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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Mint mindenki előtt ismert eddigi elnökünk, FÜLEKI József
2014 végével lemondott elnöki megbízatásáról, így az MKOE
alapszabályának értelmében vezetőségválasztó közgyűlést
kellett tartanunk. A felállt jelölő bizottsághoz jelöltre egyedül az
én nevem érkezett be, majd a 2015. január 24-én a budapesti
Füvészkertben
megtartott
közgyűlésen
megtörtént
a
vezetőségbe való beválasztásom, a vezetőség tagjai pedig
megválasztottak az egyesület elnökévé, mely pozíciót az
egyesület érdekében elfogadtam. Köszönöm a tagság bizalmát,
bár ez a megbízás inkább munkát ad mint elismerést!
Még egy személyi változás is történt az egyesületnél volt
főtitkárunk, SCHIPEKNÉ Erika is lemondott az MKOE így a
titkári feladatokat ellátó személy nélkül maradt. Ezért a
vezetőség felkérte és megbízta SASVÁRI Ákos tagtársunkat a
titkári feladatok ellátására.
SASVÁRI Ákosról néhány szót aki nem ismerné: néhány éve
tagja egyesületünknek, szenvedélyesen gyűjti az oszlopos kaktuszokat,
évtizeden át egy budapesti középiskola igazgatója volt nyugdíjazásáig,
ismeri a levelezések és bürokratikus követelmények minden csínját, mint
tanár és mint volt iskolavezető is. A nyugdíj mellett elvállalta e nem
mindig hálás feladatot az egyesületben. Köszönjük!
Magamról néhány szót: Általános iskola felső tagozata óta gyűjtöm a
kaktuszokat, már több mint 30 éve, először a székesfehérvári kaktuszgyűjtő szakkör, majd 1993-tól-1998-ig MKOE tag, 2005-től ismét egy
kis kihagyással az MKOE és a debreceni egyesület tagja is lettem. 2012től a budapesti csoport titkárává választottak. Időközben kialakult egy
vegyes gyűjteményem, valamint a mai napig szenvedélyem az orchideák, Tillandsia-k és egyéb broméliák nevelése, ez utóbbi növénycsaládból
mintegy 500 taxonból álló gyűjteményt sikerült eddig összehozni. A Tillandsia-król 2007-ben megjelent egy szerényebb kézikönyvem (www.fehernyirfa.hu/index.php/
tillandsiak) is. Jelenleg Gyálon élek, ahol már növényeimet egy meleg és hidegházzal rendelkező
amatőr növényházban nevelem. Gyűjteményem közben kicsit specializálódott mexikói fajokra: Astrophytum és speciális hibridjeire, Ariocarpus-ok és a Turbinicarpus-ok teljes nemzetségére.
Hobbim egyben szakmám is, mint kertészmérnök tevékenykedem egy budapesti kertészeti szakiskolában, tagja vagyok több hazai és külföldi dísznövényes szervezetnek, 2012–ben megkaptam az Év
Kertésze kitüntetését a Dísznövény Szövetség és Terméktanácstól, rendszeresen publikálok szaklapokban és veszek részt kertészeti témájú egyetemi szakdolgozatok külső bírálatában is.
Az így kibővült vezetőséggel próbáljuk továbbra is az egyesület működéséhez szükséges teendőket
ellátni, további feladatunk, célunk a tagság létszámának megtartása, növelése, ennek érdekében, bővítjük az egyesületi maglistát, könyvtárunkat, színvonalasabbra szeretnénk emelni kiállításainkat és
más szakmai szervezetek segítségével szeretnénk az egyesület ismertségét növelni hazánkban.
Ezen célok eléréséhez, nemcsak a vezetőségnek, de a tagságnak is aktív közreműködése szükséges,
kérem támogassák a vezetőség munkáját ötleteikkel és aktív egyesületi munkával!
Minden tagtársnak kívánok egy virágzásban gazdag kaktuszos évadot!
HORVÁTH Ferenc
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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:
2015. január 24. 14:00 óra
Jelen vannak:
19 MKOE tag
Levezető elnök:
LUKOCZKI Zoltán
Jegyzőkönyvvezető:
RIGERSZKI Zoltán
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: MOLNÁR Veronika
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: SASVÁRI Ákos
RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület szavazati joggal rendelkező - tagjai 19/233 arányban jelentek meg a megismételt évi rendes
Közgyűlésen. Az Egyesület Alapszabálya szerinti a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes.
RIGERSZKI Zoltán a Közgyűlés levezető elnökének személyére LUKOCZKI Zoltánt, a
jegyzőkönyvvezető személyére RIGERSZKI Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig
MOLNÁR Veronikát és SASVÁRI Ákost javasolta.
1/2015. számú határozat:
A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú
szavazással megválasztotta.
LUKOCZKI Zoltán levezető elnök ismertette a Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:
1. Az Elnökség 2014. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
3. Az Egyesület 2015. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása
4. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján
5. Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása
6. Az ANISITS János Dániel-emlékérem átadása
7. Egyebek
2/2015. számú határozat:
A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

