Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

Közlemények

2017/1.

Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét itt a tavasz, gondolom, már mindenki várja,
hogy a hosszú, hideg tél után virágzó kaktuszainkban gyönyörködhessünk.
Egyesületünk vezetősége is újult erővel készül a
tavaszi szezonra, rengeteg terv és feladat vár ránk.
Április 1-2-án az Érdi Kern Péter Kaktuszkörünk
30. kaktuszkiállítását és -vásárát tartja, majd
immár hagyományosan részt veszünk a Construma
Kert – 6. Dísznövény és kertépítészeti szakkiállításon és vásáron, ahol kaktuszos standunkkal
egyesületünket mutatjuk be 2017. április 5-9. között.
Májusban pedig már készülünk az országos tavaszi
kiállításunkra a Füvészkertben, melynek mottója
„Virágzó sivatag” lesz.

Tavasszal egy belföldi kirándulást, őszre pedig a
chrudimi börze meglátogatását tervezzük. Reméljük,
hogy programjainkon sok tagtárssal személyesen is
találkozhatunk!
A Közlemények ettől a lapszámtól kezdve beolvad
a Kaktusz-Világ magazinba, így mostantól az
egyesületi élet híreit is színes formátumban
olvashatják! Reméljük, hogy évi négy számunkat
mindenki örömmel lapozza, és talál benne hasznos
szakcikkeket, kaktuszos ötleteket.!
Végezetül kívánok minden kedves Tagtársnak
kaktuszos életben gazdag, napfényes tavaszt!
H
Ferenc

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 helyiség.
Időpontja:
2017. február 12. 14:00 óra
Jelen vannak:
a mellékelt jelenléti ív szerint (3.
sz. melléklet)
Levezető elnök: S
Ákos titkár
H
Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket, és
megállapította, hogy az Egyesület szavazati joggal
rendelkező tagjai (jelenlévők száma)/ (taglétszám)
arányban jelentek meg a megismételt évi rendes
Közgyűlésen. Az Egyesület alapszabálya szerint a
megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes.
H
Ferenc a közgyűlés levezető elnökének
S
Ákost javasolta.
1/2017. számú határozat: A levezető elnököt, a
jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit a
közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta.

S
Ákos levezető elnök ismertette a közgyűlés
napirendi pontjait:
1. Az elnökség 2016. évi üzleti beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
2. Az ellenőrző bizottság beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
3. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása
4. Az MKOE 2016. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása
az Elnökség javaslata alapján
6. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
7. Egyebek
2/2017. számú határozat: A Közgyűlés a napirendi
pontokat egyhangú szavazással elfogadta.
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1. Az Elnökség 2016. évi üzleti beszámolójának
előterjesztése és elfogadása

3. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása

A L
H
Ilona elnökségi tag által
összeállított Elnökségi beszámolót H
Ferenc
elnök ismertette a Közgyűléssel.
A gazdálkodást tükröző számokat az alábbiak szerint
ismertette:

Az Elnökség 2017. évi költségvetési tervezetét
H
Ferenc elnök ismertette a Közgyűléssel. A
tervezett gazdálkodást tükröző számok az alábbiak:

Bevételek
Tagdíjbeﬁzetések,
Kaktusz-Világ előﬁzetéssel
Utazás
Kaktusz-Világ Online előﬁzetése
Pozsgáslapok előﬁzetése
Kiállítás-bevételek
Régi kiadványok értékesítése
Magakció
Adó 1%-ából érkező adomány
Egyéb
Banki jóváírt kamat + átvezetés
Postaköltség bevétele
Bevételek összesen:

2016 (tény)
1.276.000
1.024.000
15.000
220.500
800.000
219.100
199.640
467.542
21.500
800.251
50.305
5.093.838

Kiadások
2016 (tény)
Kiadványok nyomdai költségei
1.372.435
Kiállítás bérleti díja
640.000
Postaköltség
586.530
Buszbérlés + helyi csoportok
556.585
Könyvelés
60.000
Nyomdai előkészítés
201.169
Irodaszerek
216.675
Banki kezelési költségek
46.148
Dísznövény Szövetség és Terméktanács tagdíja 30.000
Benzinköltség
45.768
Kiadások összesen:
3.755.310

Összességében a bevételek 1.338.528 Ft-tal haladták
meg a kiadásokat.
3/2017. számú határozat: A Közgyűlés az Elnökség
2016. évi beszámolóját egyhangú szavazással
elfogadta.

