
Nagygécért Közhasznú Egyesület 
  
  

  
1.) Az Egyesület adatai: 
  
Neve: Nagygécért Közhasznú Egyesület 
  
Rövidített neve:N.K.E 
  
Szélhely:4743 Csengersima debreceni út 2 sz. 
  
Adószáma: 19211710-1-15 
  
Nyilvántartásba vétel: 2009 július 01. 
Szabolcs –Szatmár- Bereg Megyei Bíróság Nyíregyháza 
10.Pk.60.071/2009/4. 
Nyilvántartási szám:3073 
  
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet,4765 Csenger Ady Endre u. 2 sz. 
A bankszámlaszáma: 68000213-10005886  
  
Képviseletre jogosult személy: Juhász Ferenc (4743 Csengersima, Debreceni út 2 sz.) 
  
Az egyesület taglétszáma:: 22 fő 
  
Tiszteletbeli tag:0 
  
 2. Az Egyesület célja: 
- Nagygéc község múltjának feltárása és bemutatása; 
- A település Árpád-kori műemléktemplomának felújítása, karbantartása; 
- A nagygéci Hősök parkjának rendbetétele; 
- A nagygéci Magtár épületének megőrzése, karbantartása; 
- Kapcsolatteremtés más szervekkel bel-, és külföldön egyaránt. 
 (Alapszabály II.) 

  

Az Egyesület tevékenysége: 
  
- Nagygéc múltjának fontosabb eseményeit feltártuk 1280-tól napjainkig. A 
faluban elő hírességek, történelmi családok neveit összegyűjtöttük. Az öreg 
temetőben levő ismert személyek sírjait felkutattuk. A nyughelyek rendbetételét 
folyamatosan végezzük el. Megrendeztük Nagygéc első emlék napját,ahol a falu 
történelmét az 500 fős hallgatóság elé tártuk. Kitörési lehetőségeiről az emlék 
napon a HVI és a Lider iroda fórumot tartott.  
- Az Árpád-kori Templom környezetét kitakarítottuk. A templomkertet körbevevő 
sövényt folyamatosan ápoljuk. A templom belsejét a bent található kb.10 mázsa 



portól és madár ürüléktől megszabadítottuk. A tetőről az idők folyamán a szél 
által lesodort palákat visszaszögeltük,a 3db elporladt födémgerenda,és 1db 
szarufa mellé újakat helyeztünk el .Ezzel megakadályoztuk a Templom 
mennyezetének beszakadását. 
- A hősök parkját rendszeresen fűnyíróval vágjuk,az elrohadt balesetveszélyes 
törzsökök eltávolítottuk. Téglatörmeléket , köveket összeszedtük. Az emlék napon 
egyháztörténeti színpadot állítottunk fel, melyen a csengersimai Általános 
Iskolások Bibliai műsort adtak elő. 
- A Magtár épületének környezetét folyamatosan kaszáljuk , tisztántartjuk így a 
falak nem nedvesednek át. Az emlék napon árvízi filmvetítést szerveztünk benne. 
- A közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség kapcsolatba lépet az 
illetékes örökség védelmi szakemberekkel, a Református Egyház illetékes 
vezetőivel, hogy megoldást találjunk a Templom megmentésére. Csengersima 
polgármesterét kérelemben kerestük meg, azon területek tulajdonjogáért 
 amelyek elhanyagoltak, vagy rendbetételét egyébként is az egyesület végzi. 
4.) Az Egyesület tagjai illetve tisztségviselői munkájukért, munkabért vagy 
tiszteletdíjat nem kaptak. 
  
5.) A 2009. évi pénzügyi beszámoló megtalálható az 1 számú mellékletben. 
 


