Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

Közlemények

2019/1.

Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét itt a tavasz, növényeink kikerülve a teleltetőből újra
növekedésnek indulnak és a korábban virágzó fajok virágaiban ismét
gyönyörködhetünk.
Közgyűlésünk rendben lezajlott, de a közel 200 fős tagságból
csak 18 főt érdekelt egyesületünk 2018-as évi tevékenysége,
a jövő évi munkánk tervezete és egyáltalán az MKOE
jövője, ez számomra kicsit lehangoló tendencia és bizony
elgondolkodtató a jövőre nézve!

Friss Anisits-díjasunkra,
IZSAY Tamásra vár a
közgyűlés utáni
felköszöntésére kapott
pezsgők kinyitása.

Azért persze dolgozunk. Jól sikerült a CONSTRUMA KERT 8. Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállítás és vásár MKOE standja, amely
remélhetőleg hasznos reklámozása volt leendő
tavaszi kiállításunknak. Köszönöm azoknak a
munkáját, támogatását, aki részt vett ezen a
rendezvényen!
Április végén részt veszünk a Szent István
Egyetem Budai Campusán a tavaszkert
Dísznövény 2019 Szakkiállításon és
Vásáron, ahol célunk a kaktuszok és
egyesületünk megismertetése a nagyközönséggel.
Május végén pedig egyik legnagyobb
kaktuszos ünnepünk a tavaszi Országos
Kaktuszkiállítás középpontban Mexikóval
kerül megrendezésre a Füvészkertben,
ahová minden kiállítót szeretettel várunk!
Helyi csoportjaink érdekes programjai
továbbra is várják a pozsgásnövény
rajongókat!
Kívánok mindenkinek napsütésben és
virágzásban gazdag tavaszt és kiállításunkon reméljük sok aktív taggal
találkozunk személyesen is!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök
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1981. május 24., vasárnap

NÉPSZABADSÁG

Kaktuszkiállítás a Pálmaházban

Anno 1981

szaporítóanyaghoz, cserélik ki tapasztalataikat,
rendeznek bemutatókat, tartanak és szerveznek
látogatásokat, hogy minél többet megtudjanak
szúrós kedvenceikről. A több száz tagot
számláló egyesület tízéves évfordulója
alkalmából a Fővárosi Állat- és Növénykert
Pálmaházában jubileumi kiállítást nyitottak
meg, amely naponként 9-től 18 óráig várja az
érdeklődőket.

Óriások, törpék, színes virágú és különleges
alakú kaktuszok több ezer példánya várja az
érdeklődőket. MIKÓ László felvétele
(M unkatársunktól.)

A kiállítók között nemcsak egyesületi tagok,
hanem egyéni gyűjtők és szakkörök gyűjtői is
részt vesznek legszebb virágaikkal. A bemutató
anyaga felöleli az egész amerikai kontinens
kaktuszﬂóráját, s más világrészek szúrós
növényeit. Láthatók a hazai gyűjtők különleges
és ismert kaktuszfajtái is. A bemutatott
növényekből a helyszínen vásárolni is lehet.

Tíz éve alakult meg a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesülete, negyvenegy taggal. Az e A kaktusztárlat május 31-ig tekinthető meg.
kedvtelésnek hódolók az egyesület révén jutnak
ź Forrás: Népszabadság, 1981. május (39. évfolyam) 1981-05-24 / 120. szám
NÉPSZABADSÁG

1996. június 7., péntek

Anno 1996

Érden az Alispán utcában lakik és hódol szenvedélyének a
hazai kaktuszgyüjtők elismert tudora, KERN Péter.
A tucatnyi nyelvet beszélő világutazó üvegházaiban most is
virágzik a kaktusz.
HANCSOVSZKI János felvétele

Virágzik a kaktusz az Alispán utcában

ź Forrás: Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1996. június 1996-06-07
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1996. július 9., kedd