1. Az Elnökség 2014. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona elnökségi tag által összeállított Elnökségi beszámolót RIGERSZKI
Zoltán elnökségi tag ismertette a Közgyűléssel.
Az előző két évben az Egyesület kiadásai meghaladták a bevételeit, ennek fényében biztató,
hogy a 2014. év gazdálkodásában ez a folyamat megfordult, s az Egyesület szép eredménnyel
zárta az időszakot, köszönhetően a szigorú gazdálkodásnak és a kiadványok előállítása,
sokszorosítása és postázása területén elért költségcsökkentéseknek. A gazdálkodást tükröző
számokat az alábbiak szerint ismertette:
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Bevételek
2014 tény
Tagdíj befizetések, Kaktusz-Világ előfizetéssel
Kaktusz-Világ Online előfizetés

1 051 500
17 500

Pozsgások 2014-es lapjaira előfizetés

263 000

Kiállítás bevételek

1 855 700

Régi kiadványok értékesítése

260 556

Magakció

77 425

Adó 1%

293 414

Adomány

76 000

Banki jóváírt kamat

3 611

Egyéb bevétel

-

Bevételek összesen:

3 898 706
Kiadások
2014 tény

Kiadványok nyomdai előkészítése

167 640

Kaktusz-Világ nyomdaköltség

812 294

Pozsgások 2014-es lapjainak nyomdaköltsége

298 223

Kiállítás bérleti díj

745 000

Postaköltség

433 742

Helyi csoportok

21 820

Könyvelés

120 000

Irodaszerek

29 748

Banki kezelési költségek

66 485

Dísznövény Terméktanács tagdíj

20 000

Egyéb kiadások (pl. ügyvéd, hirdetések)

14 110

Reklám

-

Kiadások összesen:

2 729 062

Összességében a bevételek 1169644 Ft-tal haladták meg a kiadásokat. Hasonlóan folytatódó
eredményes gazdálkodás esetén az Egyesület új szakkönyv kiadását tervezi.
A beszámolóval kapcsolatosan HALMI László tag kérdezte, hogy a jó eredmény minek
köszönhető. Kérdésére LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona elnökségi tag elmondta, hogy a Füvészkertben
rendezett kiállítások színvonala és látogatottsága jó volt, ami jelentősen hozzájárult
bevételekhez. Szintén némi bevétel növekedést jelentett az előző évhez képest a tagdíjemelés és
a kiadványok árának emelése, amivel sikerült elérni azt, hogy a kiadványok bevételei fedezzék
az előállításuk költségeit. Az Egyesület csökkentette kiadásait azzal, hogy kedvezőbb áron új
nyomdában történik a Kaktusz-Világ és a Pozsgások előállítása, továbbá a Közlemények
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előállítása nem nyomdában, hanem támogatással, saját erőből valósul meg.
LUKOCZKI Zoltán megjegyezte, hogy a tagdíj és a Kaktusz-Világ előfizetés díja magasnak
tűnik, véleménye szerint elérte a tagság teherviselő képességét és nem tanácsos további
növelése.
FÜLEKI József elnök reagálásában elmondta, hogy a magazin évi hat számának előállítási
költsége meghaladja a 6.000 Ft-ot, ezért vált szükségessé a korábbi díjak növelése.
LUKOCZKI Zoltán az elnök válaszát tudomásul vette, célként a legfontosabbnak tartotta, hogy a
következőkben az elnökség az egyesületi tagok számának növelésére fordítsa az erőit.
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő hozzászólásában elmondta, hogy az egyesületet reklámozó
szórólap elkészítése jó ötlet volt, ami segíthet vonzani az új tagokat és megtartani a régieket is.
Fontosnak tartja, hogy reklám célra fordítson az Egyesület a jövő évben is.
HALMI László felajánlotta, hogy az Egyesület tagtoborzását támogatja azzal, hogy a visszalépő
tagokat nagy értékű növényekkel jutalmazza, s az Elnökségtől kérte ennek közzétételét. Az
Elnökség hálásan megköszönte HALMI László felajánlását.
HORVÁTH Ferenc a beszámolóban szereplő Dísznövény Terméktanács tagság fenntartásának
hasznosságát hangsúlyozta. Fontos, hogy az MKOE a jövőben is tag legyen annak érdekében,
hogy érdekképviselettel rendelkezzen, de emellett MKOE taglétszám növelő szerepe is lehet.
3/2015. számú határozat:
A Közgyűlés az Elnökség 2014. évi beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.

2.Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerint tartotta meg ZÖLD Józsefné, az
Ellenőrző Bizottság elnöke.
4/2015. számú határozat:
A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.

3.Az Egyesület 2015. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása
Az Elnökség 2015. évi költségvetési tervezetét RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag ismertette a
Közgyűléssel. A tervezett gazdálkodást tükröző számokat az alábbiak szerint ismertette:
Bevételek
2015 terv
Tagdíj befizetések, Kaktusz-Világ előfizetéssel
Kaktusz-Világ Online előfizetés

1 200 000
10 000

Pozsgások 2015-ös lapjaira előfizetés

260 000

Kiállítás bevételek

1 800 000

Régi kiadványok értékesítése

200 000

Magakció

100 000

Adó 1%

300 000

Adomány

50 000

Banki jóváírt kamat

3 000
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Egyéb bevétel

-

Bevételek összesen:

3 923 000
Kiadások
2015 terv

Kiadványok nyomdai előkészítése

300 000

Kaktusz-Világ nyomdaköltség

1 120 000

Pozsgások 2015-ös lapjainak nyomdaköltsége

300 000

Kiállítás bérleti díj

745 000

Postaköltség

500 000

Helyi csoportok

250 000

Könyvelés

120 000

Irodaszerek

40 000

Banki kezelési költségek

70 000

Dísznövény terméktanács tagdíj

20 000

Egyéb kiadások (pl. ügyvéd, hirdetések)

300 000

Reklám

158 000

Kiadások összesen:

3 923 000

5/2015.számú határozat:
A Közgyűlés az Egyesület 2015. évi költségvetését egyhangú szavazással elfogadta.

4.Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata
alapján
Tagsági viszony felmondására 2014. évben nem került sor.
Az Egyesületbe 31 új tag jelentkezett SEBESTYÉN Dániel, ZSÁMBOKI Tímea, ZOLTAI István, PETRÓNÉ VÍZKELETI Ágota, KISS
Nándorné, VESETA Nándorné, VIRÁG Béla, KŐMÍVES Imre, DARDOS Emil, BIRKÁS Erika,
BURKA Imre, PÁPAI Barna, SZÖLLŐSI Istvánné, VINYICZAI Márió, FRANCZIA István, BARTUS
László, CSAPÓ Ákos, KRAMMERNÉ PÁLINKÓ Éva, HUBAI István, KELEMEN Szilárd, MARTON
Ágnes, HIBÁCSKA Józsefné, KUBASSEK Ella, HORVÁTHNÉ SZABÓ Katalin, TISLÉR Levente,
TÁNCZOS Tamás, METZKER József, HERCZEG Jánosné, ÖTVÖS Dénes, SZABÓ Csaba,
PORUBSZKY János.
6/2015.számú határozat:
Fenti személyek tagsági viszonyát az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú
szavazással elfogadta.
HALMI László tag javasolta, hogy az új belépőkkel egy egyesületi tag kiemelten foglalkozzon.
LUKOCZKI Zoltán felkérésére ezt a feladatot HALMI László elvállalta.

