Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

Közlemények

2018/1.

Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
A tavasz idén megkésve, de talán megérkezett, a
növényházamban viszont már érzékelhető a
természet feléledése, a korai virágzású
Turbinicarpus-aim már teljes virágzásban
vannak…
A zord március ellenére egyesületünkben
sűrűsödnek a feladatok, megtartottuk
közgyűlésünket. A vezetőség-választás is
megtörtént: az MKOE vezetőségében és a
felügyelőbizottságban történt személyi
változás. Itt szeretném megköszönni LIBNÁRNÉ
HERCZEG Ilonának, Ica néninek a vezetőségben
vállalt eddigi több évtizedes munkáját. Ica néni
ugyan a vezetőségi tisztségről lemondott, de az
ellenőrző bizottságban munkát vállalt!
Az egyesület gazdasági vezetői feladatait
elnökségi taggá választását követően DÁNIEL
Judit veszi át. Szeretettel köszöntjük a
vezetőség csapatában!

alapján átadásra került, így 2017-ben
dr. GYÚRÓ Zoltán és az Internoto egyesület
részesült az elismerésben. Gratulálunk a
díjazottaknak!
Vidéki kiállításaink közül sikeresen lezajlott az
érdi kiállítás, a tavaszi szezonban előttünk van
még a Construma Kert a Hungexpón, a
tavaszkert Dísznövény 2018 Szakkiállítás és
Vásár a Budai Arborétumban. A fehérvári
csoportunk is készül a szokásos májusi
kiállítására és készítjük elő a pünkösdi
hétvégére szervezett Országos Kaktuszkiállítást is a Füvészkertben, ahol az
Astrophytum nemzetség kap központi szerepet,
kiegészítve egy bonsaikiállítással.
Minden kedves Tagtársat szeretettel várunk
rendezvényeinken!
Végül kívánok napsütésben és virágzásban
gazdag tavaszi hónapokat!
HORVÁTH Ferenc

Az Anisits-emlékérem a vezetőség döntése

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
a 2018.01.20-án a 2030 Érd, Hernád utca 15/A szám alatt megtartott
elnökségi ülésének kivonatos jegyzőkönyve
Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos
1. A közgyűléssel kapcsolatos teendők
megbeszélése
A közgyűlés időpontja: 2018.02.19. 8 óra, az
esetleges megismételt közgyűlésé: 2018.03.11.
14 óra. RIGERSZKI Zoltán az első meghívókat
kiküldi a KV 2017/4. számával a 4. héten az
összes tagnak, dr. G YÚRÓ Zoltán pedig
közzéteszi az egyesület elektronikus fórumain.
Tisztségviselő-választás: JOKHEL Csaba, a

