Lidt fra formanden.
Så er det midsommer, og der sker lige for tiden ikke så meget
i forbindelse med vort arbejde i Rumænien. De sædvanlige
månedspenge sendes til modtagerne og vækker glæde der,
og det næste, der skal ske, er at vi afventer at få en liste
over skolebørn, der har evner til at starte i gymnasiet, men
som ikke har råd til bøger og andre omkostninger. Vi har
budgetteret med at yde dem støtte, så de kan få en relevant
uddannelse, og senere i livet være med til at løfte niveauet
for indbyggerne i vort område, så det ender med, at alle
familier kan klare sig selv. Det er nok lidt ønsketænkning,
men vi skal så nær på som muligt.
Lige nu er vejret i Rumænien behageligt varmt og med
regnbyger, så afgrøderne i haverne og på markerne har fine
betingelser for at blive gode. Det må bringe godt humør til
ikke mindst dem, der somme tider har for lidt.
Bestyrelsen sender alle vor medlemmer og trofaste støtter
de bedste ønsker om en god sommer.
Michael Tønning.

Dubova Skole ønsker GOD SOMMER
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Hvad sker der lige på hospitalet i Orsova?
(Godkendt af Lucian Vadastreanu i en mail den 12.06.)

I en mail bad jeg Lucian fortælle lidt om situationen i Orsova
og på hospitalet. Det førte til, at han ringede mig op for at
sige, at jeg kendte så meget til forholdene gennem mine
kontakter dernede og gennem de rumænske medier, at jeg
sagtens selv kunne fortælle derom.
Vi aftalte så, at jeg skriver et indlæg og sender det til Lucian
til godkendelse, inden Nyhedsbrevet går i trykken.
Der har gennem en længere tid været meget kold luft mellem
sygehusdirektør Adrian Cican og Orsovas borgmester Marius
Stoica. Det resulterede i, at borgmesteren fyrede sygehusdirektøren på gråt papir. Adrian Cican svarede igen ved at få
fyringen for en domstol. Denne sag vandt Cican, og borgmesteren blev pålagt at betale løn til Cican og lade ham udføre
sit arbejde på hospitalet.
Da Cican mødte op efterfølgende mandag, blev han mødt
af politiet, nægtet adgang og fik at vide, at han var afsat.
Dette scenarie har nu gentaget sig 5 gange med samme
resultat. Næste retssag finder sted her i juni.
Mellem vores dr. Lucian og Adrian Cican har der været et
yderst tilfredsstillende samarbejde. De har fået tingene til at
fungere og gjort nye tiltag – bl.a. et samarbejde om brystkræft
med et hospital i Kladovo i Serbien.
Borgmesteren har også haft et horn i siden på Lucian,
sikkert grundet hans gode forhold til Adrian Cican, så da Lucian
fyldte 67 år sidst i maj måned og dermed nåede pensionsalderen, nægtede borgmester Stoica at underskrive en forlængelse af hans kontrakt.
Lucian er, i hvert fald indtil videre, gået på pension. Fødselsdagen blev fejret sammen med familien i Tyrkiet.
Lad os se hvad der sker, sluttede Lucian vores samtale
med at sige. Borgmesteren er på valg til næste år, men det
er vist tvivlsomt, om han får lov at sidde så længe. Der hviskes
om visse uregelmæssigheder på rådhuset. Pensionisterne i
byen har vist deres utilfredshed ved at demonstrere.
I april måned belønnede den rumænske præsident Klaus
Johannis hospitalet med en udmærkelse. Den første til at
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træde frem og rose var borgmester Marius Stoica. Har han
mon helt glemt, hvad hans egne handlinger kan betyde for
hospitalet?
Aase Krüth

Strik fra Anni Therkildsen, modtaget den 11.05.2019:
21 bluser, 12 halsedisser, 9 par strømper/sokker, 1 par
benvarmere
Tusind tak, Anni for den flotte pakke

Påskehjælp 2019
Igen i år kunne Marian bruge 5.000 kr. til at sprede glæde
ved påsketid. Som altid kvitterer han med at sende billeder
tilbage.
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Posernes
indehold

De følgende billeder viser familier, der har fået hjælp
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Støt vore annoncører, de støtter os

Lions Suså
Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted
Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Årsmødet 2020
lørdag den 14. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
Ny forretning i Nørregade 16, Ringsted, bestemt et besøg værd.
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Sæt allerede nu X i kalenderen
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Bestyrelse:
Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65
www.slg-biludlejning.dk
Ringsted Y‘s Men‘sClub

Torvet 4
4690 Haslev
Tlf. 56 31 21 72

Bespisningsemballage

Mark Remmy Sali, Adm. Direktør
Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted
www.fieldadvice.net. www.nordicecoflex.dk

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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Michael Tønning, formand
Nordvej 5, 4200 Slagelse
Telefon: 58 53 07 77
Mail: formand@fsr2003.dk
Aase Krüth, kasserer
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted
Telefon: 57 61 54 05
Mail: kasserer@fsr2003.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583
Girokonto: 1-002-5583
CVR-nr. 32137873
Henny Hoffmann, sekretær
Rødkælkevej 6, 4250 Fuglebjerg
Telefon: 29 44 92 25
Mail: sekretaer@fsr2003.dk
Herdis Winther Olsen
Vestergade 13, Kr. Helsinge
4281 Gørlev
Telefon: 30 27 12 00
Mail: hwo@fsr2003.dk
Tina Walegorski Stub
Næsbyvej 39, Næsby
4171 Glumsø
Telefon: 25 56 55 06
mail: tws@fsr2003.dk
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