
 

           

In de middag konden we onder leiding van Betty Kovacs Cluj verkennen (o.a. de 
grote reformatorische kerk). 

    



 

 

Terug in Szentmarton nog even samen een drankje doen en dan naar het 
gastgezin.  



       

 
 

Op zaterdagochtend na het ontbijt was de boerderij van Ilona aan de beurt 
voor de bezichtiging. Ook de tractor werd geïnspecteerd. Een onderdeel was 
aan vervanging toe en het is gelukt om het onderdeel te vinden en op te 
sturen. Er werden verschillende tips gedeeld om in de tussentijd nog veilig 
gebruik van de tractor te kunnen maken 



 

 

 



   

De bus bracht ons naar het begin van Szentmarton waar Edith en Gyözö 
wonen, het gastgezin van Jan Visser. 

 

 



  

Hierna bezochten we een kaasfabriek, gebouwd in een grot waardoor de smaak 
een eigen aroma krijgt. 

 



   

  

 In de middag konden we de nieuwe agrarische praktijkschool bewonderen in 
Rascruci en Tiocu de Sus.  De school in Rascruci heeft een afdeling met een 
museum waarin alle kledendrachten van de omgeving ten toon gesteld zijn. We 
begonnen met een rondleiding door deze afdeling. Ook Szentmarton was erbij. 

 



                                       

  

 

  

 



‘s Avond troffen we het, aangezien er in de Teka een groot dansdiner werd 
georganiseerd dat tot in de late uurtjes duurde.  

 

 
Zondag was weer vroeg op voor Margriet, Gerry en Ina om Ds. Tibor te 
vergezellen in  de kerkdienst in Nozoly en daarna de dienst in Szentmarton .  



       

In de middag konden we de vorderingen bewonderen van de 
herstelwerkzaamheden van de Reformatus kerk van Noszoly, de Orthodoxe 
kerk bezichtigen  

 

  



 

  

  



en daarna was er toch nog tijd voor het bezoeken van de boerderij van Viorel,... 

        

  



 

                 



  

                               

...daarna een grot en afsluitend, in het donker, hebben we de 600 man sterke 
kudde schapen van Ds. Tibor in de bergen gevonden. 

 

                        



                     
Op maandag werd vanaf Cluj Airport weer naar huis gevlogen waar iedereen 
om 5 uur in de Julianastraat belandde.  

 We waren meer dan enthousiast en betrokken. We hebben allemaal een 
uitstekend beeld gekregen van de lokale agrarische problematiek.  

 Deze reis was zowel voor de deelnemers als de  ontvangen boeren, een uiterst 
positieve en waardevolle ervaring. 

 

 

Zsolt 90:1  is Psalm 90 : 1     Gij zijt ons geweest een toevlucht 
van geslacht tot geslacht. 
 