jelölőbizottság elnöke ismertette a tagság
körében végzett véleménykutatás eredményét.
A vezetőségből csupán LIBNÁRNÉ HERCZEG
Ilona jelezte lemondási szándékát, helyére a
tagság véleménye alapján DÁNIEL Juditot
javasolja elnökségi tagnak. Más jelölt neve
vezetőségi posztra nem merült fel.
Mivel az ellenőrző bizottság minden tagja
lemondott, helyükre a tagság a következő
személyeket javasolja: F Ü L E K I József,
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, TÍMÁR Istvánné.
DÁNIEL Judit megválasztása esetén magfelelősi
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megbízatásáról lemond. Ebben az esetben a
magfelelősi feladatkört az Egyesület honlapján
meghirdetjük.
2. Szavazás a 2018. évi Anisits-emlékéremről
A jelenlévők szavazatai alapján a jelöltek
sorrendje az alábbiak szerint alakult:
Magyar jelölt: Dr. GYÚRÓ Zoltán 9 szavazat
IZSAY Tamás
5 szavazat
FICZERE Miklós 0 szavazat
Külföldi jelölt: Internoto e.V.
9 szavazat
Tehát a fenti eredményeket ﬁgyelembe véve az
elnökség az Anisits János Dániel-emlékérmet az
idei évben dr. GYÚRÓ Zoltánnak és az Internoto
e.V. egyesületnek adományozza.
3. Tavaszi kiállítás megbeszélése, feladatai:
HORVÁTH Ferenc elnök ismertette a 2018. 01.
08-án történt füvészkerti megbeszélés
eredményét. Dr. O RLÓCI László igazgató
hozzájárult ahhoz, hogy az ELTE Füvészkert
kastélyának földszinti tantermében helyezzük el
az Egyesület könyvtárát. A könyv- és tároló
szekrény elkészítését ÖTVÖS Dénes vállalta
márciusi határidővel. Nehézséget jelent azonban
a jövőre nézve a kastély várható felújítása. A
megbeszélés tárgya volt a 2021. évi közös
rendezvény is, amellyel a Füvészkert 250, az
MKOE 50 éves fennállását ünnepel-nénk.
Kiállítások, rendezvények:
03.15-18. Részvétel az Orchidea-kiállításon.
Bagoly Lajost közreműködésre felkérjük
(epiﬁtonok), szórólapok elkészülése fontos.
03.24-25. Érdi kaktuszkiállítás
04.11-15. Construma; Békeﬁ József megépíti a
standot.
05.18-21. Tavaszi kaktuszkiállítás Budapesten.
a fő témák: Astrophytum-ok – Mészáros Zoltánemlékkiállítás
05.25-27. Vecsési kaktuszkiállítás.
06.01-03. Fehérvárcsurgói kaktuszkiállítás
4. K-V szerkesztőség beszámolója, külföldi
cikkek
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő beszámolója: A
szerkesztőbizottság megalakítása szerencsés
volt, bevált. A feldolgozás a dr. GYÚRÓ Zoltán
által kialakított „felhő” felületén történik. Az
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apró formázási hibák azonban így is jelentős
időt, pluszmunkát igényelnek. Az angol nyelvű
összefoglalók továbbra is dr. SOLTI Ádámra
maradnak. Hiányzik a következetes tervezéshez szükséges cikkbázis. A rovatok csak sok
sürgetés hatására születnek meg, de a tendencia
mégis kedvező (Ki kicsoda, oszlopos kaktuszok,
Mexikó, illetve új rovat lesz egyes régi cikkek –
CSILI-anyagok – újraközlése).
5. Őszi chrudimi kirándulás
SASVÁRI Ákos ismerteti az eddigi előkészületeket. 40 fő szálláshely Kutna Horában
lefoglalva. Az elnökség 55 résztvevőben
határozta meg az utaslétszámot. A buszbérlés
tárgyában először a tavalyi cégtől kérünk
árajánlatot.
Részvételi költség:
ź
tagoknak
10000 Ft,
ź
nem tagoknak
20000 Ft.
SAS István javaslata alapján belföldi kirándulást szervezünk 06.02-án Fehérvárcsurgóra, erre
is szükséges egy 24 fős busz bérlése (ha több
jelentkező lesz, nagyobb buszt veszünk
igénybe).
Részvételi költség:
ź
tagoknak
ingyenes,
ź
nem tagoknak
3000 Ft.
A buszbérlésért felelős: SASVÁRI Ákos.
6. A 2017-es és 2018-as költségvetés
Részletezve a közgyűlési beszámolóban.
7. Egyebek
ź Német tagsági díj ﬁzetése: 42€ + 2€ (PayPal)
ź Levelezési cím: új gazdasági vezető lakcíme
+ postaﬁók bérlése.
ź Cégbírósági módosítás előkészítéséhez jogi
képviselő személyes jelenléte szükséges a
közgyűlésen.
ź Kiskőrösi kiállítóhely: Az ajánlattevőket
meghívjuk a közgyűlésre, hogy személyesen ismertessék javaslatukat, majd az
eredmény függvényében további lépésként
helyszíni szemlét tartunk.
ź Tanulmányi kirándulásra pályázat kiírása
várható. Megjelenésről RIGERSZKI Zoltánt
értesíteni.
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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
évi rendes /megismételt/ Közgyűléséről
Helye: ELTE Botanikus Kert (Füvészkert)
1083 Budapest, Illés utca 25.,az Egyesület által
összejövetelek céljából bérelt helyisége
Időpontja: 2018. március 11. 14:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
(3. sz. melléklet)
A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat
ﬁzetett 173 fő, erről tagjegyzék készült
(4. sz. melléklet)
Levezető elnök: RIGERSZKI Zoltán
Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: MOLNÁR Veronika
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: TÍMÁR Istvánné
HORVÁTH Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület szavazati joggal rendelkező - tagjai 25/173
arányban jelentek meg a megismételt évi
rendes Közgyűlésen. Az Egyesület
Alapszabálya szerinti a megismételt
Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet
nélkül határozatképes.
HORVÁTH Ferenc elnök a Közgyűlés levezető
elnökének személyére RIGERSZKI Zoltánt, a
jegyzőkönyvvezető személyére S ASVÁRI
Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig MOLNÁR Veronikát és TÍMÁR
Istvánnét javasolta.
1/2018. (III. 11.) számú határozat: A levezető
elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv
hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta.
RIGERSZKI Zoltán levezető elnök ismertette a
Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:
1. Az Elnökség 2017. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi éves
beszámolójának előterjesztése és
elfogadása
3. Az MKOE 2017. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
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4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság
mandátumának lejárta miatt az Egyesület
új tisztségviselőinek megválasztása
5. Az Egyesület 2018. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása az új Elnökség
javaslata alapján
6. Tagsági viszony(ok) felmondása és
elfogadása az új Elnökség javaslata alapján
7. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása
8. Egyebek
2/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú
szavazással elfogadta.
1. Az Elnökség 2017. évi beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc
elnök és LIBNÁRNÉ Antalné elnökségi tag
ismertette a Közgyűléssel.
HORVÁTH Ferenc beszámolója:
A 2017-es év tartalmasan zajlott az MKOE
életében. Február hónapban rendben
megtartottuk éves közgyűlésünket, átadásra
került az Anisits János Dániel-emlékérem,
elfogadta a közgyűlés a tervezett költségvetésünket és programjainkat. A kiállításokat a
vidéki csoportok közül Érd és Székesfehérvár
tartotta meg. Budapesten a Füvészkertben a
tavaszi és az őszi országos kiállításaink szintén
sikeresek voltak. Az egyesület életében és
gazdasági működésnek fenntartásában
elengedhetetlen a két színvonalas országos
kaktuszkiállítás megszervezése. Tavasszal
több, mint 2000 fő, ősszel 1500 fő látogatta
meg rendezvényünket.
Ezen kívül egyesületünk más további szakmai
eseményeken is megjelent, mint a budapesti
Construma Kert kiállításon, az érdi
Nyitnyikék rendezvényen, és Füleki József
szervezésében először rendeztünk sikeres

