Csányért a Faluközösségért Alapítvány 2018. évi beszámolója
Tavasszal a villanyoszlopokra kerülő futómuskátli palánták vásárlásával járultunk
hozzá, hogy szerethetőbb, élhetőbb legyen településünk.
2018-ban januártól június végéig és szeptembertől decemberig a helyi körzeti orvos dr
Szabó Monika segítségével és közreműködésével a helyben levett vért az Alapítvány
kisbuszával, Fábián Sándor vezetésével szállítottuk Hatvanba, a laborba.
A településen szerveződő programokon, (Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál,
Tejüzem átadó ünnepség) a pénzügyi támogatás mellett, aktívan részt vettünk a szervezésben
és lebonyolításban is.
Az Alapítvány szívügyének tekinti a településen működő Népdalkör működésének
segítését azzal, hogy a fellépésekre és versenyekre a kisbuszunkkal szállítjuk a népdalkör
tagjait.
Az Alapítvány busza több alkalommal szállította Tejüzem népszerűsítését célzó
rendezvényekre a segítőket. Részt vettünk Miskolcon, Budapesten a Millenáris Parkban és
Ópusztaszeren 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, Fábián Sándor ás Mák Zsolt
közreműködésével.
Az Alapítvány kulturális közfoglalkoztatás keretén belül 1 főnek biztosított munkát
2018. június 30-ig
600 000 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 támogatást 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 nyújtott az alapítványnak még dr. Szabó Monika,
Magyarné Tóth Márta és Magyar István, Oláhné Gál Erika magánszemélyek és DávidAgroszolg Növénytermesztési Kft is. Köszönjük.
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