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  Elérhetıség: 
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Azonosító adatok: 
 
Monor Környéki Strázsa Borrend 
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Tevékenység rövid bemutatása 
 
Egyesületünk 2000. február 03.-án alakult. 2004.10.29-én kérte a kiemelt közhasznú 
szervezetté történı minısítését, melynek eredményeként 2005. 03. 11.-én kelt a Pest Megyei 
Bíróság 4. PK. 60.136/200/10. sz. végzése szerint kiemelkedıen közhasznú szervezetként 
került nyilvántartásba. 
Fı célja: Monor város kulturális örökségének megırzése, a strázsahegyi borvidék épségének 
megtartása, ırzése, óvása, szılı- és bortermesztéssel kapcsolatos kulturális hagyományok és 
értékek ápolása, megırzése, gazdagítása. Régi hagyományok újjáélesztése Monor városban, 
küzdelem a jó bór minıségének fenntartásáért. 
 
. 
 
A szervezet vezetése 
 
Vezetı tisztségviselıink : 

 
Egyesület elnöke-nagymestere: Bodor János 

                  Kancellár: Kis-Pál Károly 
Ceremóniamester: Czeglédi György 
Titkár: Csuzi Lászlóné 
Kincstárnok: Takács Endre 
Fıügyész: Dr. Kiss György 



Fıpohárnok: Tóth László 
 
 

         
 
A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 
 
Az egyesület 2007.évi átlagos statisztikai létszáma: 40 fı 
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1, Számviteli beszámoló, valamint kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
3, A cél szerinti juttatások kimutatása 
4, A központi költségvetési szervtıl és egyéb szervezetektıl kapott támogatás mértéke 
5, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege 
6, A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület mérlege és eredmény kimutatása a 
közhasznúsági jelentés mellékletében található. 
 
A 2007. évi mérleg fıbb mutatói:                                 adatok eFt-ban 
 
A. Befektetett eszközök                                                       862 
B. Forgóeszközök                                                                 2006 
C. Aktív idıbeli elhatárolások                                                 
Eszközök/aktívák/ összesen:                                                2868 
D. Saját tıke                                                                          2713 
E. Céltartalékok                                                                          - 
F. Kötelezettségek                                                                    155 
G. Passzív idıbeli elhatárolások                                                
Források /passzívák/ összesen:                                             2868 
 
 
Az eredménykimutatás adatai szerint: 
 
2007.évi összes bevétel                                                          3360 
2007.évi összes kiadás                                                            2760 
Tárgyévi közhasznú eredmény:                                               600 
 
Egyesületünk 2007.évben csak közhasznú tevékenységet végzett. 
 
 
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Bevételek: 



 
Bevételeink normatív támogatásból, adományból, tagdíjból, megnyert pályázatok során kapott 
támogatásokból származtak. 
 
 
A szervezet közhasznú tevékenységébıl elért bevétele: 
 
Központi költségvetéstıl kapott támogatás : 600.000.- 
Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 110.000.- 
Pest Megyei önkormányzattól kapott támogatás: 100.000.- 
Egyéb helyrıl kapott támogatás: 1.749.000.- 
Alapítói támogatás: 450.000.- 
 
Kiadások, ráfordítások: 
 
Közhasznú tevékenységeink kiadásait és ráfordításait az anyag- és árubeszerzés, tárgyi eszköz 
beszerzése és egyéb mőködési költségek képezték 2.760 eFt értékben. 
 
A pályázatokon elnyert támogatásokat a pályázati feltételeknek megfelelıen használtuk fel. 
A támogatásokkal a megvalósított programok. 
 
Az Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezáltal vállalkozási 
kiadása, ráfordítása sem volt. 
 
 
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
 
                                                                                                                  /adatok eFt-ban/ 
Megnevezés 2006.év 2007.év Változás  
Induló tıke - - - 
Tıkeváltozás 777 2113 1336 
Lekötött tartalék - - - 
Értékelési tartalék - - - 
Vállalkozási eredmény - - - 
Közhasznú tevékenység eredménye 1380 600 780 
 
 
          /adatok eFt-ban/ 
Befektetett eszközök alakulása Bruttó 

érték 
Ért.csökk. Nettó 

érték 
Immateriális javak 0 0 - 
Ingatlanok, vagyoni értékő jogok - - - 
Termelı gépek, berendezések, felszerelések     
 

850 163 687 

Jármővek, irodai ber.,számítástechn.eszk.        
  

176 1 175 

Befektetett eszközök összesen: 1026 164 862 



 
 
 
 
3, A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 
 

Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Juttatás 
megnevezése 

Elızı év Tárgyév 
+ - + - 

Pénzbeli 
támogatás 

1.856.000 2.309.000 453.000  24  

Nem pénzbeli 
támogatás 

    

Összesen 1.856.000 2.309.000 453.000 24 
 
 
A célszerinti juttatás tartalmazza a helyi önkormányzattól kapott 110.000.- Ft támogatást is. 
Ezt a „Strázsahegyi tekerı” verseny póló emblémái készíttetésére használtuk. 
 
A cél szerinti juttatásokból megszerveztük az Orbán napi ünnepséget. Ezen belül 2007.-ben 
harmadszorra került megrendezésre a „Strázsahegyi tekerı” túrakerékpár verseny és elıször 
rendeztük meg a „Strázsahegyi kavaró” fızıfesztivált. 
Márton napi rendezvény keretében a „Márton napi új bor ünnepe” megnevezéssel rendeztünk 
ünnepséget. 
 