kaktuszkiállítást Vecsésen.
Az egyesület taglétszáma a 200 fő körül mozog,
az állandónak mondható tagság mellett volt
néhány új belépő és az egyesületet elhagyó
személy is.
Szakmai újságunk, a Kaktusz-Világ igen magas
színvonallal jelent meg évi 4 lapszámmal, a
tartalom kitöltése viszont elég nehéz feladatnak bizonyul, így a szerkesztőség kénytelen
hivatalosan átvett cikkek fordításával is
foglalkozni.
Magakciónk sikeresen lezajlott, a magadományok mellett vásárolt tételekkel is kiegészítettük maglistánkat.
Gazdaságilag egyesületünk stabil alapokon
állt 2017-ben is, melynek alapját a két
füvészkerti kiállítás, tagdíjak, a támogatók és a
magakciónk bevétele biztosította.
Szervezett kirándulásaink a Debreceni
Egyetem Botanikus Kertjébe az első félévben,
valamint a csehországi Chrudimba a második
félévben nagy érdeklődés mellett zajlottak.
Hagyományteremtő szándékkal a Kaktuszos
Karácsonyt ezúttal ebédmeghívással rendeztük
meg tagjaink számára az Érdi Vigadóban.
LIBNÁR Antalné az egyesület gazdálkodását
tükröző számokat az alábbiak szerint
ismertette:
Bevétel tény
2017
Adó 1%-a
319218
Adomány, támogatás
280500
Banki kamat és/vagy átvezetés
119
Egyszeri belépési díj
20500
Helypénz
120000
K-V előﬁzetés (nem egyesületi tag
6000
Kiállítás
2425200
Kirándulás
570000
Magrendelés (+postázási díj)
295690
Mappa
22100
PayPal illetékre bevétel
715
Postaköltség (bevétel)
38229
Pozsgások előﬁzetés
217000
Pozsgások előﬁzetés (nem tag)
3000
Régi kiadványok
150100
Tagdíj (K-V)
1150000
Tagdíj (Pozsgások, 2. családtag esetén) 30000
Tagdíj (K-V, 2018)
5000
ÖSSZESEN:
5653371

