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Éves tagdíj a 2015. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft
Éves tagdíj a 2015. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és minden más
egyesületi szóróanyag postázásával: 3000 Ft
Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft

Állandó kiadványaink:
•
•
•

Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44
oldalon. A szakmai folyóirat online verziója, amely az archívumba is betekintést enged,
előfizethető: 2500 Ft mindenkinek.
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem
MKOE tagoknak).
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6
alkalommal, változó oldalszámon.

Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat ideiglenesen a
következő címre várjuk: zoltanrigerszki@gmail.com
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Megjelent a KAKTUSZKÖR-KÉP 3. száma
Immár hagyománnyá vált, hogy év végén az egyesületi tagjaink karácsony után a Kaktusz-Világ
előfizetésük mellé egy új kiadványt is kapnak. Ebben
az évben sem volt ez másképp, mert elkészült az Érdi
Kern Péter Kaktuszkör két tagjának, KISS Csabának
és KISS Árminnak a jóvoltából a KAKTUSZKÖR-KÉP
3. száma.
A kiadvány megálmodója, lelke KISS Csaba főszerkesztő, akinek elmondása alapján a folytatás is garantált, amire több évre való anyaga és terve a biztosíték.
A szerkesztő bizottság tagja JOKHEL Csaba az Érdi
Kern Péter Kaktuszkör vezetője és Kiss Ármin, aki
művészi vénájával magas szintre emelte a tördelőszerkesztő munkát. A kiadvány kinézete egységes, letisztult, művészi. Minden karakter annyira a helyén
van, hogy már egy plusz betű beszúrásával megbomlana az egész elrendezés. Ármin címlap képei komoly
fotóművészeti és digitális képszerkesztési tudásról
árulkodnak.
Az első számban (KAKTUSZBIRODALOM ÉS
KAKTUSZIRODALOM alcímmel) megismerkedhettünk az érdi kaktuszgyűjtőkkel, betekintést nyerhettünk tevékenységükbe és ahogy az alcíme is elárulja,
az általuk írt kaktuszirodalomba.
Egy év után jelent meg a második számú, a KAKTUSZOK VILÁGA – KAKTUSZOK VIRÁGA alcímű kiadvány, amelyben természetesen a virágok kapták a főszerepet. A sok szép képpel illusztrált szakmai
cikkek mellett ebben is helyet kaptak versek, novellák, viccek, az olvasói vélemények és az elmaradhatatlan keresztrejtvény is.
Idén a kiadvány minden eddiginél nagyobb példányszámban készült el, mert az egyre növekvő igény miatt az eddigi 300 darab nem bizonyult elégnek, ezért a
szerkesztők 500 példányra emelték a nyomdától megrendelt darabszámot.
A harmadik szám alcíme a KAKTUSZÉLET –
KAKTUSZÉTEL címet viseli, fókuszban a kaktusz
életfeltételekkel, úgy mint az ültetőközeg és a víz.
És ha mindez optimálisan rendelkezésre áll, akkor a
magvetésből megszülető és felnövő, majd virágot és
abból termést hozó kaktusz nekünk embereknek ételt,
italt adnak.
A kaktusztermésekről (-gyümölcsökről) szóló kulináris oldalról megközelített írások a kaktuszkedvelőket
3

ráébresztik, hogy ne csak dísznövényként tekintsenek
kaktuszaikra. A Kaktuszgyümölcsök című írással
KISS Csaba összefoglalta az ehető gyümölcsöket érlelő kaktuszok fajtáit, a termések ízét, színét, méretét és
minden egyebet, ami ehhez a területhez kapcsolható.
A Kaktuszitalok című írás üdítő- és alkoholos italokat mutat be.
A kiadványban engem („szakbarbárként”) leginkább a
szakmai cikkek érdekelnek, melyek:
•
a gravitációs öntözőberendezésről,
•
ültetőközegekről,
•
magvetésekről
szólnak.
A harmadik számban is olvashatunk egy részleteiben
valós történetre írt novellát JOKHEL Csabától, verseket, kaktuszrigmusokat KISS Csabától, a második
számról olvasói véleményeket, humort, és egy keresztrejtvényt is KISS Csabától és KISS Ármintól.
Mindhárom kiadvány az Érdi önkormányzat támogatásával készült, ami azonban nem fedezte a teljes
költségeket, így csak a KISS család jótékony támogatásával állt össze a nyomdaköltség.
A kiadványok ingyenesek, mindenki számára elérhetőek digitális formátumban erről a címről:
•
http://www.erdikaktusz.eoldal.hu/cikkek/kaktuszkor-kep.html
Dr. GYÚRÓ Zoltán

