BESZÁMOLÓ A KÁCSI HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLET
2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
1. A történelmi emlékhelyeink gondozása keretében folyamatosan ápoltuk az erdőben
levő II. világháborús síremléket , a kácsi várromot és az oda vezető turista utakat.
/Kaszáltunk, gyomláltunk, szemetet gyűjtöttünk, tereprendeztünk).
2. A Kácsi Várhegyen emlékkeresztet állítottunk. ( Az emlékkereszt a Kácsi Búcsújárás
előtt lett felállítva. A keresztállításról rádiós riport is készült ( A Szent István Rádió
közvetítette 2009.októberében a „Krisztus Kereszt az erdőben”című műsor keretében.)
3. A Silvanus Díszfaiskola Kft. támogatásával díszcserjéket ültettünk Kács belterületén.
( 21 féle díszcserje 158 db csemetéje került kiültetésre 32 fő közreműködésével. A
kiültetett díszcserjék értéke 158000 Ft.)
4. Közreműködtünk a Tibolddaróc-Kács közötti közút hársfasorának létesítésében. (A
kiültetett facsemetéket dr. Kapusi Imre egyesületi tagunk adományozta .)
5. Részt vettünk a Bükk-Mak Leader Akció Csoport által meghirdetett faluszépítő
(virágosító) versenyen. ( A versenyre 56 kácsi ingatlant szerveztünk be, amelyből 48
díjazott lett. Egyik egyesületi tagunk külön díjat is kapott. A zsűri szerint a versenyben
résztvevő 44 település közül mi voltunk a legaktívabbak és a legeredményesebbek.)
6. Tanulmányi kirándulást szerveztünk Cserépváraljára a tájházként működő egykori
barlanglakás és a régészeti feltárással érintett várrom tanulmányozása céljából.( A
kiránduláson 18 fő egyesületi tagunk vett részt. A kirándulás egyik eredménye lett,
hogy a résztvevők rendbe tették a felhagyott kácsi barlanglakásokat , állagmegóvás
céljából.)
7. Tanulmányi kirándulást szerveztünk Gömörszőlősre az ott folyó biogazdálkodás és
ökoturizmus megismerése céljából. (A kiránduláson 15 fő egyesületi tagunk vett részt.
Az ökofalut Várnagy Dávid ökológus, a Miskolci Ökológiai Intézet munkatársa
mutatta be. A tapasztalatokat Kács ökofaluvá történő fejlesztése keretében kívánjuk
hasznosítani.)
8. Az egyesületünk népdalköre valamennyi kácsi rendezvényen szerepelt. (Összesen 10
alkalommal.)
9. Népdalkörünk Kácson kívüli szereplései: Nemzetközi Dalos Találkozó Szomolyán ;
Falunap Mezőnyárádon; Magyarok Napja Egerben; Vikár Béla emlékére rendezett
Dalos Találkozó Tállyán; Amatőrök Gála Műsora Mezőkövesden.
10. Több alkalommal szerveztünk különleges zenei rendezvényeket a kácsi műemlék
templomban és a templom kertjében: tárogatós nyári este; fúvós hangszereket
bemutató ismeretterjesztő előadás; jótékonysági koncert; egyházi kórus zene .
Zenei rendezvényeink közül kiemelkedő volt a V.Molnár Judit és Urbán Nagy Róbert
operaénekesek jótékonysági koncertje ( október 3-án , a Zene Világnapján ). Ezt a
rendezvényünket Kács Község Önkormányzata is támogatta. A jótékonysági koncert
bruttó bevétele 208000 Ft. volt.
11.Egy hónapig nyitva tartó képzőművészeti kiállítást szerveztünk Borsos Tibor kerámiaművész és fafaragó alkotásaiból a kácsi kultúrházban. (A kiállítást dr.Koleszár Lajos
pártoló tagunk nyitotta meg 2009. október 23-án.) A kiállítást Kács Község Önkormányzata is támogatta.
11. Az egyesület 2009. évi gazdálkodása: kezdő pénzkészletünk 109750 Ft.; éves bevételünk 511814 Ft.; éves kiadásunk 273027 Ft.; év végi pénzmaradványunk 238787 Ft.
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