2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz.
melléklet szerint tartotta meg Z
Józsefné, az
Ellenőrző Bizottság elnöke.
4/2017. számú határozat: A Közgyűlés az Ellenőrző
Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással
elfogadta.
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Bevételek
Tagdíjbeﬁzetések, Kaktusz-Világ előﬁzetéssel
Utazás
Pozsgáslapok előﬁzetése
Kiállítások bevétele
Régi kiadványok értékesítése
Magakció
Adó 1%-ából érkező adomány
Egyéb bevétel
Postaköltség bevétele
Bevételek összesen:

2017 (terv)
1.000.000
1.100.000
220.000
2.000.000
200.000
200.000
400.000
20.000
55.000
5.195.000

Kiadások
2017 (terv)
Kiadványok nyomdai költségei
1.300.000
Kiállítások bérleti díja
700.000
Postaköltség
550.000
Buszbérlés + helyi csoportok
2.300.000
Könyvelés
240.000
Nyomdai előkészítés
200.000
Irodaszerek
150.000
Banki kezelési költségek
50.000
Dísznövény Szövetség és Terméktanács tagdíja
30.000
Benzinköltség
50.000
Számítástechnikai fejlesztés
200.000
Egyéb
200.000
Magvásárlás
100.000
Szakkönyvvásárlás a könyvtár részére
200.000
Tartalék
95.000
Kiadások összesen:
5.195.000

5/2017. számú határozat: A Közgyűlés az Egyesület
2017. évi költségvetését egyhangú szavazással
elfogadta.

4. Az MKOE 2016. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz.
melléklet szerint tartotta meg L
H
Ilona gazdasági vezető.
6/2017. számú határozat: A Közgyűlés az Ellenőrző
Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással
elfogadta.

5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása
az Elnökség javaslata alapján
A tagsági díjat meg nem ﬁzetők tekintetében a
tagsági jogviszony megszüntetéséről a Közgyűlés
dönt.
Az egyesület felmondja tagsági viszonyát az alábbi
31 tagnak:
K
László, H
Zsolt, K
Dávid, D
Tünde, K
T
Judit, V
Béla, Z
Pál, S
Tünde, K
Árpád, B
Zsolt,
H
Péter, K
Ella, N
Tímea,
G
Mihály, G
Edit, K Irén, M
Tamás Patrik, M
Ágnes, M
Bertalan,
Z
Gábor, S
Gábor, S
Andor,
T
Károly, P
Róbert, O
Zoltán, N
Harold, T
Gyuláné, C
János, R
Éva, S
Veronika, D
Judit.
7/2017. számú határozat: Fenti személyek tagsági
viszonyát az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés
egyhangú szavazással felmondta.

Az Egyesületbe 30 új tag jelentkezett:
K
Zsuzsanna, dr. F
Máté, B
László,
S
P
Éva, U
Alexandra, B
Dániel, P
Zoltán, T
Béla, B
Eleonóra, B
István, G
Mária, M
Péter, B
Jánosné, F
Judit, dr. K
Lajosné, M
Gábor, N
Diána, V
Viktória, V
Rita, T
Istvánné,
K
Ferenc, F
Ferencné, T
István, T
Zoltán, M
Mihály, J
Zsuzsanna, T
Zsuzsanna, D
Antal, R
László, B
Péterné.

5. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
H
Ferenc tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az
Elnökség a 2017. január 22-én megtartott elnökségi
ülésén az 1991-ben alapított Anisits János Dánielemlékplakettet a 2017. évben K Csabának ítélte
oda. Az elnök által a Közgyűlés felé ismertetett
méltatás szerint a díjazott hosszú éveken át
munkálkodott az egyetemes kaktuszkultúráért,
példamutató tevékenysége során elévülhetetlen
érdemeket szerzett az egyesületi munkában.
Fáradságos és kitartó munkáját hálásan köszöni az
MKOE!

7. Egyebek
2018-ban tisztújító Közgyűlés lesz, amihez
kapcsolódóan jelölteket kell jelölni. H
Ferenc
elnök J
Csabát javasolta a Közgyűlés felé a
Jelölő Bizottság elnökévé.
9/2017. számú határozat: Az Elnökség javaslata
alapján J
Csabát a Közgyűlés egyhangú
szavazással a Jelölő Bizottság elnökévé választja,
egyben felkéri, hogy két tagot válasszon maga mellé,
akikkel a 2018. évi tisztújító Közgyűlésre, a
szükséges tisztségek betöltésére a jelölteket 2017.
december 31-ig az Elnökség előtt ismertetik.
Ezt követően S
Ákos levezető elnök a
Közgyűlést bezárta.

