Dés partnertalálkozó
A romániai Dézs-i (Dej) találkozóra 2011. június második hetében került sor,
amely egy különleges eseménnyel is összekapcsolódott. A testvértelepülési
találkozón kívül a résztvevők a Csíksomlyói búcsút is
meglátogatták. Ezen az eseményeken résztvevők
vállalták, hogy Balassagyarmattól futva tegyék meg az
utat odafele.
A csapat június 8.-án szerdán indult útnak. Két részre
oszlottak, hogy a hosszú távot a tervezett időben le
tudják futni. Aznap este Debrecenben pihentek, ahol
további futók csatlakoztak hozzájuk.
Június 9.-én már Románia területén futottak és késő délután megérkeztek Dej
városában. Itt a város képviselő fogadták őket. Az este
az ismerkedéssel telt. A csapat találkozott a település
vezetőivel, sportolóival. Másnap a délelőtti órákban a
város bemutatására került sor, majd futva folytatták
útjukat Szentegyházas (Vlăhița) faluba, ahol az aznapi
szállásuk volt. A szombati napon szintén futva indultak
el, hogy Csíkszeredára (Miercurea Ciuc) érjenek, és
részt vegyenek a búcsún.
A búcsú végeztével visszatértek Szentegyházas faluba, ahol a helyi
népszokásokkal ismerkedtek, majd este részt vettek a településen működő kórus
és zenekar koncertjén. Ez egy évtizedek óta működő
kulturális csoport, ahol a székelyföldi város gyerekei
muzsikálni, énekelni és táncolni tanulhatnak. A
Gyermekfilharmónia a városka büszkesége (ahogyan a
helyiek nevezik, a ,,Fili") ahol 140 fiatal énekel és zenél.
A kórust Haáz Sándor alapította és dirigálja jelenleg is.
Nagy népszerűségnek örvendenek határon innen és túl,
gyakran turnéznak Magyarországon és szerte
Európában. A koncert után közös éneklés és táncház zárta az estét.
Vasárnap reggel a helyben termelt sajtokkal, ételekkel ismerkedhettek meg a
résztvevők, majd haza indultak.

Dézsi találkozó programja:
2011. június 07. szerda :
a futók kora reggel elindulnak
este szállás Debrecenben, futók csatlakozása Hajdúszoboszlótól.
június 08. csütörtök: érkezés Dézs városába
Ismerkedés a vendéglátókkal
Június 09. péntek:
Városnézés, Dézs városának bemutatása.
Indulás Szentegyháza falujába.
Június 10. szombat:
Futás Csíkszeredára.
Részvétel a búcsún.
Este Gyermekfilharmónia-i koncert, majd táncház.
Június 11. vasárnap:
Helyi ételek és sajtok kóstolója.
Indulás haza.