Az MKOE Budapesti Csoportjának 2015. 1. félévi programja
Január 12. hétfő: Tapasztalat csere kaktusz talajok, talaj keverékek
Február 9. hétfő: KAJDACSI János: St. Martin szigete a Melocactus intortus élőhelyén
előadás vetítéssel.
•
Március 10. hétfő: HAVAS László: A Thelocactus nemzetség előadás vetítéssel.
•
Április 13. hétfő: VARGA Zoltán: Az Ariocarpus nemzetség előadás vetítéssel.
Az előadások helye és ideje: 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI (1106 Bp. Maglódi út. 8.)
tankertészeti „Rajzterem”.
A könyvtár ugyanitt az előadások napján 17 órától igénybe vehető!!
•
•

HORVÁTH Ferenc csoporttitkár
06-20-546-2668
fehernyirfa@gmail.com
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
2014. évi kaktuszos évzárója
Az évek mintha egyre gyorsabban telnének. Elmúlt ismét egy év, így újra számot adunk, hogy mi
történt az Egyesületünk háza táján. Erre a számadásra mi sem jobb alkalom, mint az év vége felé
közeledő ünnepi hangulatra hangolható karácsonyi találkozó.
A már rendhagyó kaktuszos karácsonyi összejövetel az ELTE Botanikus kastélyában, 2014. 12. 06án 14 órától vette kezdetét. Senki sem akart elkésni a hivatalosan bejelentett kezdési időponttól,
ezért az érkezés után bőven volt lehetőségünk beszélgetni az elmúlt esztendő legszebb kaktuszos
élményeit megvitatni. Találkozhattunk a romániai Aztekium egyesülettől érkezett gyűjtőkkel is, akik
hosszú utat tettek meg, csakhogy jelen lehessenek az év utolsó kaktuszos találkozóján. Aktivitásuk
példaértékű, amellyel bizonyítható, hogy minden távolság leküzdhető bárki számára, ha egy fontos
közös cél elérését tarjuk szem előtt.
FÜLEKI József elnök ismertette az elmúlt év jelentősebb eseményeit, amelyben említést tett a
kiállításaink megfelelő színvonaláról, beszámolt a Dísznövény Szövetség és Terméktanács
munkájáról, értékelte a helyi csoportok működését. Tudomásunkra hozta a még folyamatban lévő
bírósági ügymenet jelen helyzetét, miszerint a megkért iratokat a bíróságnak beadtuk, azonban a
lassú ügyintézés miatt erre még érdemi választ nem érkezett. Az Egyesület szakmai színvonalának
erősítése érdekében az idei évtől ismét elindult az elismert szakgyűjtemények minősítése, amelyet
25 év után második ízben adományozott hazai gyűjtőnek. Ezt a magas elismerést KÁDÁR I. Csaba
Notocactus gyűjteményével érdemelte ki, amit egy oklevéllel is elismert az MKOE vezetősége. A
bírálók között PAPP László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kert igazgatója, az MKOE szakmai
vezetője, a Kaktusz-Világ szerkesztője, SZABÓ Róbert jászberényi Notocactus-okra szakosodott
MKOE tag, és RÁCZ László szintén a Notocactus-ok szakértőjeként elismert gyűjtő végezte.
Mindhármuk egyetértésével szavazták meg a szakgyűjtemény minősítést.
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Az MKOE Elnöke az ünnepi alkalmat kihasználva, további meglepetéseket tartogatott a múlt és a
jelen legaktívabb tagjai számára. A Vezetőség által jóváhagyott ”EMLÉKLAP”-ot adott át
mindazoknak, akik korábban nagyon aktív részesei voltak az elért eredményeknek, de az utóbbi
időben magánéleti, vagy egyéb problémáik miatt távolabb húzódtak az egyesülettől, és azoknak is,
akik az elmúlt években kimagasló munkát végeztek a közös cél elérése érdekében. A jutalmazottak
között volt: BARNA János, az elmúlt évek maglistájának összeállításáért, szakmai vezető
tevékenységéért. BÉKEFI József, az egyesület előző elnökének eddigi munkájáért. Dr. GYÚRÓ
Zoltán, az egyesület honlapjának szerkesztéséért és egyéb számítógépes munkájáért. Dr. SZABÓ
Krisztina előző főtitkári munkájáért. HORVÁTH Ferenc a bp-i csoport vezetéséért. IZSAY Tamás a
székesfehérvári csoport vezetéséért, hosszú éveken át tartó aktív munkájáért. JOKHEL Csaba érdi
csoport vezetéséért. KÁDÁR I. Csaba győri csoport vezetéséért. KISS Ármin az elmúlt évek aktív
munkájáért és a KV borítótervek elkészítéséért. KISS Csaba elmúlt évek és a KV szerkesztői
munkájáért. LUKOCZKI Zoltán az egyesület vezetőségében végzett munkájáért, a pozsgáslapok
rendszeres elkészítéséért. MOLNÁR Veronika az egyesületért végzett aktív munkájáért. RÁCZ Ibolya,
az elmúlt évek honlapszerkesztői munkájáért. RIGERSZKI Zoltán kiadványterjesztői munkájáért.
RUZSICS István magfelelősi munkájáért. SAS István az ellenőrzőbizottságban végzett hosszú aktív
munkájáért. SASVÁRI Ákos a könyvtári rendszer megújításáért. SCHIPECNÉ Erika a főtitkári
munkájáért. Dr. SOLTI Ádám a K-V főszerkesztői és az egyesületben végzett aktív munkájáért.
TAKÁCS Edéné az egyesületért végzett aktív munkájáért. ZÖLD Józsefné ellenőrző bizottsági
feladatok ellátásáért.
Az elismerések átadása után FÜLEKI József a napi elfoglaltsága miatt bejelentette, hogy elnöki
teendőit a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért 2015. január. 24-i határidővel lemond. Utolsó elnöki
teendőjének, a bírósági ügyintézés befejezését vállalta.
RIGERSZKI Zoltán, az elnök munkájának elismeréséül egy emléklap átadásával köszönte meg az
egyesületért végzett tevékenységét.
A rendezvényzáró tombolán már mindenki izgatottan várta, hogy vajon kié lesz az Aztekium
egyesület tagjai által felajánlott főnyeremény.
Az elmúlt két óra hangulatának kellemes élményével szép sorban búcsút vettünk egymástól, bízva
abban, hogy még jobb és eredményesebb lesz mind a magánéletben, mind az Egyesületben a
következő évünk.