Kiadás tény
2017
Benzinköltség
44465
Bérleti díj
569875
Buszbérlés
482230
Egyéb (kiadás)
308182
Irodaszerek
13650
Kiadványszerkesztés
155448
Kivitelezés
63500
Magrendelés, -vásárlás
24970
Nyomdai költség
692082
OTP Bank kezelési költségek
49270
PayPal illeték kiadás
715
Postaköltség (kiadás)
479641
Programköltség
5000
Tagsági díj (dísznövény)
30000
Terembérlet (Füvészkert)
265620
Ügyvédi díj
30000
Könyvbeszerzés
Számítástechnikai fejlesztés
ÖSSZESEN:
3214648
Összességében a bevételek 2438723 Ft-tal
haladták meg a kiadásokat.
3/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés az Elnökség 2017. évi
beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi éves
beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz.
melléklet szerint tartotta meg SAS István, az
Ellenőrző Bizottság elnöke.
4/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság
beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.
3. Az MKOE 2017. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz.
melléklet szerint tartotta meg Sasvári Ákos.
5/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentését
egyhangú szavazással elfogadta.
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4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság
mandátumának lejárta miatt az Egyesület
új tisztségviselőinek megválasztása
Az Elnökség nevében HORVÁTH Ferenc elnök
szót kért és a Közgyűlésnek bejelentette az
Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság
lemondását. A mostani Közgyűlés tisztújító.
A levezető elnök felkéri JOKHEL Csabát, a
Jelölőbizottság elnökét, hogy a megüresedett
posztok betöltésére személyi javaslatukat
terjessze a Közgyűlés elé.
J OKHEL Csaba a Jelölőbizottság nevében
HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI Zoltán tagokat
folytatólagosan jelöli az MKOE elnökségi
tagjává. LIBNÁR Antalné korábbi elnökségi tag
helyett DÁNIEL Juditot javasolja új elnökségi
tagnak, aki egyben az egyesület gazdasági
vezetői feladatait is ellátja. Az Ellenőrző
Bizottságba javasolt tisztségviselők: FÜLEKI
József, LIBNÁR Antalné és TÍMÁR Istvánné.
A Közgyűlés az alapszabály előírásának
megfelelően nyílt szavazással megválasztotta
az új tisztségviselőket az alábbiak szerint.
6/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett H O RV Á T H Ferencet az MKOE
elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban
rögzített időtartamra szólóan.
7/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett DÁNIEL Juditot az MKOE elnökségi
tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített
időtartamra szólóan.
8/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett RIGERSZKI Zoltánt az MKOE elnökségi
tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített
időtartamra szólóan.
9/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett FÜLEKI Józsefet az MKOE ellenőrző
bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban
rögzített időtartamra szólóan.
10/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
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mellett LIBNÁR Antalnét az MKOE ellenőrző
bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban
rögzített időtartamra szólóan.
11/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett TÍMÁR Istvánnét az MKOE ellenőrző
bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban
rögzített időtartamra szólóan.
Az újonnan megválasztott elnökségi tagok
visszavonultak, majd határozatukat ismertették a Közgyűléssel, miszerint maguk közül
HORVÁTH Ferencet választották az MKOE
elnökévé.
Az újonnan megválasztott ellenőrző bizottsági
tagok visszavonultak, majd határozatukat
ismertették a Közgyűléssel, miszerint maguk
közül F ÜLEKI Józsefet választották az
Ellenőrző Bizottság elnökévé.
DÁNIEL Judit elnökségi tag bejelentette, hogy
új tisztsége mellett a továbbiakban nem tudja
vállalni a magfelelősi teendőket, ezért erre a
feladatra a következő hetekben új tagot kell
keresnie az egyesületnek.
5. Az Egyesület 2018. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása az új Elnökség
javaslata alapján
Az Elnökség 2018. évi költségvetési tervezetét
H O RV Á T H F e r e n c e l n ö k i s m e r t e t t e a
Közgyűléssel. A tervezett gazdálkodást
tükröző számokat az alábbiak szerint mutatta
be:
Bevétel terv
2018
Adó 1%-a
300000
Adomány, támogatás
80000
Banki kamat és/vagy átvezetés
100
Egyszeri belépési díj
20000
Helypénz
120000
K-V előﬁzetés (nem egyesületi tag)
6000
Kiállítás
2500000
Kirándulás
570000
Magrendelés (+postázási díj)
300000
Mappa
20000
PayPal illetékre bevétel
1000
Postaköltség (bevétel)
50000
Pozsgások előﬁzetés
220000

