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Legionarii romani s-au
întors pe Calea lui Traian
Muzeul Jude\ean Aurelian Sacerdo\eanu Vâlcea
organizeaz` în perioada 45 iunie, joi ]i vineri, 2015
evenimentul "Reîntoarcerea legionarilor romani pe
Calea lui Traian". Prin acest eveniment, s-a dorit
readucrea în aten\ia publicului vâlcean a unuia dintre cele mai importante
momente din istoria spa\iului românesc, anume,
cucerirea Daciei de c`tre
armata roman` condus` de
Traian. "În contextul evenimentelor derulate cu acest
prilej, un corp expedi\ionar
al armatei romane a traversat teritoriul Municipiului
Râmnicu Vâlcea, fapt amintit ]i de numele celei mai
importante artere rutiere a
ora]ului" spune directorul
Muzeului Jude\ean Vâlcea,
prof. Claudiu Tulugea.
Ieri, dup` amiaz`, legionarii au defilat pe Calea lui
Traian. Râmnicenii înc`
pot asista la prezentarea echipamentelor militare utilizate de c`tre lupt`torii
romani ]i daci, vor putea
vedea tehnici de prelucrare
]i confec\ionare a obiectelor antice ]i iau parte la
reconstituirea unei scene
de lupt` între r`zboinicii
daci ]i romani. Activit`\ile
din cadrul evenimentului
sunt derulate de trupa de

reenactment
Veteres
Milites din Sibiu, format`
din studen\i ]i absolven\i
ai Departamentului de Istorie ]i Patrimoniu din cadrul Universit`\ii Lucian
Blaga din Sibiu. Demonstra\iile militare vor fi continuate cu introducerea în
via\a de zi cu zi a dacilor ]i
romanilor, pornind de la
descoperirile arheologice
care s-au f`cut în spa\iul
jude\ului Vâlcea. Întregul
eveniment va fi încadrat în
repere ]tiin\ifice ]i documentare bine stabilite, fiind,
în acela]i timp, dinamic ]i
accesibil tuturor categoriilor de vârst`. Componenta ]tiin\ific` a evenimentului va fi asigurat` de dr.
Silviu I Purece, de la Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu, arheolog expert
]i specializat în domeniul
istoriei antice.
Taxa de participare este
de 5 lei/persoan`. Se vor
primi serii de maxim 100
de persoane/or` (din motive de spa\iu), în curtea interioar` a Muzeului de
Art`.
Se vor face program`ri
pentru intervalul orar 1018, excep\ie intervalul 1314, când se va lua pauza de
mas`.
K.R.

Acas`, la Paris
Mul\i, foarte mul\i români, pornesc de acas`, din
România, în lume, ca s`
ajung`, tot acas`, dar pretutindeni, în toate dep`rt`rile de pe toate continentele. E un fapt, unul care
dup` 1990 pare a \ine de
firescul vremurilor, iar
care-s motivele, acestea
sunt prea multe ]i prea personale, ca s` le inventariem. }i eu, colindând lumile cu o nevoie îndelung
amânat` de a le cunoa]te,

plec în ultimii zece ani de
acas`, din Bucure]ti, acas`, la Paris, unde-i c`s`torit`, cu doi copii ]i cu o
slujb` stabil`, una din fiicele mele.
Pân` a citi cartea lui
Jean - Yves Conrad - Roumanie, capitale Paris - cutreieram ora]ul cu harta în
mân`, c`utând s` m` fixez
sentimental, s`-mi însu]esc afectiv geografia.
• continearea [n pagina 16

Un emo\ionant eveniment al`turi de absolven\ii sprijini\i de donatori

World Vision 25 de ani de activitate

World Vision RomâniaBiroul Zonal Vâlcea a organizat joi, 4 iunie, începând cu ora 11.00, în Sala
de Spectacol a Teatrului
Anton Pann Vâlcea Cursul
Festiv organizat pentru a
celebra finalizarea Proiectului "Vreau în clasa a noua",
promo\ia 2011 - 2015.
Cu sprijinul donatorilor
individuali si al Companiilor: KFC România si Aerzen, World Vision România
a sus\inut, în perioada 2011
-2015 un num`r de 51 de
elevi de liceu proveni\i din
familii din mediul rural din
jude\ul Vâlcea în cadrul
proiectului "Vreau în clasa
a noua".
Sprijinul acordat a constat în burse ]colare particularizate ]i s-a materializat
în plata cheltuielilor de cazare ]i mas`, rechizite, îmbr`c`minte, înc`l\`minte,
produse de igien` personal`. Interven\iile directe au
fost dublate ]i de desf`]urarea lunar` a activita\ilor
de socializare cu scop educative, având rolul de a
sprijini integrarea social` ]i
]colar` a elevilor bursieri.
Funda\ia World Vision a
s`rb`torit ]i împlinirea a 25

de ani de activitate. La eveniment au participat elevii
bursieri, dar ]i câ\iva copii
participan\i la proiect, din
clasele a IX-a ]i a X-a, p`rin\i ]i sponsori. Emo\iile,
lacrimile, dar ]i râsetele au
înso\it întreaga activitate.
Copiii au purtat robe de absolven\i ]i la final, au aruncat cu chipiul în aer, într-o
adev`rat` explozie de exuberan\`.
Au fost prezentate mai
multe filmule\e, unul din
ele, cu impresii ale participan\ilor ]i colaboratorilor,
despre ceea ce înseamn`
World Vision. "Cea mai important` fapt` bun`" poate
însemna: încurajarea interactiv` a patronilor locali;
aducerea copiilor al`turi de
Dumnezeu, fiind o funda\ie
umanitar` cre]tin`; lansarea programului "Donatori
de inimi"; sesiuni de educa\ie parental`; cursuri pentru
copii, consiliere social` ]i
emo\ional`, dezvoltarea de
noi abilit`\i, sus\inerea copiilor mai pu\in favoriza\i
prin dezvoltarea programelor comunitare; protejarea
naturii; lucrul cu agricultorii, pentru a-i determina
s` în\eleag` c` acesta poate

fi viitorul lor; protejarea familiei, asisten\` parental`;
programe destinate copiilor
vulnerabili, transport ]colar.
135 de copii de clasa a
IX-a au participat la proiectul "Vreau s` merg în clasa
a IX-a", fiind sprijini\i de
donatorii ]i sponsorii care
au avut grij` de ei. Deosebit
de emo\ionant a fost ]i un
filmule\ înf`\i]ând copiii în
activit`\ile lor, în s`lile de
clas`, la bibliotec`, în natur`. C`tre final, to\i absolven\ii vâlceni, c`rora li s-au
ad`ugat dou` fete din Ialomi\a au fost prezenta\i ]i au
fost invita\i pe scen`, apoi
s-a cântat "Gaudeamus Igitur", iar unul din sponsori a
avut un mic mesaj de suflet, împ`rt`]ind bucuria cu
fata pe care a sponsorizat-o.
Un alt sponsor, dintr-un alt
jude\ a trimis tuturor copiilor pache\ele cu câte un mic
cadou. Copiii s-au fotografiat împreun` cu cei de la
World Vision, care le-au
fost ca ]i p`rin\ii pentru
patru ani, apoi au fost invita\i la un mic bufet ]i s-au
desp`r\it ca cei mai buni
prieteni.
Kandy Reisenauer

