
Beszámoló a Csányért, a Faluközösségért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről 

Tevékenységek 

Egészségünk védelme és megóvása érdekében „Gyógyító napokat” indítottunk be 

„Magfalva” népi gyógyászainak segítségével, amely 2013-ban is folytatódott.  

Januárban megtartottuk a II. Alapítványi bálunkat melynek bevételéből 500 ezer Ft-ért 

egy padkahengert vásárolt, mellyel a falu útjainak kátyúzásához, rendbetételéhez szeretnénk 

majd hozzájárulni. A padkahenger kipróbálása is megtörtént a Felszabadulás úton történt 

javítások alkalmával. Tevékenységét bővíteni szeretnénk.  

2013 első felében filmklubot, továbbá történelmi előadássorozatot szerveztünk. Kassa 

András helytörténész a településünk határában fellelhető ókori és bronzkori kultúrákat, 

valamint a Csörsz-árok kutatás érdekességeit mutatta be. 

A nyár folyamán július hónapban civil kezdeményezésként indulva és az ügyet 

felkarolva, levelet írtunk a magyar Közút gyöngyösi Üzemegységére, hogy végezze el a 

kátyúzást településünkön. Mivel nem történt semmi, ezért fotókat készítettünk a kátyúkról, 

aláírást gyűjtöttünk és egy újabb levél kíséretében újból megkerestük az illetékeseket. Mivel 

ekkor sem történt semmi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága is kapott 

a fotókból és az aláírásgyűjtő-ívekből. Augusztus elején megtörtént a kátyúzás. 

Az elmúlt évben Alapítványunk részt vett a „Dunán innen, Tiszán túl” nemzetközi 

tehetségkutató verseny Heves-megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei regionális 

fordulójának megszervezésében is, melynek településünk, Csány adott otthont. 

Az Alapítvány céljai közé sorolja a falu képének vonzó és esztétikus kialakítását. 

Minden tavasszal sor kerül a Csányiak Csányért Együtt Faluszépítő Egyesülettel karöltve 

településünk virágosításra, melyhez Alapítványunk az önkéntes munkán túl virágok 

vásárlásával járult hozzá. 

Az Alapítvány 2013-ban is kivette részét a Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál 

megszervezésében. 

Környezetvédelmi tevékenységként megszerveztük a településen nagy mennyiségben 

keletkező használt műanyag sátorfólia begyűjtését, és elszállítását, továbbá a Hatvani 

Környezetvédő Egyesülettel együttműködve elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk.  

2013. novemberétől kulturális közfoglalkoztatás keretében egy fő 

közfoglalkoztatottnak adtunk munkát 5 hónapon keresztül a Nemzeti Művelődési Intézet 

(1011 Budapest, Corvin tér 8. adószáma: 15309233-2-41, képv.: Kary József területi 

koordinátor) mint Közfoglalkoztató partnerszervezeteként. A közfoglalkoztatott a település 

kulturális életének szervezésében, dokumentálásában, archiválásában stb, ill. 

honlapszerkesztésben és -üzemeltetésben vett részt. 

 



Köszönet  

Az alapítványt (nagylelkű) adományozók áldozatkészsége működteti. Az alapítás 

időpontja óta az alapító, a polgármester úr minden hónapban közel 30 000 Ft-ot utal az 

Alapítvány számlájára, a képviselő testületi tagok közül pedig Józsa Zsolt József 

alpolgármester úr, és Medve Éva képviselő a képviselői tiszteletdíjuk egészét (szintén közel 

30 000 Ft-t), Juhász Dávid és Gál Tiborné képviselők pedig a tiszteletdíjuk felét 

adományozzák az Alapítvány javára. (Ők ketten tiszteletdíjuk másik felével másik civil 

szervezetet is támogatnak.) Az alapítványt dr. Szabó Monika havi 5 000 Ft-tal támogatja. 

Kovácsné Tóth Dóra 

Csányért, a Faluközösségért Alapítvány elnöke 

 


