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Rövid tartalmi beszámoló:
A Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület közhasznú jogállása bejegyezve a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.
60.131/2007/9.sz. határozatával TE 4926 nyilvántartási szám alatt.
2007. október 28-i dátummal kapta meg az egyesület alapító okiratának elfogadásával.
Az Egyesület az alapító okiratban megfogalmazottak szerint végzi tevékenységét.
Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
A T.E.N.Egyesület alapító társasága 2007. év során határozta el, hogy civil szervezeti formában kívánja a
kulturális és környezetvédelmi közhasznú céljait megvalósítani. A 29 fős alapító tagság teljes egészében
nonprofit alapon, fizetés nélkül és a szabadidejében végzi munkáját. Az Egyesület 2007. május 8.-án került
hivatalosan is bejegyzésre, igaz ekkor még nem volt közhasznú. Kialakítottuk az egyesületi struktúrát és
felosztottuk a tagok közti munka és felelősségi köröket,(tisztségeket).
A fentiek mellett megkezdtük 2007. II. félévi programjaink előkészítését. Szakértőink hozzáláttak a projekt
elindításához nélkülözhetetlen infrastruktúra kialakításához (mint pl. Weblap tervezés lásd. www.tene.extra.hu )
A T.E.N. Egyesület 2007. évi tevékenységének ismertetése
Néhány álom, amelyből cél lett, és néhány cél, amelyből valóság. Íme a valóság:
– Nagybörzsöny megszépült, izgalmasabb, érdekesebb lett.
– Helytörténetünk kulturális örökségeit felkutattuk, felkutatjuk és megóvjuk..
– Hagyományt teremtettünk a helyi szokások, termékek, mesterek munkáinak bemutatásával.
– Kulturális műsorokat rendeztünk a környező falvakból és városokból meghívott közreműködőkkel.
– Az idős és fiatal látogatók és törzslakók érdeklődését felkeltettük a falu és a falusi élet szépségei iránt.
Ma már büszkén mondhatjuk, hogy mindez sikerült.
A mai napig bezárólag már több kisebb-nagyobb rendezvényen vagyunk túl.
Az évet és a programokat minden esetben megelőzi egy falutakarítási nap. Jó érzés, amikor a község lakói egy
közös cél érdekében együtt munkálkodnak.
Ezt követi a közterület- és parkrendezés, az időjárás függvényében virágültetés, ami rendkívül látványossá
teszi falunkat. Már fákat is ültettünk.
2007 márciusában egy helyi borversennyel kezdtük az embereket „összecsalogatni”. Nagyon örültek neki mind
a versenyzők, mind pedig azok az emberek, akik nézőként vettek részt a versenyen.
Április végén megrendeztük az első Hűvös Pincék – Forró Kemencék Nagybörzsönyben című
rendezvényünket. Az idelátogatók megkóstolhatták a helyi borokat, és a kemencében sült börzsönyi

lepényeket. Erre a programunkra vagyunk a legbüszkébbek. Igyekszünk a mostani alkalmat is emlékezetessé
tenni mindenki számára.
Júniusban kistérségi főzőversenyt hirdettünk. Igen sok vállalkozó kedvű ember megmutatta főzőtudományát.
Mindenki sajnálta, hogy annak a napnak is egyszer vége lett. Előtérbe helyeztük a vidék régi ízeinek és
étkezési kultúrájának a bemutatását. Szeretnénk ebből a rendezvényünkből is hagyományt teremteni.
Augusztusban a helyi Búcsúnkat szerveztük meg. Hosszú évek kihagyása után községünkben ismét gazdag
programokkal tudtuk fogadni vendégeinket.
Színes kulturális műsort többnyire csak az áprilisi és az augusztusi rendezvényeinkkor tudunk megvalósítani,
mert az anyagi lehetőségeink végesek.
A november 17-én megtartott házi süteménysütő összejövetelünk minden várakozást felülmúlt. A versenyt a
régi népi ízek megismertetésére, a nagymamák féltve őrzött receptjeinek a bemutatására szerveztük. 46 féle
süteményt kellett a zsűrinek minősítenie, nem kis fejfájást okozva ezzel nekik.
A kültéri programjainkon „életmód” sátrat üzemeltetünk, ahol az érdeklődők a különféle mérési eredményekből
képet kaphatnak egészségi állapotukról. Természetesen ezt is önkéntesen és ingyen végezzük.
Rendezvényeink mindig nyitottak a környező községekben élő, szintén saját és helyi portékákkal kereskedők
előtt, akik szerencsére egyre többen vesznek részt a programjainkon. Néhány terméket megemlítenék a sok
közül. Helyi mézek, lekvárok, befőttek, sütemények, kecskesajt, festmények, kerámiák, fafaragások és a
rengeteg kreatív munka.
Hagyományteremtő jelleggel útjára indított tavalyi rendezvényünk és az azóta megvalósított programjaink is
bizonyították: igenis, van értelme a közösséget megmozgatni, időről-időre összehozni, egymás és a külvilág
számára megmutatni tehetségünket, tudományunkat, értékeinket.
Erre van is igény a település lakói részéről, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy nem voltak hiábavalók az
erőfeszítéseink. Sajnos az anyagi háttér, mely tevékenységünket tartósan megalapozhatja, továbbra is igen
szűkös.
A jó ötletek és a biztos anyagi háttér alapot adhatnak Nagybörzsönynek, hogy nemcsak a Börzsönyi
települések körében, de országosan is ismertséget és elismertséget szerezzen magának.
Közhasznú egyszerűsített beszámoló
az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege
A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
0

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
117
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
117
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
117
C) SAJÁT TŐKE 117
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 117
V. Tárgyévi eredményvállalkozási tevékenységből 0
D) TARTALÉK 0
E) CÉLTARTALÉKOK 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN 117
Keltezés:2008 05.31.
Közhasznú eredménylevezetés Adatok e Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 0 888
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 888
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 659
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól 13
d) egyéb 646
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 75
4. Tagdíjból származó bevétel 154
5. Egyéb bevétel 0
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 0 888
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 771
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 771
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( 1 2) 0 117
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 117
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0
H. Nem pénzben realizált eredmény ( 1 2) 0 0

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) H/2 0 0
J. Fizetendő társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 117
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0
Tájékoztató adatok
Megnevezés Előző év Tárgyév
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 23
1. Bérköltség 0
ebből: – megbízási díjak
– tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 23
3. Bérjárulékok 0
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 708
C. Értékcsökkenési leírás 30
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 10