8/2017. számú határozat: Fenti személyek tagsági
viszonyát az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés
egyhangú szavazással elfogadta.

Hirdetés
L

ź
ź

Imre gyűjtőtársunk megvételre ajánlja fel régi folyóiratait az alábbiak szerint:
Debreceni Pozsgástár 1998–2010. évek évfolyamai (49 db magazin) egyben 5.000 Ft-ért.
Kaktusz-Világ, Tövisek, AlbaFlóra magazinok 1987–2016 között megjelent számai (150 db)
megegyezés szerinti áron.

Érdeklődni az alábbi címen lehet:
ź L
Imre
ź 7131 Mözs, Rákóczi u. 7.
ź Tel.: (74) 442-982
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A 2017-es év Anisits-díjasa: K
K Csaba 2003-ban lépett be az egyesületbe, és
annak rövidesen igen hasznos tagja lett.
Szerkesztette az egyesületi (zöld) honlapot, amelyet
folyamatosan friss tartalmakkal töltöttek meg ﬁával,
K Árminnal. Nevéhez fűződik például A hónap
kaktusza, a Havi tennivalók, vagy a Tagjaink, akik
bemutatkoztak című rovatok.
Elkészítette a Kaktusz-Világ digitális tartalomjegyzékét, amelyet saját költségén cd-re másolva
minden MKOE-tagnak eljuttatott. Az elnökségi ülések
emlékeztetőjét írta, de cikkekkel látta el a
Közlemények-et, a Kaktusz-Világ-ot, amelyben nem egyszer nagy arányban az ő cikkeit
olvashattuk, ezzel segítve az akkori főszerkesztő
munkáját, és minden bizonnyal, ezzel megmentette
az egyesületi lapot a cikkhiányos időkben. Az
újságba nemcsak cikkeket írt, hanem annak
szerkesztőbizottsági tagja is volt, folyamatos nyelvi
lektori segítséget nyújtott minden egyesületi

Csaba

kiadványnak, szórólapnak, plakátnak. Tagsági
kártyákat tervezett, gyártott éveken át, a mostani,
érvényben lévő kártya gondolata is benne
fogalmazódott meg legelőször. Kiállítások
építésénél és bontásánál is több esetben jelen volt,
növényeivel segítette a színvonalas kiállítási anyag
összeállítását. Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör
honlapján megszámolni is nehéz lenne, hogy mely
oldalak fűződnek nevéhez.
5 évvel ezelőtt Kaktuszkör-kép címmel egy érdi
kiadvány gondolata merült fel benne, amit nem kis
anyagi ráfordítással el is készített. Azóta töretlenül
minden évben elkészíti ezt a kiadványt, látható
módon örömet szerezve ezzel azoknak, akik
olvashatják, vagy akiknek képei megjelennek benne.
Hatására néhány kaktuszkedvelőből igazi
kaktuszgyűjtő lett, akik még az egyesületbe is
beléptek.
J
Csaba

4
K

Csaba átveszi a díjat H

Ferenc MKOE elnöktől

CONSTRUMA-KERT kiállításon az MKOE
Egyesületünk ebben az évben is lehetőséget kapott,
hogy részt vegyen a hazánk egyik legnagyobb
kertészeti kiállításán a Dísznövény és
Kertépítészeti Szakkiállítás és Vásáron, amelyet
2017. április 5–9. között rendeztek meg a
HUNGEXPO területén.
A hazai legnagyobb építőipari-otthonteremtési
kiállítás, a CONSTRUMA szerves részét képezi a
CONSTRUMA KERT kiállítás. A kerttervezés,
kertépítés, kertkultúra tavaszi nagy seregszemléje a
látogatók számára is egyre vonzóbb rendezvény.
2016-ben a kiállítás közel 50.000 látogatót vonzott ki
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba.
A CONSTRUMA KERT a leglátogatottabb tavaszi
dísznövény- és kertépítészeti kiállítás hazánkban.
Egyesületünk vezetősége felismerte a lehetőséget,
hogy a múlt évi sikeres rendezvény után, idén sem
lesz jobb alkalom ennél a kiállításnál, ahol
megismertethetjük akár az egész országgal, hogy
létezik hazánkban egy kaktuszos csoport, egy
egyesület, aminek tagjai szabadidejüket a közösségi
életnek felajánlva végzik munkájukat.
A kiállítás felépítését idén is, éppúgy, mint tavaly,
Békefi József vállalta, aki megteremtette annak a
lehetőségét, hogy aktív tagjaink a kaktuszágyásokba
betelepítsék azokat az éppen legszebb kaktuszokat,
amelyeket S
Attila ajánlott fel ezekre a
napokra. Bemutatókertünk igazán szépre sikerült!
Személyes tapasztalatom szerint egyetlen pillanatig
sem volt okunk szégyenkezni, bátran állíthatom,
hogy a nagy kertépítő csapatok mellett a megjelenést

