
Beszámoló a Csányért, a Faluközösségért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről 

Tevékenységek 

Egészségünk védelme és megóvása érdekében „Gyógyító napokat” indítottunk be 

„Magfalva” népi gyógyászainak segítségével, amely 2014-ben is folytatódott.  

Januárban megtartottuk a III. Alapítványi bálunkat, melynek bevételéből 324 000 Ft 

értékben a Honvéd út kátyúzásához szükséges kavics vásárlása történt meg. 

2014-ben 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 2014-ben is kivette részét a Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál 

megszervezésében és lebonyolításában. 

2014-ben kulturális közfoglalkoztatás keretében egy fő közfoglalkoztatottnak adtunk 

munkát.  

Ebben azévben az Úttörő úti új kereszt felállításánál az adománygyűjtés aktív 

támogatását vállalta fel az Alapítvány. 

2014-ben Csányi Népdalkör fellépésére fuvarozás Turára, az Alapítvány buszával, 

Fábián Sándor segítségével. 

Vereb László a településnek adományozott festményátadó ünnepségének 

megszervezése történt meg, Langóné Fentor Anita alapítványi tag segítségével. 

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. 

Októbertől az új képviselőtestület tagjai is szívügyüknek tekintik az Alapítvány működését, 

ezért köszönjük az anyagi támogatást Medve István polgármester úrnak, Kovácsné Tóth Dóra, 

Medve Éva, és Mák Zsolt képviselőknek, akik tiszteletdíjuk teljes egészét, Óvári Lászlóné és 

Gál Tiborné képviselőknek, akik tiszteletdíjuk felét az Alapítvány működéséhez ajánlották 

fel.  

Kovácsné Tóth Dóra 

Csányért, a Faluközösségért Alapítvány elnöke 