5.Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása
FÜLEKI József elnök szót kért és a mai nappal bejelentette lemondását az Egyesület elnöki
posztjáról.
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Az Elnökség megköszönte FÜLEKI József áldozatos munkáját, s felkérte JOKHEL Csabát, a Jelölő
Bizottság elnökét, hogy a megüresedett elnökségi poszt betöltésére személyi javaslatát terjessze
a Közgyűlés elé.
JOKHEL Csaba nevében a Jelölő Bizottság HORVÁTH Ferenc tagot jelöli az MKOE elnökségi
tagjává.
A Közgyűlés az Alapszabály szerint titkos szavazással, 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással
HORVÁTH Ferencet az MKOE elnökségi tagjává választotta.
Ezt követően az elnökségi tagok visszavonultak, majd határozatukat ismertették a Közgyűléssel.
7/2015. számú határozat:
az elnökség tagjai maguk közül HORVÁTH Ferencet az MKOE elnökének választották, melyet a
közgyűlés jóváhagy.
RIGERSZKI Zoltán tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség a 2015. január 17-én megtartott
elnökségi ülésén SASVÁRI Ákost választotta az MKOE titkárának.

6.Az ANISITS János Dániel-emlékérem átadása
RIGERSZKI Zoltán tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség a 2015. január 17-én megtartott
elnökségi ülésén az 1991-ben alapított ANISITS János Dániel-emlékplakettet 2015. évben
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonának és SAS Istvánnak 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!

7. Egyebek
7.1. A 2008.február 11-én kelt és jelenleg még hatályban lévő Alapszabály 12.§(1)
bekezdésének, továbbá a 2013. december 15-én kelt és jelenleg bejegyzés alatt álló Alapszabály
12.§(1) bekezdésének kiegészítése az alábbiak szerint:
„Az Elnökség jóváhagyásával az elnök által meghatározott személy (tag) képviselheti az
Egyesületet meghatalmazás alapján, a meghatalmazásban foglaltak szerint.”
8/2015. számú határozat:
Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabályok kiegészítését.
Az MKOE Elnöksége emléklapot nyújtott át JANAKIDISZ Demeternek, elismeréséül és
köszönetét kifejezve az egyesületi kiállítások helyszínén folyamatosan, hosszú évek óta nyújtott
munkájáért.
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő ezúton is jelzi a tagság felé, hogy a Kaktusz-Világ magazin
további zavartalan és időben történő megjelenésének fontos feltétele, hogy a tagok megfelelő
minőségben és mennyiségben küldjenek cikkeket. Fontosnak tartja, hogy a tagok és az olvasók
részére megfelelő tájékoztatást adjon az Egyesület a magazin előállításának folyamatáról. Erre
kiváló alkalom lehet a KV 2015/1. számával történő tájékoztató anyag kiküldése.
Ezt követően LUKOCZKI Zoltán levezető elnök a Közgyűlést bezárja.
Kmf.

Nyílt nap 2 helyszínen 2015. április 18-án 9-16 óráig
Füleki József

Dósa Béla

Vecsés, Halmi u. 13.