tekintve mi is előkelő helyezést értünk el. Háttérként
néhány élőhelyi kaktusz fényképe díszítette a már
ismert agyaggranulátumos kertben elhelyezett
kaktuszokat. Az ideiglenesen felépített kertben több
nemzetség egyedeit is megtekinthették a látogatók.
Az idős Ferocactus-okon sok érdeklődőnek
megakadt a szeme, és koruk, tartásuk után
érdeklődtek.
A látogatók szép számmal megálltak, rácsodálkoztak
a nekik legszebbnek tűnő növényekre, fényképeztek,
és a „legbátrabbak” érdeklődtek a kaktuszok
neveléséről, a növényvédelemről, az öntözés
gyakoriságáról, vagy éppen a tartási hibákról. Jó volt
hallani, hogy sok látogató szereti a kaktuszokat, és
közülük jó néhánynak nem kevés tövises kedvenc
díszíti otthonát.
A kiállítás megrendezésében segítséget nyújtott
B
József és csapata, a Skicc Kft., továbbá
S
Attila, L
H
Ilona, D
Judit, T
Edéné Anikó, M
Veronika,
H
Ferenc, S
Ákos, S
István,
J
Csabáné Mariann, J
Csaba és a
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola két tanulója. Köszönjük, hogy
segítségetekkel létrejöhetett ez a látványos és
színvonalas kiállítás!
J
Csaba

Az MKOE standja
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30. érdi kaktuszkiállítás!
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 30. alkalommal
rendezte meg hagyományos kaktuszkiállítását és vásárát a Szepes Gyula Művelődési Központban.
Péntek délután kezdtük el a kiállítási területet és a
kiállítást megépíteni. Az egymáshoz tolt asztalokon
rendben felsorakozva az éppen legszebb formában
lévő kaktuszok várták a szombati nyitást, de előtte
még további társaik is felkerülnek a kiállítási
területre. Az aznapi készülődés után nyugodt szívvel
tértünk haza, mert azt éreztük, hogy amit e maroknyi
szorgos kis csapat meg tudott tenni ezen a délutánon,
azt megtette. Szombat reggelre megérkeztek azok a
növények is, amiket aznapra vártunk, és így vált
teljessé az idei kaktuszos seregszemle Érden.
A reggeli nyitást követően, talán hihetetlennek is
tűnik, de szinte megrohamozták az érdeklődők a
művelődési központ auláját. Sorban mindenki
körbejárta, megszemlélte a virágzó, vagy akár virág
nélküli csodákat, amelyeket a kattogó fényképezőgépekkel is megörökítettek az utókor számára.
Látogatóink zöme az orchideakiállításon értesült

L

6

H

arról, hogy Érden ezen a hétvégén ismét a
növénykedvelőknek kedvez a mi rendezvényünk is.
Így érkeztek vendégek többek között Paksról,
Szekszárdról, Mosonmagyaróvárról is. Szerencsére
az érdi újság hasábjain is időben olvashatták
városunk lakosai is a rendezvény beharangozóját, így
érdiek is szép számmal érkeztek. Közösségi oldalunk
bejegyzéseinek megosztásai is sokat segítettek, ezért
erről a reklámfelületről is értesülhettek az emberek.
Köszönjük mindenkinek, akik időt nem sajnálva
eljöttek hozzánk, akár több tíz, vagy száz
kilométereket is utazva, hogy megtisztelték
kiállításunkat!
Kiállítóink voltak L
H
Ilona,
M
Veronika, T
Edéné Anikó, D
Judit, K
Gábor, S
Gábor, H
László és J
Csaba.
Köszönjük a Szepes Gyula Művelődési Központnak,
hogy helyet biztosítottak rendezvényünknek!

Ilona kiállított növényei

J

Csaba
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Mammillaria meiacantha

Echinocereus coccineus
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Tagok:

H
Ferenc
L
H
gazdasági vezető
R
Zoltán
kiadványterjesztő
Z
Józsefné
M
Veronika
S István

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

Adószám: 19576583-1-13

+36 20 546-2668
Ilona +36 20 517-1130

horvath.bromelia@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

+36 30 910-8649
+36 30 395-2228
+36 22 325-539

lenke.zilike@gmail.com

+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 2017-es 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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