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Egyesületünknek 2001-ben is a fı célja az volt, hogy a Tiszaderzsen élıknek a 

szabadidı hasznos eltöltéséhez lehetıséget biztosítson, felelevenítse a 

hagyományokat az alábbi hagyományırzı rendezvények megszervezésével. 
 
- Tavasszal, május 1-jén ismét megrendezésre került a „Családi majális”. E 

programon belül reggel zenés ébresztıvel kezdıdött a nap. Délután családi 

vetélkedı és gyermek-rajzverseny volt. Este tábortőzzel zárult a majális. 
 
- Nyáron egy alkalommal tagjaink részére „zsíroskenyér-partit” szerveztünk. 

Itt csak a tagjaink jelenhettek meg: gondjainkat, bajainkat zsíros kenyér és 
üdítı fogyasztása mellett beszéltük meg, közben zenét hallgattunk. 

 
- Az idén is részt vettünk a „Derzsi Nap”, azaz a falunap megszervezésében. 

Erre a rendezvényre nem csak az itt élı és üdülı emberek voltak kíváncsiak, 

hanem a környezı település lakói is. Falunk életében évek óta ez a 

legsikeresebb és a legtöbb személyt vonzó rendezvény – a tőzijáték idején 

közel 500 ember volt jelen. 
 
- Ismételten megrendeztük – immáron harmadik alkalommal – a felelevenített 

hagyományos szüreti felvonulást és bált. Erre is nagyon sok érdeklıdı eljött, 

aki nem tudott az a kapualjból, utcasarkokból nézte végig a felvonulókat. Az 
iskolai tánccsoport végig táncolta a falut, voltak borkínálók, cigány-
asszonyok, tolldobálók. A legnagyobb sikert mégis az abádszalóki hintósok 
és csikósok bemutatója aratta. Este nagy látogatottságú és sikerő szüreti 

bállal zárult a nap. 
 
- A „Mikulás házhoz megy” elnevezéső, gyermekeknek szánt rendezvény 

keretében, az idén kevesebb szülı igényelte a mikuláscsomag házhoz vitelét, 

és átadását a Mikulás által. Viszont azoknak a gyerekeknek, akik ilyen 
módon kapták meg az ajándékot, maradandó élményben részesültek. 

 
Egyesületünk harmadik éve mőködik, de ez idı alatt bebizonyosodott, hogy 

szükség van ránk: egy olyan szervezetre, mely idıközönként megmozgatja a 

falu apraját-nagyját, mely összetartja a faluközösséget. 
A jövıre nézve a rendezvények anyagi fedezetének elıteremtésére is gondolni 
kell, így fel kell kutatni új pályázati lehetıségeket, szponzorokat. 2001-ben 
sajnos nem volt nyertes pályázatunk, ugyanakkor az önkormányzat 50.000,- Ft-
tal támogatta egyesületünket. 
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