
A Csányért a Faluközösségért Alapítvány 2015. évi beszámolója  

Februárban megrendeztük a már hagyományosnak számító IV. Jótékonysági Bálunkat. 

Pozitív mérleggel zártunk, a bevétel elköltése az idén fog megvalósulni.    

A Csányiak Csányért Faluszépítő Egyesülettel karöltve, tavasszal Borosiné Teiringer 

Brigitta jóvoltából a virágok nevelésével, az Alapítvány pedig virágpalánták vásárlásával 

járult hozzá, hogy szerethetőbb, élhetőbb legyen településünk.  

2015 tavaszán Alapítványunk népi játékokat készíttetett Csomor Zoltán 

közreműködésével, iskoláskorú gyerekek részére, melyet Szent György Napon vettek birtokba 

a gyerekek.  

Az áprilisban megrendezett Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató verseny 

kísérőrendezvényeként kiállítást szerveztünk a Falumúzeum javára felajánlott, meglévő 

anyagból. Kovács Orsolya, Langóné Fentor Anita, Molnárné Pádár Hajnalka, Pernyész 

Róbertné és Zölei Sándorné segítő közreműködésével színvonalas kiállítás jött létre.  Az 

anyagi támogatást teljes egészében az Alapítvány nyújtotta.  

Májusban vendégül láttuk a budapesti Derkovits Gyula Általános Iskola negyedikes 

tanulóit, akik osztálykirándulásuk célpontjaként Csányt választották. A gyerekeket Szabóné 

Esztike néni a dagasztás, Horváth Rudolfné Eta néni pedig a dinnyésélet rejtelmeibe vezette 

be. 

Kisbuszunkkal szállítottuk két alkalommal a Csányi Szent György Általános Iskola 

tanulóit versenyekre, Kiskörére negyedikeseket, Nyíregyházára pedig hetedikeseket, 

kulturális gálára, a budapesti Derkovits Gyula Általános Iskolába, a helyi taekwondosokat 

sportversenyre, az iskola pedagógusait Hejőkeresztúrra, egy továbbképzésre is. Kisbuszunk 

vezetését Molnárné Pádár Hajnalka, Mák Zsolt és Barna Zoltán vállalta. 

Az augusztusi dinnyefesztiválon kisbuszunkkal szállítási feladatokat is vállaltunk, 

Molnárné Pádár Hajnalka és Borosiné Teiringer Brigitta és Fábián Sándor jóvoltából.  

Együttműködve a Csányi Népdalkörrel, augusztusban az Alapítvány busza szállította a 

fellépőket a Palóc Világtalálkozóra is.  

A településen szerveződő programokon, (Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál, 

Dunán innen, Tiszán túl Tehetségkutató verseny) a pénzügyi támogatás mellett, aktívan 

veszünk részt a szervezésben és lebonyolításban is.  

Csány Község Önkormányzata és a Hegymenet Klub Szociális Intézmény 

„Szeretetmenü” étkeztetést szervező csoportjának összefogásával a karácsonyi ünnepek 

közelében, meleg étel osztására került sor településünkön. Az ebéd kiszállítását Hatvanból 

több alkalommal az Alapítvány vállalta. A buszt Borosiné Teiringer Brigitta, Fábián Sándor 

és Mák Zsolt vezette. 

Az Alapítvány kulturális közfoglalkoztatás keretén belül 1 főnek biztosít munkát. 

Az Alapítvány működéséhez hozzájárultak azok a magánszemélyek akik, adójuk 1% --

át ajánlották fel támogatásként. Hálásan köszönjük azt a több mint 60 000 Ft-ot melyet 

kaptunk Önöktől. Reméljük idén is megtisztelnek bennünket azzal, hogy bennünket 



támogatnak majd. Továbbá 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. Pénzbeli támogatást kaptunk még dr. Szabó 

Monikától, a Csányi Szent György Általános Iskola negyedikes és hetedikes versenyzőitől 

valamint tanáraitól és a Derkovits Gyula Általános Iskola negyedikeseitől is. Köszönet illeti 

Borosiné Teiringer Brigitta, dr Szabó Monika, Gulyás Ágnes, Langóné Fentor Anita, Fábián 

Sándor és Mák Zsolt kuratóriumi tagoknak, fáradhatatlan munkáját is, akik szabadidejük egy 

részét áldozzák fel településük gyarapodásáért.  

Kovácsné Tóth Dóra 

Csányért, a Faluközösségért Alapítvány elnöke 

 

 

 

 

 