4, A központi költségvetési szervtıl és egyéb szervezetektıl kapott támogatás mértéke 
 
 
Támogatás 
megnevezése 

Támogatás 
célja 

Támogatás 
összege 

Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 
 

Pénzbeli Nem 
pénzbeli 

 Elızı 
év 

Tárgyév + - + - 

600000  Mőködési célú 300.000 600.000 300.000  100  
100.000  Mőködési célú 100.000 100.000 0 0 0 0 
 
 
A központi költségvetéstıl kapott 600.000.- Ft támogatást az alábbi célokra használtuk fel: 
Bérleti díj: 200.000.- 
Személyszállítás: 67.200.- 
Tájékoztató füzet: 132.800.- 
Hirdetés: 96.000.- 
Szakmai reklám: 60.800.- 
Könyvelési díj: 43.200.- 
A Pest Megyei Önkormányzattól kapott 100.000.- Ft támogatást az alábbi célokra használtuk 
fel: 
Szoftverfejlesztés: 100.000.- 
 
Az Egyesület az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben is 
közhasznú céljainak megfelelıen látta el. 



 
 
 
5, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege 
 
Az alapítvány 2007-ben tisztségviselıinek nem adott juttatást. 
 
 
 
6, A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 
Megrendeztük a monori meghívásos borversenyt, a nyerteseket oklevéllel és díszserleggel 
díjaztuk. Részt vettünk a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének szakmai 
programjain és megmozdulásain. 
 
Megszerveztük az Orbán napi ünnepséget, ahol egész nap néptáncosok és mővészek 
szórakoztatták a közönséget, a monori gazdák pedig borral és étellel kínálták az érdeklıdıket. 
Harmadszorra került megrendezésre a „Strázsahegyi tekerı” nevő túrakerékpár verseny 12 
kategóriában rendkívüli érdeklıdés mellett. A résztvevık egy-egy feliratos pólót, enni és 
innivalót, valamint emléklapot kaptak, a gyıztesek pedig díjakat. Az elıször megrendezésre 
került „Strázsahegyi kavaró” fızıfesztivált az Orbán nap délelıttjére és a Téglaházi pincék 
közelében lévı rekultivált hulladéklerakó területére szerveztük meg. Ezen hagyományos 
tüzelıvel, bármilyen eszközzel több kategóriában lehetett fızni. A zsőriben többek között a 
„Fehér Asztal Lovagrend” tagja és neves szakácsok is részt vettek.  
 
Nagyszabású, egész napos mősort szerveztünk a Márton nap alkalmából, ahol az év borának 
kiválasztása, új borrend tagok megválasztása is programba került. Az ünnepségre meghívtuk a 
magyarországi borrendeket, valamint a borrendek országos vezetését, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának vezetését, a területileg illetékes országgyőlési képviselıt, környékbeli 
települések és Monor Város polgármesterét, továbbá minden borszeretı és érdeklıdı 
állampolgárt. 
 
 
 
 
 
 
Monor, 2008. május 20. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Bodor János 
                                                                    Az egyesület képviselıje 
 
 



2008. évi tevékenységünkrıl röviden 
 
 
Szt. Orbán napján Monoron a Strázsa hegyen az Orbán szobor környezetében egész napos 
mősoros programot szervezünk a helyi és környéki népi együttesek, énekkórusok és 
mővészek, valamint egy görög néptánccsoport bevonásával.  
A rendezvénnyel párhuzamosan a pincesorokon kijelölt vendégváró pincék is vendégül látják 
az érdeklıdıket. 
 
Már negyedszer kerül megrendezésre ezen a napon a „Strázsahegyi tekerı” elnevezéső 
túrakerékpár- verseny. A kerékpár verseny útvonala a pincék között lett kijelölve, amely 
teljesítése  a túrakerékpárosoknak is komoly feladat. 
A versenyzık mindegyike ezen alkalomra készített versenytrikót kap, valamint gondoskodunk 
az étkeztetésükrıl is. A nyertesek serleget és oklevelet kapnak, de valamennyi résztvevı kap 
egy emléklapot.  
 
2008-ban másodszor rendezzük meg a „Strázsahegyi Kavaró” elnevezéső fızıfesztivált, ahol 
hagyományos tüzelıvel, bármilyen eszközzel, több kategóriában lehet fızni. Az 
eredményhirdetés után a közönség étel és italkóstoláson vehet részt. 
 
Ezen a napon  kerül sor a Borrend és a vendég borrendek felvonulására, új tagok avatására, a 
borversenyek eredményeinek ismertetésére, kitüntetésekre, és a „Monor Város bora 2007” 
kitüntetı cím átadására is. 
 
Ez évben tervezzük a fızıfesztivál keretében Guines  rekord felállítását is egy speciális 
helybeli étel elkészítésével, továbbá hagyományırzı tőzoltóverseny is kapcsolódik a 
rendezvényeinkhez. 
 
 
„Aki Márton napján újbort nem iszik,  az egész évben szomjazik.”     Ezzel a szlogennel 
indítva Borrendünk  már hatodik éve  rendezi meg a Márton-napi ünnepséget Monoron. 
 
 
A program nagyobbik része az újjáépült Monori Mővelıdési Házban zajlik, ahol a környék 
borosgazdái az új boraikat kínálják, a Borrend pedig gondoskodik az ünnephez illı libasültrıl 
és libatepertırıl. 
Közben fellépnek a környékbeli tánckörök, népi együttesek, énekesek és más mővészek.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan erre a napra is meghívunk egy külföldi tánc- és énekegyüttest, 
minden bizonnyal  egy szomszédos országból. 
 
Hagyományos ceremónia keretében kerül sor a Monori  Református Nagytemplomban az új 
bor megszentelésére, valamint a tiszteletbeli borlovagok avatására. 
 
 