Budapest, XVIII.ker. Bercsényi u. 6/b
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Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 2014-es éve
A Kaktuszkör 2014-es évi tevékenysége nem sokban tért el az előző évtől, azonban az bizonyos,
hogy tevékenységével a hazai kaktuszkultúra egyik meghatározó csoportjává nőtte ki magát. Nem
múlt el úgy esemény, hogy az érdi kapcsolat ne lenne fellelhető a szervező, a kiállító, vagy akár a
nyomdai tevékenységeket illetően.
Az év első hónapjában rögtön megismerkedhettünk az 1. előadás keretein belül is KISS Ármin és
KISS Csaba alkotásával, a KAKTUSZKÖR-KÉP 2. számának munkáival, a szerkesztők
elképzeléseivel és magával a kiadvánnyal, melyet az Érdi TV is népszerűsített. Ezt a magazint
minden Kaktusz-Világ előfizető térítésmentesen megkaphatta és természetesen a közvetlen
ismerősökön és az érdi iskolákon kívül a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Csuka Zoltán
Városi Könyvtár is.
Az év második összejövetelére HORVÁTH Ferenc érkezett a Kaktuszokkal társítható orchideák című
előadásával. Feri a kaktuszok mellett, orchideákkal is foglalkozik, így érthető, hogy ezek a
növények nála békésen megférnek egymás mellett. A következő hónapban a csoportunkra sok
munka jutott. Előadásom után, amelyen a virágzó kaktuszaimat mutattam be, rögtön készülhettünk a
hétvégi hagyományos érdi kaktuszkiállításra is.
Az áprilisi előadásunkon a tavaly elhunyt LIBNÁR Antalra emlékeztünk, az 1990-es Mexikóban tett
kaktuszkutató útjáról, amelyről több száz diafelvételt készített. Ezekből a diákból válogattunk össze
kb. másfél órás előadást. Érdekes volt a múlt emlékei között kutatva fellelni néhány ismerős arcot,
akik ugyan nem vesztek el az emlékek homályában, de sajnos, már nincsenek közöttünk.
Útikalauzunk LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona volt.
Májusi előadásunkat Győrben tartottuk, amelynek címe: Kaktuszos élet Magyarországon – Az Érdi
Kern Péter Kaktuszkör. Házigazdánk KÁDÁR I. Csaba, szívélyesen végigkísért minket a győri
gyűjtők között, így mi is megismerhettük őket. A délutáni előadásra szép számmal gyűltek össze az
érdeklődők.
Ugyanebben a hónapban az érdi csoport ismét duplázott, mert az MKOE füvészkerti tavaszi
kiállításának építésénél, szervezésénél és végül a bontásánál is jelentős segítséget nyújtott. Az esős,
kissé kellemetlen időjárás ellenére sok érdeklődő kaktuszkedvelő látogatott ki a kiállítás helyszínére.
LUKOCZKI Zoltán szinte már hazajár Érdre, és minden értelemben színes előadásaival vonzza a
pozsgások iránt érdeklődő közönséget. Az első félév sem érhetett ilyen hirtelen véget, így most a
Dunafüredért Egyesület hívott meg minket egy kiállítás megrendezésére Százhalombattára, amelyet
szívesen el is fogadtunk. Kapcsolattartónk SZIGETVÁRI Ferenc volt, aki nemcsak a csoport, hanem
az MKOE tagja is.
Szeptember első napjaiban az MKOE őszi kiállításán, a már megszokott csapattal együtt szorgoskodtunk, hogy kiállításunkkal további kaktuszrajongókat nyerjünk meg ennek a szép szabadidős tevékenységnek. Ugyanezen a napon, az Érdi Szepes Gyula Művelődési Központban is készítettünk
egy kis kaktuszkiállítást. A következő félév első előadójának ismét HORVÁTH Ferencet hívtuk, most
azonban a harmadik kedvenc növényeiről tartott előadást, a Tillandsia-król. Még ugyanebben a hónapban egy újabb kiállításon és vásáron jelentünk meg a Százhalombattai napok rendezvény keretén belül, amelyre újra a Dunafüredért Egyesület támogatásával és segítségével jutottunk el. Szintén
ezen a hétvégén a Szepes Gyula Művelődési Központban készítettünk egy vásárral összekötött kiállítást.
Októberben Mexikóba kalauzolt el minket VARGA Zoltán tájépítészmérnök, budapesti tagtársunk,
aki három hetet töltött el a kaktuszok földjén. Ezt a három hetet a legritkább kaktuszfajok
felkutatására szentelte. Így igazi terepkutató munkával, szinte mindent megtalált, amit még itthon,
hosszas előkészülettel célul tűzött ki önmagának.
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A novemberi előadó ismét én voltam, ekkor a virágzó kaktuszaim képeiből összeállított előadást
tartottam az arra kíváncsi érdeklődőknek.
A szokásos decemberi kaktuszos karácsonyon
egyszerre több meglepetés is érhette a hozzánk érkezőket. LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonának az egyesület tagjai, átadtak egy oklevelet, amelyet a jelenlévő csoporttagok mellett, még KÁDÁR I. Csaba a
győri csoport vezetője, és dr. SOLTI Ádám a Kaktusz-Világ című magazin főszerkesztője is
aláírt. Egy emléklappal köszöntük meg
SZIGETVÁRI Ferenc segítségét, amiért a százhalombattai rendezvényeken bemutatkozhatott az érdi csoport. Ugyan utoljára hagytam, de a következő meglepetést KISS Csaba és KISS Ármin szerezte a csoportunknak és a hazai kaktuszgyűjtőknek,
mert éppen karácsonyi összejövetelünk napjára
készültek el a KAKTUSZKÖR-KÉP 3. számával.
Így kissé feldobott hangulatban igazán jólesett a
sok sütemény, az üdítő, amelyekből velem együtt
mindenki degeszre ette-itta magát. A tombolára
felajánlott kaktuszok és egyéb nyereménytárgyak
kisorsolásánál mindenki legalább tíz évet fiatalodott, mert csillogó, már-már gyermeki kíváncsisággal vártuk, lestük, hogy ki mit nyert.
Ezúton is szeretném megköszönni minden
Körtagnak az ez évi aktív munkáját, szorgalmát. Jövőre ismét, ugyanott, a megszokott időben
találkozzunk!
JOKHEL Csaba
ÉKPK vezetője

