
A Csányért a Faluközösségért Alapítvány 2017. évi beszámolója  

A Csányiak Csányért Faluszépítő Egyesülettel karöltve, idén tavasszal is virágpalánták 

vásárlásával járult hozzá, hogy szerethetőbb, élhetőbb legyen településünk.  

2017-ben januártól június végéig és szeptembertől decemberig a helyi körzeti orvos 

segítségével és közreműködésével a helyben levett vért az Alapítvány kisbuszával szállítottuk 

Hatvanba, a laborba. A kisbuszt Fábián Sándor vezette. 

Az augusztusi dinnyefesztiválon kisbuszunkkal szállítási feladatokat is vállaltunk.  

A Csányi Hagyományőrző Népdalkör ORSZÁGOS ARANY FOKOZATOT ért el a 

2017. június 10-én Egerben megrendezett XXII. „Ködellik a Mátra…” Regionális Népzenei 

Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivál, KÓTA országos/térségi minősítő 

rendezvényén. A Népdalkört a Csányért, a Faluközösségért Alapítvány kisbuszával Medve 

István szállította a helyszínre. 

A településen szerveződő programokon, (Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál, 

Idősek Napja) a pénzügyi támogatás mellett, aktívan veszünk részt a szervezésben és 

lebonyolításban is.  

Az Alapítvány busza több alkalommal is szállított, szociálisan rászoruló személyt 

településen kívüli egészségügyi intézménybe ill. Okmányirodába 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 településen belüli 

szétosztását minden alkalommal az Alapítvány vállalta. 

A Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete és az Észak-

Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület az Élelmiszerbankhoz benyújtott pályázat révén 

élelmiszeradományban részesítette településünk mozgáskorlátozott rászoruló személyeit.  

Az adományok Hatvanból való kiszállításáról és a rászorulókhoz való eljuttatásáról a 

Csányért, a Faluközösségért Alapítvány kisbuszával Molnárné Pádár Hajnalka gondoskodott.  

Az Alapítvány kulturális közfoglalkoztatás keretén belül 1 főnek biztosít munkát. 

Felújításra került az Atkár és Csány közötti vasúti átjáróban 25 éve történt tragikus 

baleset áldozatainak emléket állító emlékmű. Az emlékmű és az emléktábla felújítását a 

szerencsétlenségben elhunytak emléke előtt tisztelegve a Csányért, a Faluközösségért 

Alapítvány vállalta magára. Az emlékmű környezetének felújítását önzetlen munkájával Fibi 

Attila végezte. 

400 000 Ft támogatást nyert el a Csányért, a Faluközösségért Alapítvány a Népdalkör 

működéséhez a Csoóri Sándor Program pályázatán, amely a népi kultúra területén 

közösségteremtő műfajokban működő szervezeteket, közösségeket kívánja támogatni. Az 

elnyert összeget az Alapítvány a Csányi Hagyományőrző Népdalkör tagjainak szakmai 

képzésére, a fellépő ruha fejlesztésére, és technikai eszközök beszerzésére fordítja és utazási 

költségeinek finanszírozására fordítja. 

 



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

át ajánlották fel támogatásként. Továbbá köszönjük az anyagi támogatás 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. 

Kovácsné Tóth Dóra 

Csányért, a Faluközösségért Alapítvány elnöke 