NÉPSZABADSÁG

A kaktuszok tüskés, virágos világa

A 75 éves kutató, korát és alkatát meghazudtolva vezet végig az első pillantásra amolyan
„dzsumbujosnak” tűnő kerten. A sokféle és
rendkívül sűrű növényzeten azonban alaposabb
szemrevételezés után észrevenni a rendszerezettséget, és a patikatisztaságot. A házigazda
azonban pillantásra sem méltatja a gyönyörű
rózsákat, szebbnél szebb bokrokat, fákat. Csak
törtet előre a keskeny járdán, majd hirtelen
megáll az elénk táruló kaktuszvilág* előtt.
- Úgy tizenötezren lehetnek - büszkélkedik
növényeivel, s már meséli is a kaktuszok
történetét. - Úgy negyven évvel ezelőtt kezdtem
el gyűjteni ezeket a növényeket. Az édesanyámnak volt néhány kaktusza...
- Hát akkor innen a szeretet.
- Dehogy! Inkább az utálat, mert mindig nekem
kellett öntöznöm őket, és persze ezt én nem
kedveltem. Fiatal házas koromban ébredt fel
bennem a vágy, hogy kaktuszokat gyűjtsék. Ez
volt az első korszakom. De ekkor még csak úgy,
mindenféle rendszer nélkül gyűjtöttem őket, és
autodidakta módon tanultam a kaktuszokról,
mert építésztanulmányaim már lefoglaltak. A
második korszakomban már szereztem némi
tapasztalatot, és azt hittem, sokat tudok, de
ekkor nyílott lehetőségem rá, hogy Mexikóba
utazzam, és a kaktuszok eredeti élőhelyét
megpillantva döbbentem rá, hogy mennyi
mindent nem tudok, és csak milyen kevés az,
amit tudok. Innen kezdődik „kaktuszgyűjtő
pályafutásom” harmadik korszaka.
Miközben az idős kutató mesél, körbevezet a
birodalmán, és csak úgy mellékesen mondja

néhány virág latin nevét és becenevét.
- Ez itt az anyósülés - mondja, miközben
tenyerével végigsimítja a gömbölyű, hatalmas
tüskékkel megáldott növényt. Szinte ugyanezzel a mozdulattal int a következő felé - ez a
forma cristata*, vagyis a kakastaréj, ez a kicsi
színes, ez pedig az úgynevezett színes kaktusz.
A kaktuszokat nem csak gyűjtöm, hanem a
magokat kihajtatom, némelyik növényt
beoltom, és sajnos egynéhányat eladok. Az
üvegházak sokba kerülnek, főleg a nyugdíjból.
De nem panaszkodom, hiszen olyan
szerencsében volt részem az életem során, hogy
ezeket a növényeket az élőhelyeiken is
láthattam. Mexikóban összesen 12 hónapot
töltöttem, de voltam Argentínában, Chilében,
Brazíliában is. Talán egyszerűbb, ha úgy
mondom, hogy Kanadától a Tűzföldig, és
persze Európában is sok helyen megfordultam.
Utazásaim során megtanultam spanyolul,
németül, angolul, szlovákul és lengyelül.
- Ez a sok utazás nem lehetett olcsó.
- Nem is volt. Spóroltam, és az utazásaim során
is mindig lejjebb faragtam a költségeket.
Mexikóban például csaknem 27 ezer kilométert
tettem meg a helyi nem túl kényelmes
buszjáratokkal, mivel az autóbérlés sokba
került volna. Emellett alkalmanként sok száz
kilométert gyalogoltam.
- Még egy út?
- Persze. Jó lenne még egyszer kiutazni
Mexikóba, hogy meglátogassam indián barátaimat, és hogy lássam építészeti remekműveiket,
kultúrájukat.
- Hát nem a kaktuszok a legfontosabbak?
- Nem csak azok. Érdekel az indiánok kultúrája,
építészete és a mindennapjaik.
- S akkor végül is önmagát milyen kutatónak
tartja?
- Én magamat csak egy kaktuszgyűjtő
nyugdíjasnak tartom, aki még sok mindent nem
tud. Például a kaktuszokról.
PRÉM András