A levelezőlistáinkról
2015. januárjában áttértünk a doménnevünkkel harmonizáló saját levelezőlistákra, melynek
szolgáltatása, beállíthatósága jobb, mint az ingyenes mkoe@lev-lista.hu levelezőlistáé.
Három levelezőlistánk van:
1. A levelezolista@kaktuszgyujtok.hu: ez az MKOE tagok, a www.kaktuszgyujtok.hu-ra
beregisztráltak és az Egyesületünk élete, kiadványai, programjai, maglistája iránt
érdeklődők számára készült. A levelezőlista első szakaszában moderált üzemmódban
működik, a biztonságos működést elérve a moderálás feloldásra kerül és az előzetes
terveknek megfelelően teljesen interaktívvá válik. Most hírlevélként működik, csak a
tisztségviselők küldhetnek be rajta információt. A feliratkozottak hozzászólásai, kérdései
csak az Egyesülettel lehetnek kapcsolatosak, amit moderálás után küldünk ki. Erre bárki
feliratkozhat, nyitott.
2. A kaktusz-vilag-online@kaktuszgyujtok.hu: a Kaktusz-Világ szerkesztői és a
Kaktusz-Világ Online-ra előfizetők levelezőlistája. Zárt.
3. A tiszsegviselok@kaktuszgyujtok.hu : az MKOE-ban tisztséggel rendelkező és feladattal
bíró tagok levelezőlistája. Zárt.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Tagsági igazolványunkról
Érzékeny pontja volt egyesületünknek a tagsági igazolvány kérdése, ami a tagság felől egy elvárás
és egy jelképes kapcsolatot biztosít egyesületünkhöz. A papír alapú kártyák, igazolványok évenkénti
megújítása az MKOE-nak minden évben feladatot adott, aminek nem hálás kivitelezését KISS Csaba
vállalta el, melynek kapcsán fogalmazódott meg benne egy állandó kártya elkészítése:
Tagsági igazolványról tájékoztató
Az MKOE részére 2005-2010. között készítettem a tagsági igazolványokat. A tervezésen túl,
ez minden évben 1 hétig tartó, napi 10-12 órás, összetett munkát igényelt: anyagbeszerzés,
nyomtatás előkészítése (az eltérő színek miatti összeforgatás), a személyi adatok kártyákra
gépelése, ellenőrzés, nyomtatás, 2. hibaellenőrzés, selejtpótlás, vágás, ábécébe rendezés, 10es és 100-as porciózás, személyes leszállítás Székesfehérvárra.
A kártya megtervezését és az elfogadtatási procedúrát követően, a rendelkezésre bocsátott
névsor alapján minden évben kb. 350--400 db névre szóló, a később belépők számára pedig
100 db biankó igazolványt készítettünk. Lassította az adatfelvitelt, hogy minden kilépő, majd
újra belépő személyhez az adott évre vonatkozóan más-más tagsági igazolványszámot kellett
hozzárendelni.
Az előállítással kapcsolatos valamennyi költséget én fizettem. Költségcsökkentés miatt az
eredeti patront utángyártottra váltottuk, 200 majd 170, végül 120 g-os félmatt fotópapírra
(kb. 60 db A4-es) nyomtattunk. A folyamatos módosításokkal az eredeti költségeket
megfeleztük, de az évenkénti újragyártást mégis jelentős és felesleges költségkiadásnak,
pazarlásnak tartottam. Az évenkénti munkák során és sok-sok töprengés után arra a
gondolatra jutottam, hogy állandó, végleges, vissza nem vonandó, „ÖRÖKÖS” tagsági
igazolványt állandó tagsági számmal kellene kiadnunk minden tag számára a lehető
legtartósabb anyagból (kemény műanyag, szabvány méretű kártya).
A hangsúlyt nem a plasztik, hanem az örökös szóra helyezném, ez az egész lényege!
Ez történt meg!
2015. február 13.
KISS Csaba