Pozsgások előﬁzetés (nem tag)
Régi kiadványok
Tagdíj (K-V)
Tagdíj (Pozsgások, 2. családtag)
ÖSSZESEN:

3000
150000
1200000
30000
5570100

Kiadás terv
2018
Benzinköltség
50000
Bérleti díj
600000
Buszbérlés
550000
Egyéb (kiadás)
600000
Irodaszerek
20000
Kiadványszerkesztés
180000
Kivitelezés
65000
Magrendelés, -vásárlás
313000
Nyomdai költség
1200000
OTP Bank kezelési költségek
50000
PayPal illeték kiadás
Postaköltség (kiadás)
550000
Programköltség
Tagsági díj (dísznövény)
30000
Terembérlet (Füvészkert)
160000
Ügyvédi díj
180000
Könyvbeszerzés
200000
Számítástechnikai fejlesztés
200000
ÖSSZESEN:
4948000
Tervezett eredmény: 622100 Ft
Hozzászólások:
BÁTI István tag javasolta, hogy a külföldi
magbeszerzés mennyiségét kétszerezze meg az
egyesület a minél szélesebb egyesületi
maglista kínálat érdekében. Javasolta továbbá,
hogy az egyesület a megválasztott tisztségviselőknek ﬁzessen tiszteletdíjat. RIGERSZKI
Zoltán az elnökség nevében válaszolt,
miszerint a magbeszerzés bővítését jónak és
megvalósíthatónak tartja. Ugyanakkor az
elnökségi tagok tevékenységük végzéséért a
jövőben sem fognak díjazásban részesülni. Az
Alapszabály ezt világosan kimondja, de a
tisztségviselők sem tartanak igényt tiszteletdíjra.
12/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés az Egyesület 2018. évi
költségvetését egyhangú szavazással
elfogadta.

6. Tagsági viszony(ok) felmondása és
elfogadása az Elnökség javaslata alapján
A tagsági díjat meg nem ﬁzetők tekintetében a
tagsági jogviszony megszűntetéséről a
Közgyűlés dönt.
Az egyesület felmondja 2017. évi tagsági
viszonyát az alábbi 27 főnek:
A GÓCS György, A NTAL Károly, B ALOG
Jánosné, BENKE Péterné, BOKÁNYINÉ FÁBIÁN
Erzsébet, BÉKEFI József 2., DÖBRÖNTEI Csilla
Andrea, ELTER Ottóné, dr. FEHÉR Máté, GAÁL
Mária, HASZNOSI Tamás, KOVÁCS Balázs
László, KROMMERNÉ PÁLINKÓ Éva,
dr. LOSONCZI Istvánné, MARTICSEK János,
ifj. MASZLAG Mihály, MÁRTA Zoltán, NAGY
Diána, NAGY Lajos, RUZSICS István, SINKÓ
Zoltán, S ZABADOS Attila, S ZABÓ Csaba,
S ZIGETVÁRI ferenc, S ZIGETVÁRI István,
VASAS István, VÁRFALVI Rita.
13/2018. (III. 11.) számú határozat:
A Közgyűlés jegyzőkönyvében felsorolt
személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú
szavazással felmondta.
Az Egyesületbe 45 új tag jelentkezett:
A D L E R J á n o s , B AT H Ó Z s o l t L á s z l ó ,
BEREGSZÁSZI Ferenc, BORBÁS Zsolt, BÁTI
István, CSIKÓS Zoltán, CSÉKE László, CZÉHER
György, D EMETER Zsolt Mihail, D OHOR
Mátyásné, FARKAS Mátyás, FODOR Lászlóné,
HALÁSZ-SZABÓ Miklós, dr. HERTER László,
HŐS Teréz, JANKÓ Gábor, JORDÁN Sándor,
J UHÁSZ Gábor, K AZINCZY László, K ISS
Melinda, K ISS Noémi, K OVÁCS Bence,
KOVÁCS Viktória, LEX Attila János, MAGYAR
Zoltán, MOLNÁR Péter Pál, dr. NAGY Márta,
NAGY Máté, NAGY Z. Róbert, NÉMETHNÉ dr.
ROKALY Erzsébet, dr. ORAVECZ László, PETI
József, PETRÓCZI István, PETRÓCZINÉ Nosza
Piroska, P ORGA Béla, R UDOLF Tímea,
SIMÓNÉ BERE Eszter, dr. SZABÓ Miklós,
SZABÓ Zoltán, SZEKERES-SZILÁGYI Hajnalka,
SZTOJKA Irén, SÁNDOR László, ZAVARKÓ
Balázs, ZSÁMBA László, ÁBRAINÉ KOCSIS
Márta.
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14/2018. (III. 11.) számú határozat:
Fenti személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú
szavazással elfogadta.