Csoportkép a résztvevőkről
2014. 12. 07.
JOKHEL Csaba
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FÜLEKI József elnök beszéde az MKOE 2014. évi kaktuszos évzáróján
Kedves egybegyűltek!
Szeretném összefoglalni és röviden elmondani egyesületünk ez évi tevékenységét. Ebben lesznek jók és
nem kimondottan népszerű tevékenységek is.
Azzal kezdeném, hogy alapszabályunkat át kellett
dolgozni az új jogszabályok miatt. Ezt a munkát már
a múlt évben elkezdtük. Még tavasszal beadtuk a bíróságra az általunk készítettet. Nagy sokára a bíróság
visszaküldte kiegészítésre és javításra. A javítást elkészítettük és újra beadtuk és várjuk a bírósági bejegyzést, reméljük, hamarosan meglesz.
Tavasszal elindítottuk az új honlapot. Sajnos minden
akaratunk ellenére nem megy olyan jól mint szeretnénk.
Tavasszal a Budapesti Csoport új helyre költözött. A
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola az összejövetelek helyszíne. Itt fűtött
helységben, beépített projektor segítségével tarthatjuk
előadásainkat. A Budapesti Csoportunk megfelelően
működik, de programjainak látogatottsága nem igazán tökéletes. Az érdi, győri és a székesfehérvári csoportjaink sokkal jobban működnek.
Együttműködési szerződést kötöttünk a Füvészkerttel.
Beléptünk a Dísznövény Szövetség és Terméktanácsba. A Dísznövény Szövetségen keresztül a
Hortus Hungaricus-on is be tudott mutatkozni az egyesület. Ha kihasználja az egyesület a
lehetőségeket jövőre három olyan megjelenési lehetőséget kapunk, ahol több ezer ember megfordul.
A költségek csökkentése végett új nyomdát kerestünk. Így a tavalyinál olcsóbban tudjuk nyomtatni a
Kaktusz-Világot. De a nyomtatványok csökkentett költségével együtt a tagok kevesebbet fizettek,
mint a nyomtatás és a postaköltség. Azt nem lehet elvárni, hogy 15-20 ember munkájából mindenki
részesüljön. Az egyesületünknek a bevétele a tagdíjakból és a két budapesti kiállításból van. Ezt a
két kiállítást nagyjából mindig ugyanaz a 15-20 ember készíti és állítja ki növényeit. Itt szeretném
megjegyezni, jó lenne több kiállító. Az is igaz, hogy máshol is vannak kiállításaink (Érd, Győr,
Keszthely, Székesfehérvár) és itt is dolgoznak az egyesületért, de bevétel csak a két budapesti
kiállításon van. A tagdíjakból és a kiállítási bevételekből kell fenntartani az egyesületet. Ezért
kénytelen az egyesület vezetése felemelni a tagdíjat 7000 Ft-ra. Ez tartalmazza a Kaktusz-Világot és
a Közleményeket. Ez sajnálatos, de elkerülhetetlen, így helyreállhat az egyesület költségvetése.
Részt vettünk a A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán az "Őszi Kertészeti Napok" c.
kiállításon és vásáron és a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola Magyar
Gyula napokon. Az iskolában fiatalokat szerettük volna megnyerni, de az idén nem jártunk sok
sikerrel.
A két füvészkerti kiállításon a kiállítási és a vásárterület elrendezésénél más megoldást
választottunk. A kastély felé sétálva a kiállításnak helyet adó MKOE sátorunk került az előtérbe. A
kiállítási területen átsétálva a látogatók az árusokhoz jutottak. Megkerülve a kastély épületét az
árusok előtt elsétálva újra a kiállítást láthatták a látogatók. Az őszi kiállításunkon megemlékeztünk
MÁNFAI Gyuláról. Kiállításaink jól sikerültek köszönhetően a sok kiállítónak, akik elhozták a