2014. év végén JOKHEL Csaba felvetésére KISS Csaba ötletét elfogadta az Egyesület vezetése egy
maradandó tagsági kártya létrehozására, ami időtálló plasztikból készült szemben a papír alapú
régiekkel. A kártya tervezésére felkért az MKOE, több terv után kikristályosodott a végeredmény,
amit a JOKHEL Csaba által fellelt Print-Brokers Team Kft-vel kinyomtattunk és ezzel a számmal
mellékelünk 2014-es és 2015-ös tagjainknak. Ez a papírkártyák évente jelentkező költségéhez
képest az Egyesületnek egyszeri nagyobb, de többé nem jelentkező költséget jelent. A kártyát ne
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(hagyják) dobják el, mert az újragyártás költségei ezután az ismételt tagságot igénylőt terheli.
Felvetődik a kérdés, hogy a kártyát hogyan újítjuk meg, hogyan aktualizáljuk évenként. A válasz a
hátoldalon olvasható: Az érvényes tagsági igazolvány tulajdonosát az MKOE rendezvényeire,
kiadványaira, magrendeléseire kedvezmények illetik meg. A tagsági igazolvány az éves tagsági
díj befizetését igazoló online MKOE taglistán szereplők számára érvényes!
Ezzel a kártya évenkénti megújításának kérdése megoldott.
Reméljük ez az igazolvány erős virtuális kapocs lesz a tagság és az egyesület között.
Dr. GYÚRÓ Zoltán

