
közhasznúsági beszámoló 

  

2010 

  

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 

  



KSH szám:19211710-9499-529-15 

  

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:: 26 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.) 

  



3.) Az Egyesület tevékenysége: 

  

- A 2010-ben tovább folytattuk Nagygéc múltjának  fontosabb 
eseményeinek feltárását.  Az öreg temetőben levő ismert személyek 
sírjait továbbra is  rendben tartjuk. A Luby kripta   díszoszlop 
kiborult talapzatát, ami már életveszélyes volt,  kb. 10  mázsa 
díszkővel , pótoltuk, megerősítettük. A temetőben a bozótos részek 
takarítását rendszeresen végeztük.  

- Az Árpád-kori Templom környezetét  folyamatosan  rendben 
tartottuk. A templomkertet körbevevő sövényt ápoltuk.  

-A templom belsejét tisztán tartottuk.  

-A tetőről az idők folyamán a szél  nagyobb mennyiségű palát sodor 
le,  amit rend szeresen pótolunk. 

- A templom kertben eltemetett sírt kővel körbe raktuk, kopjafával, 
keresztel megjelöltük. 

- A megbillent torony szerkezetet stabilizáltuk. A hiányzó lemez 
darabot, valamit, a fából készült órakart pótoltuk. Ebben profi 
toronyjavításban jártas barátaink segítettek bennünket.  

  

- A hősök parkját rendszeresen fűnyíróval vágtuk. 

- A Magtár kőrnyéket rendben tartottuk.  

- Az egyesület március 6.-tól. május 14.-ig folyamatosan részt vett a 
Nagygéci Árvízi Emlékpark létrehozásában ( munkával , anyaggal , 
szervezéssel, adománnyal , segítette a létre jöttét.) 

- Az emlék park gondozását,a park bővítését, folyamatosan végezte . 

  

  

  

- Megrendeztük a II. árvízi emléknapot, melyen 1200 fő jelent meg. 



- Postamúzeumot rendeztünk be  a Magtár épületében, 

- Megkoszorúztuk az Árvízi Emlékművet. 

- A templomban díszpódiumot állítottunk fel. 

- Ünnepi Istentiszteletet szerveztünk. 

- A Templomban Juhász Zsigmondné, megható beszéddel, 
emlékezett,a negyven éve történt árvízre. 

- Az ünnepséget megtisztelte, jelenlétével,és beszédet mondott DR 
Tilki Attila a FIDESZ-KDNP helyi országgyűlési képviselője. 

-A Tunyogmatolcsi asszonykórus  szatmári népdalokból álló műsort 
mutatott be. 

- Medgyessy festőművész képeit kiállította. 

- A Beregdaróci hagyomány őrzők a tájház előtt kiállítást mutattak 
be népi szőttesekből, 

- A csengeri Lovas Egyesület bemutatót tartott. 

- Vendégek részére egy üst halászlevet, és egy üst birka pörköltet 
ingyenesen  biztosított az egyesület. 

  

  

4.) Az Egyesület tagjai illetve tisztségviselői munkájukért, munkabért 
vagy tiszteletdíjat:  nem kaptak. 

  

Bevételeink: 215320,Ft 

Részletezve. 

2009. évi áthozat: 41920, Ft 

2010.évi tagdíj: 50400,Ft 

Adomány:123.000,Ft 



  

Kiadás: 74147,Ft 

Részletezve. 

Anyagi ráfordítás:48523,Ft 

működési költség:25624,Ft 

  

Maradvány:141173,Ft 

  

  

  

   

  

5.) A 2010. évi pénzügyi beszámoló 

megtalálható az 1 számú mellékletben. 

  

  

  

  

  

Juhász Ferenc                      Varga Valentin                  Szimán János 

(Elnök )                                 (Elnök helyettes )             (Elnökségi tag) 

 