8. Egyebek
Oklevelek átadására került sor ZÖLD Józsefné,
MOLNÁR Veronika és SAS István részére, akik
az elmúlt években áldozatos munkájukkal
segítették az Ellenőrző Bizottság működését.
Munkájukat köszöni az MKOE!
Az MKOE elnöksége külön köszönetét fejezte
ki LIBNÁR Antalnénak, aki gazdasági vezetői,
valamint szervezőmunkájával alapköve volt az
egyesületnek az elmúlt évtizedekben!
Ezt követően RIGERSZKI Zoltán levezető elnök
a Közgyűlést bezárta.
Kmf.

Valami elmaradt a közgyűlésen és ezt most pótoljuk.

7. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása
RIGERSZKI Zoltán tájékoztatja a Közgyűlést,
hogy az Elnökség a 2018. január 20-án
megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben
alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet
2018. évben dr. GYÚRÓ Zoltánnak és az
Internoto egyesületnek ítélte oda. A díjazottak
hosszú éveken át munkálkodtak az egyetemes
kaktuszkultúráért, példamutató tevékenységük
során elévülhetetlen érdemeket szereztek a
magyarországi és a külföldi kaktuszgyűjtők

összefogásában, valamint az egyesületi
munkában. Fáradtságos és kitartó munkájukat
hálásan köszöni az MKOE!

A 31. kaktuszkiállítás és -vásár Érden
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 2018. 03. 2425-én tartotta szokásos, éves kaktuszkiállítását
és -vásárát, az érdi Szepes Gyula Művelődési
Központban. Az évek telnek és észre sem
vettük, hogy ilyen gyorsan, mert akár hiszik,
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akár nem, ez a kiállítás már tényleg a 31-ik a
k a k t u s zk ö r é le t éb e n . E ml ék e i n k b e n
felidézhetnénk, fényképeinken megnézhetnénk, hogy melyik kiállítás sikerült a
legszebbre, a legnagyobbra, a legsikeresebbre.

Azonban úgy gondolom, hogy ez talán nem is
fontos, csak az, hogy mint ahogy ezt is, és a
régebbieket is, szívvel és lélekkel állítottuk itt
össze, hogy ne csak mi csodálhassuk meg a
kaktuszok sokszínűségét, hanem egy kis ízelítőt
kaphassanak erről látogatóink is.
Mit tagadjam, kissé korainak éreztem a március
végi időpontot, mert csak igen kedvező időjárás
esetén tudom ilyen korán felhozni kaktuszaimat
a pincéből, ahol a téli álmukat aludva várják a
jobb időt, a nap melegét. Az előrejelzéseket
folyton ﬁgyelve hamar be kellett látnom, hogy
kizárólag abból tudok gazdálkodni, ami a
kaktuszházban naposabb, melegebb helyen
töltötte az elmúlt telet.
Reklámtevékenységünk javát L IBNÁRNÉ
HERCZEG Ilona vállalta el, aki az Orchideakiállításon szép számmal adta az arra kíváncsi
érdeklődőknek a kiállításunk szórólapjait,
valamint az érdi televízióban is egy beszélgetésen vett részt, ahol a kiállítás minden
részletével megismerkedhettek a TV nézők.
Ehhez jött még a művelődési központ reklámjai,
egyesületünk hirdetései, facebook oldala, és
tagjaink jótékony közreműködése.
A kiállítás felépítését hűséges tagjaink
segítéségével végeztük el, akik természetesen a
növényeiket is elhozták, besegítettek ahol

Az eladandó portéka mellé részletes tanács is dukál.
Bemutatja HALMI László.

