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A 2002-es évet az Egyesület új vezetıséggel kezdte, melynek a fı célja, hogy 
felelevenítse a hagyományokat és ezen hagyományırzı rendezvények 
szervezése. Az évet 28 rendes taggal és 8 pártoló taggal zártuk. 
 

- Az éves programot március 23-án a „Nyuszi ül a főben” címmel meghirdetett 
tavaszi nagytakarítással kezdtük a falu utcáin. A programban közel 60 gyerek 
és felnıtt vett részt. 

 

- Május 1-jén zenés ébresztıvel indult a nap. Délután a gyerekek kedvükre 
válogathattak a „játékbazár”-ban, késıbb pedig az aszfalt rajzversenyben 
mutathatták meg tehetségüket. A majálist idén elıször fáklyás felvonulással, 
illetve visszaérkezést követı tábortőz meggyújtással zártuk, amire közel 100 
ember volt kíváncsi. 

 

- Augusztus 10-én került sor a Falunap rendezvényre. A délután folyamán 
felléptek a tiszaırsi Nıklub-, az abádszalóki Népdalkör- és a derzsi Aikidó 
csoport tagjai. A mősort konferálásával színesítette Kósa György a Juventus 
rádió volt mősorvezetıje. A napot a 21-tıl hajnalig játszó ORIGO együttes 
zárta. Az idén sajnos pénz szőke miatt elmaradt a tőzijáték. 

 

- Ez évben már a negyedik alkalommal megrendezésre került a felelevenített, 
hagyományos szüreti felvonulás és bál. A rossz idı miatt az utcai felvonulás 
elmaradt. A rendezvény bál részét zártkörővé tettük, vacsorával egybe kötve. 
Az est folyamán fellépett Farkas Rozália, Almási Zsuzsa, Simon Ferenc és 
zenekara. A bálon 120 ember vett részt. 

 

- Az Egyesület tagjai a 2002-es évet együtt búcsúztatták szilveszterkor egy 
batyusbál keretében. 

 

2002-ben felkerestük a falu vállalkozóit, ahol több kevesebb sikerrel jártunk. 
Voltak, akik pénzzel támogatták a Falunapot – ebbıl összesen 29.000,- Ft jött 
össze és voltak, akik üdítıkkel, édességekkel. 
Adomány győjtéssel próbálkoztunk a falu határain kívül is. Abádszalókról 
45.000,- Ft-ot kaptunk és egy buszt ami a rendezvényre szállította a fellépı 
vendégeket. 
Ez a megmozdulás is bizonyítja, hogy vannak akik szívesen adakoznak csak a 
lehetıséggel kell élni. 
Ez évben nem sikerült pályázatot beadni, de remélhetıleg ezt a hiányosságot a 
2003-as évben pótolni tudjuk. 
 
Tiszaderzs, 2003. március 1. 
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