A magjegyzékről
2013. év elején jelent meg még BARNA János szerkesztésében az MKOE Magjegyzék 2013. A
magjegyzéket évente, az év elején adja ki Egyesületünk. A nyomtatott jegyzék egy évig nem
változott, holott a rendelések miatt és a bejövő új tételekkel valós tartalma jelentősen módosult.
Mindez nagyon megnehezítette magfelelősünk, RUZSICS István dolgát, hiszen a rendeléseket
sokszor nem tudta teljességgel teljesíteni, kérésére a módosításokat (átvéve BARNA Jánostól a
szerkesztés feladatát) bevittem a magjegyzékbe, amit azután pdf fájlban elérhetővé tettem. 2013
októbere és 2014 augusztusa között 14 db online is elérhető pdf formátumú, módosított
magjegyzéket tettem közzé (megjegyzem ennél több kiadás készült, de már nem közöltem, mert
éreztem, hogy nem ez a járható út).
A megoldás az elfogyott magtételek és a bejövő új magtételek magjegyzékünkbe gyors és
zökkenőmentes átvezetésének az, hogy online felületre vittem a magjegyzékünk adatbázisát, amiben
az arra jogosultak módosításokat végeznek. Azután a gép ebből egyből végleges kimenetet (html
kódot) generál, amit beillesztek az MKOE maglistákba. Miért használtam többesszámot?
Mert innentől kezdve 2 maglistánk van:
•
A mindig aktuális MKOE maglista kapható tételekkel: www.kaktuszgyujtok.hu/magyarkaktuszgyujtok-orszagos-egyesulete/az-mkoe-maglistaja
•
Az MKOE maglistájának elfogyott tételei a már elfogyott tételekkel:
www.kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-orszagos-egyesulete/az-mkoemaglistajanak-elfogyott-tetelei
Arra a problémára, hogy egy gyűjtő egy rendelési kódnak bármikor utána tudjon nézni a 2. lista léte
a biztosíték. Azt persze figyelembe kell venni, hogy Az MKOE maglistájának elfogyott tételei a
2014. végétől elfogyott tételeket közli csak.
A korábbi 2006 és 2013 közötti MKOE magjegyzékeket ezen az oldalon archiváltuk:
•
www.kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-orszagos-egyesulete/az-mkoe-korabbimaglistai
Az MKOE most is kiadja az év eleji (2015. február) nyomtatott magjegyzékét, amit a KaktuszVilág 2015/1. és/vagy a Közlemények 2015/1. számmal együtt postázunk ki. Az ebből való
információszerzést csak az internet-hozzáféréssel nem rendelkező tagjainknak ajánlom, mert
szemben az online listával ez már kipostázásának időpontjában sem biztos, hogy aktuális.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
Gyászhír
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy IZSAYNÉ NAGY Judit gyűjtőtársunk türelmesen viselt,
hosszú betegség után január 16-án örökre eltávozott közülünk.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
MKOE
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
Adószám:
19576583-1-13
www.kaktuszgyujtok.hu
Számlaszám: 11702036-20532178
Elnökség:
Elnök:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
horvath.bromelia@gmail.com
Tagok:
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130
szupperkabuto@gmail.com
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
+36 30 488-4096
zoltanrigerszki@gmail.com
kiadványterjesztő
Ellenőrző bizottság:
Elnök:
ZÖLD Józsefné
+36 30 910-8649
lenke.zilike@gmail.com
Tagok:
MOLNÁR Veronika
+36 30 395-2228
SAS István
+36 22 325-539
Tisztségviselők:
Titkár:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
sasvari.akos1@gmail.com
Főszerkesztő:
Dr. SOLTI Ádám
+36 1 372-2500/8614 editor@kaktuszgyujtok.hu
Könyvtáros:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
sasvari.akos1@gmail.com
Magfelelős:
RUZSICS István
+36 30 440-3876
ruzsics.istvan@t-online.hu
Szakmai vezető: PAPP László
+36 30 539-0370
papp.laszlo@fin.unideb.hu
Honlapfelelős:
Dr. GYÚRÓ Zoltán
+36 70 509-8798
admin@kaktuszgyujtok.hu
Csoporttitkárok:
Budapest:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
horvath.bromelia@gmail.com
Érd:
JOKHEL Csaba
+36 20 925-5851
jokhelcsaba@t-online.hu
Győr:
KÁDÁR I. Csaba
+36 30 927-0432
csaba.kadar@kadartech.hu
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
pumpika@freemail.hu
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika
+36 30 950-2231
berika6661@freemail.hu
Tagdíjak:
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 internetes verziója a Kaktusz-Világ Online,
amely az archívumba is betekintést enged, előfizethető: 2500 Ft mindenkinek.
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
•
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: LUKOCZKI Zoltán.
•
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente
6 alkalommal, változó oldalszámon. Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
•
•

Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
Kövessék híreinket az interneten is, a www.kaktuszgyujtok.hu oldalon!
A korábbi közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.
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