Verslag Stedenband bezoek van burgemeester Edo Haan en
de delegatie aan Kézdivásárhely, 25-28 september 2019
De delegatie bestond uit:
Burgemeester Edo Haan, mevrouw Ruth Haan,
Gertjan van de Velden cultuurmakelaar, Hjalmar Teunissen internationale relaties.
Namens de Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely:
Henny Duijn-Visscher, Ans van de Wiel, Joop Vaissier.
Györgyi Duller(oud-bestuurslid) heeft mee geholpen aan de voorbereidingen.
Woensdag 25 september
Om 06.00 uur werden we opgehaald door een taxi om ons naar Schiphol te brengen.
We werden van luchthaven Bucharesti verwelkomd en opgehaald door Csaba Dósa
(ambtenaar voor Tourist Information) en met een busje naar Kézdivasarhely vervoerd.
Aankomst 18.15 uur bij Hotel Atrium.
Na het inchecken kunnen we tegenover het hotel eten bij de Taverne, op uitnodiging
van het plaatselijke Rode Kruis en Zorgcentrum Szentkereszty Stephanie. Het was de
eerste kennis making met vertegenwoordigers van het Rode Kruis mevr. Csiszár en
mevr. Pascu en mevr. Tuunde Jacobi van het Zorgcentrum. De weg was vers
geasfalteerd … w’s. voor ons bezoek?
Donderdag 26 september
Stadhuis Kezdivasarhely
Na het hotelontbijt worden we om 09.00 uur hartelijk onthaald op het stadhuis door
burgemeester Tibor Bokor, wnd. burgemeester Derzsi Gyuala.
Er worden cadeaus uitgewisseld en informatie over de werkzaamheden van beide
gemeenten. Een fotograaf maakt veel foto’s.
Op verzoek van onze Stichting wordt er gesproken over het vormen van een
contactgroep
die
gemakkelijker contact
kan onderhouden met
onze Stichting in
Maassluis
en
de
toezegging
wordt
gedaan. Daarna gaan
we het mooie Gabor
Aaron plein en
het culturele gebouw
de Vigado bekijken.
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Confectie fabriek Meijers
We bezoeken om 10.00 uur de pantalon fabriek Meijers op uitnodiging van de directeur
mevrouw Kinga Bakk-Vitális. Iedereen is onder de indruk van de werkzaamheden en
de kwaliteiten van het eindproduct. De informatieborden met targets voor de
productielijnen inspireren de ambtenaren uit Maassluis. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de outlet omwille van het strakke schema.
IJshockey stadion
We worden om 11.00 uur verwacht bij het nieuwe
ijshockeystadion en krijgen informatie door Sándor
Márton manager en Zsolt Máthé voorzitter van
hockeyclub Bikák. Zij stellen voor dat Joop Vaissier
en burgemeester Edo Haan zich in een ijshockey
pak hijsen en ze wagen zich de ijsvloer op met een
hockey stick en puck.
Alles ging goed, maar wat een prachtig stadium
waar heel veel jeugd komt om ook ijshockey te leren
en te spelen. Naast dit stadium staat een grote moderne sporthal voor allerlei zaal
sporten.
Ziekenhuis Regionaal
Daarna bezoeken we het plaatselijke
ziekenhuis. Manager András Canea-Kocsis en
dr. András Kelemen hoofd medische dienst
leidden ons rond. Met hygiënische blauwe
jassen en over sokken wagen we ons op de
gezellige en kleurrijke kinderafdeling en IC
spoedhulp. Vele eerder geschonken meubels,
bedden en instrumenten worden herkend.
Nieuw park
Vervolgens gaan we een park bezoeken. In Kezdivasarhely is de week ervoor een
prachtig park geopend met een overdekte muziek tent, speeltuin met veel houten
meubilair, gesponsord door ook een directeur van een confectie fabriek. Alles is nu
nog nieuw en netjes maar de gemeente mag het onderhoud op zich nemen.
Nagy Mozes gymnasium
Door nauwlettende tijdsbewaking komen we om 1300 uur op het gymnasium Nagy
Mózes terecht. De directeur en wnd. directeur verwelkomen ons en er wordt
uitgelegd dat de kinderen van 4 jaar tot en met ongeveer 17 /18 jaar daar hun
schoolopleiding krijgen. Nadat ze zijn afgestudeerd kunnen ze naar de universiteit
gaan. In de gangen hangen grote lijsten met er in pasfoto’s van vele leerlingen per
klas, die het traject door gelopen hebben. Het schoolgebouw is al ruim 100 jaar oud
en de buitenkant is mooi gerestaureerd.
Eva Férencz (doc. Engels) en Boroka Gyorgyjakab (doc. beeldende vorming/ kunst)
zijn naast de directie ook aanwezig. We gaan na de verwelkoming eerst naar het
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tekenlokaal en leerlingen tonen ons wat
er zoal gebeurt op kunstgebied.
