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A támogatási szerződés száma: NCA –EM-09-P-0534 
A kapott támogatás összege:  100.000 Ft. 
 
A támogatási összeg felhasználása:  
1 db projektor beszerzése:  99.990  Ft értékben. 
1db vetítővászon beszerzése: 33.640 Ft értékben. 
(Összesen : 133.630 Ft. A támogatáson felüli részt az egyesület saját forrásából fedezte.) 
 
Az eszközök beszerzése 2009. szeptember végén történt. Első használatukra 2009. október 3-
án került sor  a „ Zene Világnapja” alkalmából rendezett  jótékonysági koncert keretében. 
A koncertet követő  állófogadáson   bemutattuk Kács természeti és kulturális értékeit. (A 
projektorral 250 db színes képet és ismertető táblát mutattunk be  diavetítéses üzemmódban.) 
Az  állófogadáson  112  fő vett részt. A  résztvevők nagyobb része kácsi lakos volt, de  
Budapestről, Debrecenből, Miskolcról, Szolnokról, Mezőkövesdről, Hajdúböszörményből, 
Gyuláról is érkeztek vendégek. Az  NCA  támogatásával beszerzett projektor nélkül  ezt a 
bemutatót  nem tudtuk volna megtartani,  mivel az egyesület székhelyén ( Kácson) nincs 
másik projektor . A vetítettképes bemutatóval több, fontos egyesületi célkitűzésünket sikerült 
teljesíteni: bemutattuk a Kács határában található (vadon termő ) haszonnövényeinket 
(gyógynövényeket, gombákat, erdei gyümölcsöket) ,  védett növényeinket és állatainkat; 
bemutattuk  Kács történelmi nevezetességeit (kácsi vár, bencés kolostor, kőhodály, 
vízimalom,  templom, sziklaoltár, stb); bemutattuk a kácsi búcsújárással kapcsolatos 
vallástörténeti értékeinket, stb. 
 
2009. november 21-én tartottuk a rendes évi taggyűlésünket. A taggyűlést követő közös 
ebédre és vetítésre  hívtunk nem egyesületi tagokat is (13 kácsi lakost, akik részt vettek a 
várhegyi emlékkeresztünk felállításában.)  A keresztállításról készített képeinket és a Szent 
István Rádióban  elhangzott  rádióriportot  egybeszerkesztve , az NCA támogatással 
beszerzett eszközökkel, majdnem mozi minőségben sikerült bemutatnunk.. A vetítésen 
résztvevő idős kácsi emberek szerint már több mint 25 éve (amióta a helyi mozi nem 
működik) nem volt ehhez hasonló előadás. Ezzel a rendezvénnyel egy nagyon fontos 
egyesületi célkitűzést sikerült teljesítenünk :”a Kács múltját megismerni akaró és a jövő 
alakításáért felelősséget vállaló állandó és üdülő lakosság tömörítését”, lelkesítését. 
 
Legközelebbi tervünk, hogy azon kácsi lakosok részére, akik a Bükk-Mak LEADER Akció 
Csoport által meghirdetett 2009. évi faluszépítő (virágosító) versenyben részt vettek egy  
vetítettképes ismeretterjesztő előadást fogunk tartani parkosítási, kertépítési, dísznövény 
ismereti témakörökben. Ezzel szeretnénk a  lakosságot  újabb faluszépítő ( virágosító)  
akcióra buzdítani. Az előadás anyaga már elkészült. A vetítést 2010. január második felében 
fogjuk megtartani az NCA támogatásával beszerzett projektor és vetítővászon 
felhasználásával. 
 
Ez úton is köszönjük az NCA 2009. évi támogatását . Szeretnénk továbbra is együttműködni 
az  NCA-val. 
                                           
Kács  2010. január 5. 
 
                                                                   Dr.Kapusi Imre  elnök 
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