növényeiket és természetesen a látogatóknak.
Szeptember közepére a Hortus Hungaricus-ra elkészült a szórólapunk.
Idő hiányában nem készült el roll-up. Ezt a kihúzható reklámtáblát nagyon jól tudnánk használni a
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különböző kiállításokon.
Részt vett az egyesület a két orchideakiállításon.
Elindult egy az egyesület számára nagyon jó kezdeményezés: a támogatói program. Itt a szórólap
hátoldalát és a honlapot használjuk fel a támogatók bemutatására.
Egyesületünk szakmailag is fejlődött, megvan a második szakgyűjtemény az egyesületen belül.
Ezzel nem akarom lebecsülni a vegyes gyűjteményeket. De a vegyes gyűjteményekben csak a
gyűjtőnek a legjobban tetsző növények vannak és csak ezeket gyűjti, melyek lehetnek nehezen
tarthatók, sok gondozást igénylők, aminek nem egyszerű megfelelni. A szakgyűjteményben mindez
egy nemzetségen belül van meg. A szakgyűjteményben nem csak a gyűjtőnek a legjobban tetsző
növények vannak, hanem azok a növények is, amik nem olyan szépek vagy nem éppen a
legkönnyebben tartható növények közé tartoznak, vagy esetleg lenézik a gyűjtők. Egy nemzetségben
úgynevezett könnyen tarthatók és nagyon nehezen tartható növények együtt fordulnak elő. Ráadásul
különböző élőhelyekről származnak ezek a növények. A különböző élőhelyek különböző
életfeltételeket takarnak. Ezt biztosítani egy üvegházban nem egyszerű.
Folyamatosan figyelni a szakirodalmat és követni az újdonságokat. Az újonnan felfedezett
növényeket beszerezni vagy éppen ha lehetőség van rá új fajokat felfedezni. A szakgyűjteményben a
növények neveinek pontosnak kell lenniük és minden növénynél ott kell lenni a táblácskának, amin
a név áll. Ez sok időt és precizitást igényel. A szakgyűjteményben nem lehet tévedés, hisz ez nem
csak a gyűjtő számára fontos, hanem az egyesület számára is. Egy gyűjtő nem ismerheti az összes
kaktuszt, túl sok faj létezik. Egy specialista, aki egy nemzetséggel foglalkozik, az ismerheti igazán a
benne lévő fajokat. Ezt lehet akár szakbarbárságnak is nevezni, de mégis a szakgyűjtemények
ismerői azok, akik előre viszik a kaktuszos tudományt, mert ők azok, akik legjobban ismerik az
adott nemzetséget.
Gyakorlatban is tudnak segíteni gyűjtőtársaiknak. Meg tudják mondani, ha nem is mindig
100%-osan, hogy az éppen kérdezett növény melyik fajhoz tartozik. Ez nem könnyű feladat, ehhez
nagyon sok fajt kell ismerni, főleg ha még azt is hozzá vesszük, hogy a tartásmód is nagyon
befolyásolhatja a növény kinézetét.
Idén KÁDÁR Csaba kérte gyűjteménye minősítését. A bírálóbizottság tagjai: PAPP László az egyesületünk szakmai vezetője a Debreceni botanikus kert igazgatója. RÁCZ László és SZABÓ Róbert gyűjtők, akik ugyanazzal a nemzetséggel foglalkoznak. Meglátogatták és elvégezték a gyűjtemény bírá latát. És egyhangúan kijelentették KÁDÁR Csaba gyűjteménye a szabályzatban leírtaknak megfelel.
A bírálat értelmében KÁDÁR Csaba Notocactus szakgyűjteménnyel rendelkezik, melyet az egyesület
oklevéllel jutalmaz és amit
szeretnék most átadni.
FÜLEKI József
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JEGYZŐK ÖNYV
az MKOE 2015. január 17-én 10:00 órakor,
az egyesület székhelyén tartott Elnökségi ülésről
1.

