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2008-ban az egyesületnek 40 tagja volt: 24 rendes tag, 16 pártoló tag; 18 nő, 21 férfi, és 1 jogi 
személy /a Kácsi Önkormányzat/. 
 
Egész évben rendszeres kapcsolatot tartottunk a Silvánus Diszfaiskola kft.-vel, a Bükk-Mak 
Leader Akció Csoport –al, a Kácsi Ifjúsági Kör-el, a Tibolddaróci Plébániával, a Kácsi Örs 
Vezér Erdei Iskolával, a Kácsi Önkormányzattal. 
 
Közreműködtünk valamennyi kácsi rendezvény szervezésében, lebonyolításában. 
Népdalkörünk  az önkormányzat és az egyház rendezvényein rendszeresen szerepelt: pl. a  
március 15-i, az augusztus 20-i, az október 23-i ünnepségeken és az Idősek Napján; a Kácsi 
Országos Vadételfőző Versenyen; a pünkösdi és a karácsonyi egyházi szertartásokon, stb.  
  
Népdalkörünk a 2008. évi Tibolddaróci Dalos Találkozón országos ezüst minősítést szerzett. 
 
 Tevékenységünket /közhasznú munkáinkat/ általában a rendes tagjaink  személyes 
közreműködésével végeztük. Pártoló tagjaink az egyesület működéséhez szükséges anyagi 
hátteret biztosították: az általuk befizetett tagdíjak, pénzbeni hozzájárulások összege a rendes 
tagok által befizetett tagdíjak többszöröse volt. / 2008-ban a befizetett tagi hozzájárulásokon 
kívül egyéb bevételünk nem volt./ A 2008. évi összes bevételünk 203400 Ft, kiadásunk 
190650 Ft . A 2008. év végi pénzmaradványunk 109750 Ft. 
 
Alapító tagként beléptünk a  Bükk-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési  Nonprofit kft-be / a  
Bükk-Mak Leader Akció Csoport Munkaszervezetébe/. Részvettünk az Akció Csoport Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiájának /HVS- ének/ kidolgozásában: egyesületünk képviselője tagja 
volt a HVS Tervező Koordináló Munkabizottságának.  
 
A Leader keretében várható pályázati lehetőségek kihasználása céljából, a Silvánus 
Díszfaiskolai kft. segítségével, összeállítottuk négy kácsi projekt tervdokumentációját: a kácsi 
búcsújárás helyszíneit megújító vallástörténeti emlékpark, a futballpályát kiegészítő 
kultúrpark, a kácsi vár alatti történelmi emlékpark és az ezeket összekötő hársfa sétány 
tervdokumentációját. 
 
A Silvánus Díszfaiskolai kft ajándék csemetéivel  belterületi fásításokat végeztünk: Kács 
belterületén 47 féle díszcserjét ültettünk ki a futballpálya, templom, erdei iskola, orvosi 
rendelő, kultúrház, kálvária, Mária Forrás környezetébe. A fásítási akcióban 25 tagunk vett 
részt. A kiültetett  ajándék csemeték értéke 220000 Ft. 
 
Közreműködtünk a Kácsi Örs Vezér Erdei Iskola létrehozásában, az erdei iskola 
tanösvényeinek  tervezésében. A négy tanösvény közül  kettőt /a varga-völgyit és a kapusi 
erdőben lévőt/ teljes mértékben /tervezés-kivitelezés-üzemeltetés/ magunkra vállaltuk. Ezek a 
tanösvények tartalmazzák a legtöbb helyi értéket: a kácsi várromot, az egykori barlang 
lakásokat, a varga-völgyi vizes élőhelyet, az égerest, az” Ős Cser”-t, a kőhodályt, a II. 
Világháborúban elesett magyar katonák síremlékét és a tibolddaróci „Pincefalu”-t ,stb. Az 
erdei iskola  és a Kapusi Erdő ismertetőjét Kács honlapjára is feltöltöttük . 
 



A Kácsi Önkormányzat és a Kácsi Ifjúsági Kör közreműködésével kitakarítottuk a kácsi 
várromot: bozótot irtottunk, szemetet gyűjtöttünk, hulladékot égettünk. Ez a munka két napig 
tartott, első nap 25 fő, második nap 22 fő részvételével. 
 
Folyamatosan gondoztuk az erdőben levő /általunk felújított/ II. Világháborús síremléket: 4 
db fejfát cseréltünk , 2 db ülőpadot készítettünk, virágosítottunk, kapáltunk, gyomláltunk. 
 
Kitakarítottuk a varga-völgyi tanösvény melletti „Ős Cser” fa környékét. Ez a fa a Kács 
környéki erdők legöregebb, legméretesebb fája:  kora 356 éves,  törzse 170 cm vastag,  
koronájának átmérője 25 m. 
 
Közreműködtünk a kácsi fürdő fölötti illegális hulladék lerakóhely felszámolásában. 
 
Közreműködtünk Kács honlapjának szerkesztésében, feltöltésében. /A honlap tartalmának 
túlnyomó része tőlünk származik/. 
 
A Bükk-Mak Leader Akció Csoport nevében rendezvényeket szerveztünk, előadásokat, 
bemutatókat tartottunk: fogadtuk a Sárréti Leader Akció Csoport küldöttségét, szerepeltünk a 
Sárréti Expókon /Püspökladányban és Biharnagybajomban /, részvettünk az Első Bükk-Mak 
Expón Alsózsolcán /megújuló energiával kapcsolatos előadásokat és termék bemutatót 
tartottunk/. 
 
Kács lakossága részére  tájékoztató előadásokat tartottunk:  ismertettük az UMVP és a 
LEADER  célkitűzéseit, pályázati lehetőségeit;  bemutattuk a kácsi  emlékparkokkal 
kapcsolatos fejlesztési terveinket,stb. 
 
 Kirándulást szerveztünk Pannonhalmára a Bencés Főapátság szőlészeti-borászati és 
gyógynövény termesztési rendszerének tanulmányozása céljából. / Végső célunk a középkori 
kácsi  bencés kolostor gyógynövényes fürdőkultúrájának felélesztése  és a régi bükkaljai 
gyümölcsfajták újrahasznosítása./ A tanulmányi  kiránduláson 20 fő egyesületi tagunk vett 
részt. 
 
 
Kács 2009. január. 30.  
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