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Rigtig god sommer

Hospitalet i Orsova
I begyndelsen af maj måned modtag jeg følgende mail fra
hospitalets direktør Lucian Vadastreanu stilet til såvel FSR som
Rotary:
„Kære Jørgen,
Det seneste valg i Rumænien blev vundet af Democrat Liberal
Partiet (PDL) med 32 %, og de har allieret sig med Social
Democrat Partiet (PSD), tidligere kommunister. Sundhedsministeriet er nu tilbage til PSD, og alle lederposter tilhører nu
PSD. Partilederen for amtet kan ikke lide mig på grund af min
holdning til kommunistpartiet og vil derfor have mig ud af min
post.
Det har været en stor overraskelse for alle, og mange er
meget utilfredse. Selv Democratpartiet, som vandt valget,
har prøvet at stoppe det, men uden succes. De har tilbudt
mig en direktørpost i Turnu Severin, men jeg har sagt nej
tak. Min plads er i Orsova. Men vær rolig, alle mener, at denne
situation ikke vil holde mere end tre måneder. Ind til da skal vi
have en lille pause. Projekterne vil fortsætte på en eller anden
måde efter disse tre måneder. Den nye direktør er meget
god ven med PSD chefen og er også læge på sygehuset. Vi
skal se, hvad han vil gøre, og hvordan han opfører sig, og så
skal vi tage en beslutning.
Jeg er meget ked af det, men det er ikke min skyld. Jeg vil
altid være jeres ven og er meget taknemmelig for den måde
I har hjulpet vores syge. Jeg har meget nemmere ved at
komme over denne situation, når jeg ved, at I er ved siden af
mig.
Med stor kærlighed og venskab,
Knus fra Mariana og Lucian“

Tolkehjælp
Novacescu Mirela yder tolkehjælp og oversættelse af breve for både
rumænere og danskere. Se mere herom på FSR‘s hjemmeside.

___________________________________________________________

Årsmøde 2010
Vores formand, Jørgen Günther Schmidt, har været på
biblioteket i Slagelse for at reservere lokale til næste
årsmøde.
Styregruppen kan derfor allerede nu afsløre, at årsmødet
2010 vil finde sted lørdag den 6. marts 2010.

Lidt nyt om turen til
Rumænien
De fleste har for længst planlagt deres ferie i år. FSR har
derfor aftalt med Marian, at vi vil satse på en tur i maj måned
2010.
Aase Krüth Nielsen

Adoption
80 familier er nu adopterede af medlemmer af FSR.

Lucian fortsætter i sin stilling som røntgenoverlæge, men er
altså fyret fra sin stilling som hospitalsdirektør.
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Den ødelagte
vej, i
baggrunden
skimtes
Donau

Mon ikke disse
poser er
kærkomne?

Ung mor
med sin pose

I maj måned så hjælpen
således ud

Aase
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Støt vore annoncører, de støtter os

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

P. Poulsen Shipping

Da der synes at være tale om en politisk fyring, har Svend
Ovesen fra Hobro Rotaryklub involveret den danske
udenrigsminister, der har bedt den danske ambassade i
Bukarest undersøge sagen nærmere.
Politiske fyringer bør ikke kunne forekomme i et EUmedlemsland.
I FSRs bestyrelse har vi besluttet at se tiden an, og det har vi
meddelt Lucian.
Jørgen Günther Schmidt

Hårde tider i Baia Noua

Rotary Danmark
Dianalund - Jernløse
Kalundborg
Skælskør - Skævinge
Slagelse -Suså

România
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Rumæniens nationaldigter,
Mihai Eminescu
(1850-1889)

Siden minen lukkede i august
2006 har arbejdsløsheden sat
sit tydelige spor i Eibenthal og
Baia Noua.
De fleste mandlige beboere
i den arbejdsduelige alder tjente deres penge i minen.
Familierne er nu overladt til
sig selv uden udsigt til arbejde.
Der er ca. 40 km til Orsova,
de første 10 km ad den til tider
næsten ufremkommelige vej.
I Orsova er situationen ikke
meget bedre.
Et voldsomt uvejr ødelagde
næsten vejen, og gjorde det
meget vanskeligt at komme
derfra. Vinteren var derfor
meget hård at komme igen-

nem. Mange har sultet.
Hvad gør man som så?
Nogle prøver at søge lykken
i Tjekkiet, andre sidder uhjælpeligt fast i den lille bjergby.
Denne ulykkelige tilstand
kom et af vore trofaste medlemmer for øre. Hun besluttede at række en hjælpende
hånd i nogle måneder.
Hjælpen fordeles af præsten, Alin og Marian. Hjælpen
består dels af en pose med
fødevarer dels lidt ekstra penge.
Og ikke mindst er det vigtigt at påpege, at der ikke
skeles til, om de nødlidende
har relation til FSR eller ej.
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