2.

Az MKOE 2015. évben megrendezendő kiállításainak időpontjai, illetve az egyesület más
kiállításokon való megjelenése
1. Április 25–26. Dísznövény 2015 – Budapesti Corvinus Egyetem – Az MKOE
standdal és kiállítási területtel vesz részt a rendezvényen, valamint két előadás
megtartását is tervezi.
A részvétel feltételeit LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona egyezteti az intézménnyel, valamint
értesíti az MKOE területén kiállítókat és árusítókat. A lehetséges előadókkal
RIGERSZKI Zoltán lép kapcsolatba.
2. Az MKOE Érdi Csoportjának tavaszi kiállítása várhatóan május 9–10. között kerül
megrendezésre, véglegesítése később történik meg.
3. Május 15–17. Az MKOE tavaszi kiállítása az ELTE Botanikus Kertjében
(Füvészkert). A botanikus kerttel a szerződés előkészítése megtörtént, kondíciói az
előző évihez képest nem változtak, néhány napon belül aláírásra kerül. Az Elnökség
úgy határoz, hogy ezt a kiállítást a közelmúltban elhunyt gyűjtőtársaink, SAJTI
Sándor és UJRÉTI Endre emlékének szentelik, s a kiállítókat kérni fogják, hogy
preferáltan Lithops és Melocactus nemzetség egyedeit mutassák be a rendezvényen.
•
Az árusítani kívánó gyűjtőtársak kiállítás előtti 5.000 Ft-os regisztrációs
díjfizetési kötelezettsége 2015-ben is változatlanul érvényes.
•
Az egyesület támogatóinak méltó megjelenési felületet kell biztosítani a
kiállításon. Ennek dekorációját JOKHEL Csaba és dr. GYÚRÓ Zoltán tervezik meg
és intézkednek az elkészíttetéséről.
•
A kiállítás megnyitójának tervezett időpontja május 16. szombat, 10:00 óra. A
megnyitó személyének felkérése folyamatban van.
•
2 előadást tervezünk tartani a kiállítás szombati napján. Az egyiket KAJDACSI
János vállalja, a másik egyeztetés alatt.
•
A múlt őszi kiállítási napokon a szaktanácsadási szolgálat (dr. SOLTI Ádám) és a
növényültetési bemutató (FÜLEKI József) nagyon sikeres és népszerű volt, ezeket
tavasszal is folytatni tervezzük.
•
A lehetséges kiállítókkal, árusokkal LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona veszi fel a
kapcsolatot SASVÁRI Ákos bevonásával.
•
A kiállítás népszerűsítése, hirdetése kapcsán LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona felveszi
a kapcsolatot PÁLMAI Ildikóval, SASVÁRI Ákos pedig utánajár egyéb hirdetési
lehetőségeknek (pl. Fidelio), de fel kell újítanunk a kapcsolatunkat a Kertészet
és Szőlészet magazin szerkesztőségével is (LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és
RIGERSZKI Zoltán)
4. Szeptember 11-13. Az MKOE őszi kiállítása az ELTE Botanikus Kertjében
(Füvészkert).
MKOE magjegyzék 2015
2014-ben az egyesületi maglista nem került érdemi frissítésre a kínálat tekintetében,
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3.