kellett, hogy a 10 órai megnyitóra rendben
elkészüljön minden.
A megnyitójára dr. GYÚRÓ Zoltánt kértem fel,
aki örömmel vette felkérésemet. Rövid
felvezetőm után, az MKOE legfrissebb Anisitsdíjjal elismert aktív tagja, megnyitóján említést
tett a növények szeretetéről, kiemelte a hazai
kaktuszkultúra fontosságát, a növények
védelmét, amelyet ugyan több nemzetközi
szerződés is véd, mégis időről időre élőhelyek
lerablásáról hallunk. Zoltán méltatta az érdi
helyi csoport aktivitását, külön kiemelte
kiállításokon végzett munkáját és az
egyesületben folytatott szerteágazó tevékenységét.
A megnyitón és utána is folyamatosan jöttek az
érdeklődők, a kaktuszokra kíváncsi vendégek,
akik közül sokan elcsodálkozva nézték meg a
kiállított idős kaktuszokat, amelyek közül nem
egyet meg is szerettek volna vásárolni. Ezek
közül ugyan nem, de erre a rendezvényre
összeállt kaktuszárusoknál mindenki kedvére
válogathatott, mert szerencsére sem mennyiségben, és talán kínálatban sem volt hiány. Teljes
bizonyossággal állíthatom, hogy a több irányban
folytatott reklámtevékenység meghozta
gyümölcsét, mert erre az egy kiállításra sokkal
többen voltak kíváncsiak, mint az elmúlt évek
bármelyik érdi rendezvényére. Így volt ez a
szombati, és a vasárnapi napon is.
Ezen a rendezvényen mutatkozott be kézzel
foghatóan novellás gyűjteményem, a Színes
virágcserepek. A 18 novellát tartalmazó
könyvet a Skicc Reklámstúdió Kft. és a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének támogatásával sikerült kiadnom, amit
szeretnék itt is megköszönni minkét
támogatómnak.
Kiállításunk színvonalát növényeik
bemutatásával emelték, D ÁNIEL Judit,
J O K H E L Csabáné Mariann, L I B N Á R N É
HERCZEG Ilona, MOLNÁR Veronika, TAKÁCS
Edéné Anikó, FÜLEKI József, HALMI László,
HORVÁTH Ferenc, SZEIFERT Gábor és JOKHEL
Csaba.
Köszönöm minden segítő kéznek, hogy
sikerült színvonalasan megmérettetni
magunkat ebben az évben is.
JOKHEL Csaba
jokhelcsaba@t-online.hu
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Első alkalommal jelent meg az újságárusok
kínálatában a Növénybarát című, kert és
növénykedvelőknek szóló lap. Az újság
szerkesztői úgy gondolták, hogy az újonnan
szerkesztett kiadványuk tartalmával jól
összetalálkoznának a kaktuszok nevelésével
foglalkozó cikkeink. A hivatalos egyeztetések
után megállapodtunk, hogy egymásnak
segítséget nyújtva, cikkeinkkel megjelenünk a
lap hasábjain, ezzel országos szinten is
reklámozva egyesületünket.
JOKHEL Csaba
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Tagok:

Adószám: 19576583-1-13

H
Ferenc
D
Judit
gazdasági vezető
R
Zoltán
kiadványterjesztő
F
L
T

+36 20 546-2668
+36 20 512-8534

horvath.bromelia@gmail.com
juditd55@gmail.com

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

József
+36 30 608-7517
Herczeg Ilona +36 20 517-1130
Istvánné
+36 20 944-3307

polythele@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com
timarmarika@citromail.hu

Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros: S
Ákos
Honlapszerkesztő: Dr. G
Zoltán
K-V főszerkesztő: Dr. S
Ádám
Magfelelős:
D
Judit
Szakmai vezető:
P
László
Szervező titkár:
Ö
Dénes
Csoporttitkárok:
Budapest:
V
Zoltán
Érd:
J
Csaba
Székesfehérvár:
B
Erika

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 20 512-8534
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

sasvari.akos1@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
adam.solti@ttk.elte.hu
juditd55@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
otvosdenes@gmail.com

+36 70 364-9537
+36 20 925-5851
+36 30 950-2231

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
berika6661@freemail.hu

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2018-as évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 5000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó
oldalszámon. Főszerkesztő: dr. S
Ádám.
ź 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).
Szerkeszti: L
Zoltán.
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Az érdi kiállítás főszereplői

