă. Este vorba despre celebrul alpinist
Ticu Lăcătuşu, primul român care a cucerit Everestul. În urmă cu 2 ani, după
devastatorul cutremur din Nepal, Lăcătuşu a început o campanie de strângere de
fonduri pentru reconstruirea unei şcoli. Proiectul a fost finalizat, spre bucuria celor
300 de elevi şi profesori nepalezi.

06 Martie 2017, 16:47 (actualizat 06 Martie 2017, 16:58) | 

După seismul devastator din aprilie 2015, copiii au din nou o rază de speranţă. Acum doi
ani, cutremurul a lăsat în urmă 3.400 de morţi şi sute de clădiri distruse în
Sindhupalchowk, în zona central-nordică a Nepalului. Şcoala de acolo a fost rasă de pe
faţa pământului.

Copiii fac ore în corturi, indiferent de vremea de afară. Însă, în curând, totul se va
schimba. Alături de alţi oameni inimoşi, alpinistul Ticu Lăcătuşu a iniţiat proiectul We love
Nepal, pentru reconstrucţia unităţii de învăţământ.

Cu ajutorul câtorva colaboratori locali, alpinistul român a reuşit să strângă 70 mii de dolari,
bani suficienţi pentru refacerea clădirii.
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09:26  Tudorel Toader: Este finalizat
proiectul de modificare a legilor justiției;
devine prioritară situația din penitenciare

09:23  Marina Constantinescu: Olga
Tudorache a fost un om care a cerut mult
de la ea și de la cei din jur

09:18  Gabriela Firea: Olga Tudorache a
fost o figură ilustră a scenei românești și
mentorul a zeci de generații de actori

09:15  George Ivașcu: Sala Mare a
Teatrului Metropolis se va numi Sala Olga

23 de ani de la prima emisie. La mulți ani, TVR
Timișoara!

Turiștii români blocați în străinătate după ce au
cumpărat vacanțe de la Omnia Turism vor fi aduși în
țară

Politehnica București a încheiat un acord cu
Eurocontrol. Studenții fac practică alături de experți

Românii nu țin cont de regulile de circulație. 70%
dintre pietoni traversează fără să ţină seama de
culoarea semaforului

EXCLUSIV. Medicii de la Spitalul Sfânta Maria sunt
pregătiți să facă transplant de plămâni

ELCEN trece la Primăria Capitalei. Bucureștenii ar
putea beneficia de facturi mai mici la întreținere

Părinții au învățat de la un expert internațional cum
să-și hrănească bebelușii

Vrancea: Educatoarea filmată anul trecut în timp ce
agresa copiii în clasă, internată la psihiatrie

O fetiță de 9 ani din Gorj a fost bătută de mama
ei cu bătătorul de covoare. Copila a ajuns la spital

Perioada de înscriere la Loteria Vizelor va reîncepe
miercuri
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Invitată în
Parlamentul
European pentru a
vorbi despre lupta
anticorupție, Laura
Codruța Kovesi a
devenit ținta unui tir
de întrebări

Noii miniștri de
Dezvoltare, Fonduri
Europene și
Transporturi au
depus jurământul.
Ceremonie de
învestire scurtă la
Palatul Cotroceni

EXCLUSIV. Medicii de
la Spitalul Sfânta

Barocamera de la
Spitalul Floreasca,
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alpinist român, alpinistul ticu lăcătuşu, everest, nepal, primul român pe everest, sindhupalchowk,
ticu lăcătuşu, ticu lăcătuşu nepal, ticu lăcătuşu şcoală nepal, we love nepal
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• Alpinistul Horia Colibășanu spune povestea recordului de pe Everest

• Mai mulți voluntari români vor merge într-o expediție umanitară în Nepal

• Prima femeie care a cucerit Everestul a murit. Junko Tabei avea 77 de ani

• În Tibet, pe ''Acoperişul Lumii''

• Ticu Lăcătuşu şi alţi patru alpinişti români vor să escaladeze vârful Ama Dablam, fără oxigen
suplimentar

• Premieră românească în alpinism: Zsolt Torok şi Vlad Căpuşan au pus tricolorul pe vârful
Cholatse, la 6440 de metri

• În urmă cu 20 de ani, un român punea tricolorul pe cel mai înalt vârf din lume: Everest

• Momente cumplite pe Everest. Alpinistul Alex Găvan: "Un val alb venea cu repeziciune către
mine"

• „Pământul era ca o gelatină”. Mărturia scriitorului Octavian Segărceanu despre seismul din
Nepal

• Ambasada SUA anunță că reîncepe programul Loteria Vizelor

• Cei mai bogaţi americani continuă să se îmbogăţească. Nu şi Trump

• 4 semne că split TVA nu poate fi aplicat

Proiectul curajos a întâmpinat numeroase piedici, în special din cauza reliefului montan,
care a îngreunat transportul materialelor de construcţii. Însă acum şcoala este aproape
gata şi are conexiune la internet.

Clădirea mai are nevoie de finisaje. Tocmai de aceea, cel mai titrat alpinist român a plecat
din nou spre Nepal, cu o sumă de bani care va asigura utilarea completă a şcolii.
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Maria sunt pregătiți
să facă transplant de
plămâni

încă nefuncțională, a
fost achiziționată la
un preț de 7 ori mai
mare

Anchetă
internațională după
ce o jurnalistă de
investigații din Malta
a fost asasinată

Noii miniștri Paul
Stănescu și Marius
Nica au preluat
mandatele de la Sevil
Shhaideh și Rovana
Plumb

Ecaterina
Andronescu, audiată
ca martor la DNA

Doliu în teatrul
românesc. Actriţa
Olga Tudorache a
încetat din viata.
"Doamna teatrului
românesc" avea 88
de ani

Politehnica București
a încheiat un acord
cu Eurocontrol.
Studenții fac practică
alături de experți

Rovana Plumb scapă
de urmărirea penală.
Deputații au respins
cererea DNA în
dosarul Belina
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