4.

5.

ennek eredményeként a rendelések is visszaestek.
A magadományokra vonatkozóan szórólapot küldtünk a tagságnak, de inkább a
személyes megkeresések az eredményesebbek. Néhány értékes magadomány már
érkezett, továbbiak várhatók. A kínálat színesítése érdekében külföldi
magkereskedőtől is megrendeltünk magokat, melyek beérkezése január 31-ig meg
fog történni. Ezt követően legkésőbb februárban frissítjük az egyesületi maglistát a
honlapon, valamint a jegyzéket papír alapon is eljuttatjuk az MKOE tagjainak a
Kaktusz-Világ 2015/1. számával.
Tagsági kártya
A tagsági plasztik kártyák terve elkészült, a próbadarabot JOKHEL Csaba
ajánlatkérése nyomán RIGERSZKI Zoltán megrendeli. Ha a minőséget megfelelőnek
találjuk, 250 db plasztik kártya legyártását január utolsó hetében megrendeljük.
Tagdíj, előfizetések
A 2015. évi tagdíj és előfizetési díjak a múlt évben már elfogadottak szerint a következők:
•
Tagdíj: 3.000 Ft. Előző évihez képest többletszolgáltatást foglal magában, ami
szerint a tagok - a magazinon kívül - minden egyesületi szóró- és tájékoztató anyagot,
így a Közleményket is megkapnak postai úton a naprakész tájékoztatás érdekében.
•
Tagdíj + Kaktusz-Világ együttesen: 7.000 Ft
•
Pozsgáslapok tagok részére: 2.500 Ft
•
Pozsgáslapok nem tagok részére: 3.000 Ft
•
Kaktusz-Világ nem tagok részére: 8.000 Ft
•
Új tagjaink (nem megújító) részére egyszeri belépési díj: 500 Ft
•
Kaktusz-Világ Online új igénylők részére (tag és nem tag részére egyaránt): 2.500 Ft
•
Kaktusz-Világ Online a 2014-ben is előfizetők részére ingyenes! (Az archív anyagok
feltöltése folyamatban van, kérjük szíves türelmüket).
2014. évi bevétel-kiadás zárása, a 2015. évi tervezése
Összességében 2014. évben több volt a bevétel, mint a kiadás, bár igaz, hogy a KaktuszVilág 2014. évi utolsó számának csúszása következtében már 2015. évet fogja terhelni
ennek postázási és nyomdaköltsége. Két év óta először pozitív az egyesület gazdálkodása,
köszönhetően a szigorú gazdálkodásnak és a kiadványok előállítása, sokszorosítása és
postázása területén elért költségcsökkentésnek.
Az alábbi táblázat szerint a 2014. év zárását, valamint a 2015. évi tervezetet az Elnökség
egyhangúlag elfogadta, s szavazásra a Közgyűlés elé fogja terjeszteni.
Bevételek