Communicatie in het Engels gaat goed
met de leerlingen.
Wij hebben gevraagd dit bezoek op het
schema te zetten. Want we willen heel
graag voorbereiding voor de geplande
leerlingenuitwisseling (start herfst 2020 )
bespreken.
Het
programmavoorstel
voor
de
uitwisseling lijkt nieuw maar is eerder
besproken door Eva Férencz, zij is
degene die veel heeft gecommuniceerd met Ans.
Als nog wordt het door burgemeester Haan duidelijk gemaakt, dat hij het voor de
wederzijdse leerlingen heel belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit
te wisselen. Eva Férencz ontvangt een persoonlijk beeldje van Ans voor haar vele
communicatie werk. Daarna bekijken we de bibliotheek met oude geschriften/
archiefmateriaal en hiermee eindigt het bezoek.
Na de late lunch gaan we terug naar het hotel en merken we dat de afspraak met Atilla
Dimény directeur van het museum is afgezegd.
Ook gaat een ontmoeting met Olga Bálint, directeur van Zorgcentrum Szentkereszty
Stephanie niet door.
Rode Kruis
We gaan wel in de middag naar het Rode Kruis gebouw waar we hartelijk worden
ontvangen door de mevr. Eszter Csiszar voorzitter en de groep RK vrijwilligers. Zij
bespreken en laten hun activiteiten zien.
Club Maassluis
Begin van de avond komen we aan bij Club Maassluis een senioren vereniging die de
naam Maassluis aangenomen heeft. Omdat ze zoveel spullen voor de inrichting van
hun mooie ruimte achter de Vigado hebben gekregen via het Rode Kruis Maassluis.
Éva Szántó (voorzitter) heet ons welkom en memoreert enige bijzonderheden van de
20 jaar connectie. Henny Duijn krijgt een oorkonde hiervoor. Het zangkoor zingt naast
enkele Hongaarse liederen ook het Wilhelmus in het Nederlands. Daarna werd er
genoten van een eenvoudige catering maaltijd en muziek en dans. In het hotel hebben
we nog een evaluatie moment om deze drukke dag nog eens te bespreken en worden
er veel ervaringen uitgewisseld van alle contacten met Kézdivásárhely.
Vrijdag 27september
Na het ontbijt in hotel Atrium vertrekken we 10.00 uur naar Sft. Gheorghe naar het
Székely museum (tegenover het districtskantoor van het Rode kruis Rode Kruis).
Onze delegatie wordt uitgebreid met burgemeester Tibor Bokor en vrouw Ildikó Bokor
wnd. burgemeester Derzsi Gyuala en enkele ambtenaren.
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Een gids geeft in het museum veel historische bijzonderheden aan ook b.v. van de
verzetsheld Gabor Aaron. In het centrum van Kézdivasarhely heet het plein Gabor
Aaron en er staat een groot standbeeld van hem.
Daarna gaan we verder naar de grote en ook historische stad Brasov met mooie
winkelstraten zonder auto verkeer. Na de lunch met streekgerechten bezoeken we de
Zwarte Kerk in het centrum en een Russisch orthodoxe kerk. Daarna keren naar
Kézdivasarhely terug.
Begin van de avond hebben de Stichting leden nog een gesprek met een kunstenaar
om diverse mogelijkheden te bespreken voor uitwisseling. We sluiten de 2e dag af met
een hapje en drankje in de Lanterne.
Zaterdag 28 september
We vertrekken om 8.00 uur naar Bucharest luchthaven. Het is druk op de weg. De
stadhuis delegatie brengt nog een aanvullend bezoek aan de stad Boekarest en reist
een dag later terug. Onze retourvlucht verloopt goed en vanaf Amsterdam Schiphol
worden we netjes met een taxi naar huis gebracht.

Evaluatie
Het was een kort maar krachtig bezoek met veel contacten, soms te kort in tijd.
De samenwerking tussen de gemeentelijke delegatie en de leden van de Stichting
verliep prima!
Maar we hopen, als Stichting dat de leerling uitwisseling in 2020 door kan gaan en dat
wij andere contacten op het gebied van cultuur en sport kunnen verstevigen.
Henny Duijn-Visscher, voorzitter
Ans van de Wiel-Verdiesen, secretaris
Joop Vaissier, algemeen bestuurslid.
www.maasluiskezdi.nl
info@maassluiskezdi.nl
Bankrekeningnummer NL82 RABO 0340.4603.34
t.n.v. Steunfonds Kezdivásárhely (Roemenië)
K.V.K. Rotterdam registratienummer 24338491
Telefoon: +31(0)10-5912600
email: jphgduyn@kabelfoon.nl
Postadres: Touwbaan 64, 3142BV Maassluis
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