Tagdíj
befizetések,
előfizetéssel

Kaktusz-Világ

2014 tény

2015 terv

1 051 500

1 200 000

Kaktusz-Világ on-line előfizetés

17 500

10 000

Pozsgáslapok előfizetés

263 000

260 000

1 855 700

1 800 000

260 556

200 000

Kiállítás bevételek
Régi kiadványok értékesítése
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Magakció

77 425

100 000

Adó 1%

293 414

300 000

Adomány

76 000

50 000

Banki jóváírt kamat

3 611

3 000

-

-

3 898 706

3 923 000

Egyéb bevétel
Bevételek összesen:

Kiadások
2014 tény

2015 terv

Kiadványok nyomdai előkészítése

167 640

300 000

Kaktusz-Világ nyomdaköltség

812 294

1 120 000

Pozsgáslapok nyomdaköltség

298 223

300 000

Kiállítás bérleti díj

745 000

745 000

Postaköltség

433 742

500 000

Helyi csoportok

21 820

250 000

Könyvelés

120 000

120 000

Irodaszerek

29 748

40 000

Banki kezelési költségek

66 485

70 000

Dísznövény terméktanács tagdíj

20 000

20 000

Egyéb kiadások (pl. ügyvéd, hirdetések)

14 110

300 000

-

158 000

2 729 062

3 923 000

Reklám
Kiadások összesen:

6.

7.

8.

ANISITS János Dániel-emlékplakett alapító okiratának módosítása
RIGERSZKI Zoltán és KAJDACSI János indítványozására az MKOE elnöksége módosítja az
1991-ben alapított ANISITS János Dániel-emlékplakett okiratát.
Az utolsó bekezdés módosítása az alábbiak szerint történik, az új szövegrész dőlt betűvel:
„Az emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai csak rendkívüli esetben és különös
indokkal, a tisztségben kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők ki.”
ANISITS János Dániel-emlékplakett odaítélése
A beérkezett jelölések (5 személyre) alapján az Elnökség szavazásra bocsátotta a díj
odaítélését. Ennek alapján külföldi személy vagy szervezet idén nem kap díjat, így két
hazai személyt tüntet ki az MKOE. A magyarországi, illetve nemzetközi kaktuszos kultúra
érdekében való önzetlen és kitartó tevékenysége elismeréséül, valamint több évtizedes
egyesületi munkásságáért LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona érdi, valamint SAS István
székesfehérvári gyűjtőtársaink érdemelték ki az ANISITS János Dániel-díjat.
Az MKOE új titkárának megválasztása
SCHIPECKNÉ Erika titkárunk 2014. szeptemberi lemondásával a megüresedett tisztség
betöltésére az MKOE elnöksége SASVÁRI Ákost választja. Erikának ezúton is szeretnénk
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9.

megköszönni az egyesület érdekében végzett áldozatos munkáját, Ákosnak pedig sok
sikert kívánunk jövőbeni feladatai elvégzéséhez, amiben támogatásunkról biztosítjuk.
A 2014. január 24-én, az ELTE Botanikus Kertjében megismétlendő évi rendes Közgyűlés
napirendi pontjainak előzetes áttekintése
A Közgyűlés meghívó szerinti tervezett napirendi pontjai:
1. Az Elnökség 2014. évi gazdasági beszámolójának előterjesztése és elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
3. Az Egyesület 2015. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása
4. Az MKOE 2014. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása
5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján
6. Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása
7. Az ANISITS János Dániel-díj átadása
8. Egyebek
Az Elnökség az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos teendőket megbeszélte, a
Közgyűlésen újabb napirendi pontokat a tagság elé szavazásra nem terjeszt.
K.m.f.
Az MKOE Elnöksége

Gyászhír
Tisztelt Gyűjtőtársak!
Sajnálattal értesítjük a magyar kaktuszgyűjtőket, hogy UJRÉTI Endre, az MKOE
ANISITS-díjasa, a Melocactus nemzetség értő kedvelője, türelemmel viselt hosszú
betegeskedést követően 2015. január 7-én elhunyt.
Emlékét megőrizzük!
az MKOE vezetősége

Kövessék híreinket az interneten is, a
http://kaktuszgyujtok.hu
oldalon!
A korábbi közlemények a
http://kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek
oldalon érhetőek el.
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