ź Forrás: Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1996. július 1996-07-09
ź A *-gal jelöltek szerkesztve (a Szerk..)
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Rólunk írták

Az érdi kertes ház kapujában az idős, testes
ember a vidéki nyugdíjasok jellegzetes „kerti”
tréningruhájában fogad. A nadrágra száradt
homok, az ing mandzsettájába akadt gaz és
persze a körmök alatt megbújó föld elárulja: a
házigazda sokat dolgozik kertjén. Persze ezt
KERN Péter ismerői jól tudják. KERN Péter az
idén 25 éves Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületének alapítója, tiszteletbeli elnöke és
Magyarország egyik legnagyobb kaktuszszaktekintélye.
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Éveim nem
számolgatom,
mindennapjaimat
azonban próbáltam
úgy élni, hogy
lehetőségeimhez képest, a
legtartalmasabb napokat
tudhassam magam mögött.
Mindezt nem csak magam
boldogságáért tettem, hanem mindig
próbáltam másoknak is örömet csalni
hétköznapjaikba, ahol tehettem, ott
segítettem. Életem során mindig barátok
vettek körül, akikkel időnként bejártuk az
országot, néha még határainkon túlra is
eljutottam, ahol szintén kedves, barátságos
emberekkel ismerkedhettem meg, akikre a mai napig jó
szívvel gondolok. Talán ezért is kerültem közelebb és közelebb a Magyar
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületéhez. Hamarosan az egyesületi élet
közepébe csöppentem. Hosszú éveken át munkámmal, kitartásommal,
tapasztalataimmal próbáltam segíteni, hogy „haladjon a szekér”. Ebben az
évben, 2018 szeptemberében lettem pont nyolcvan éves és életem egyik
legemlékezetesebb ajándékát kaptam Tőletek. A kastélyterem ajtajában,
amikor megláttalak benneteket szó szerint földbegyökerezett a lábam,
szemeimbe könnyek gyűltek és közben arra gondoltam, hogy milyen jó is
köztetek, Veletek lenni. Megszámolni sem tudtam, hogy ezen a napon
összesen hányan köszöntöttetek fel, azonban nagyon jó tudni, hogy
nekem ennyi sok jó barátnőm és barátom van, akik nem feledkeztek
meg rólam. A meglepetés nagyon jól sikerült, mert álmomban
sem gondoltam, de még csak nem is sejtettem, hogy
szervezitek, hogy nagy titokban kivitelezitek a
születésnapi köszöntőmet. Mit is mondhatnék még?
Talán csak ennyit: Köszönöm szépen
mindenkinek!
Ica néni (LIBNÁRNÉ HERCZEG
Ilona)
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Emlékeztető az MKOE 2019.02.16-ai
elnökségi üléséről (kivonat)
Időpont:
2019.02.16.
Helyszín:
2030 Érd, Hernád u. 15/A
Jelen van: jelenléti ív szerint
Napirendi pontok
1. HORVÁTH Ferenc elnöki beszámolója
Az előző vezetőségi ülés óta legfontosabb
eseményünk a Kaktuszos Karácsony
megtartása volt. Minden közreműködőnek
köszönöm a munkáját, elsősorban LIBNÁRNÉ
HERCZEG Ilonának az esemény
megszervezéséért.
Programok, melyeken egyesületünk ebben az
évben részt vesz:
A Magyar Orchidea Társaság Orchideakiállítása (2019.03.21-24.): egyesületünket
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona képviseli. Az eddigi
méltatlan (perifériára szorult) elhelyezésen
változtatni kell, a kiállításon központi helyet
kérünk, melyre HORVÁTH Ferenc installációt is
készít.
CONSTRUMA KERT Dísznövény és
kertépítészeti szakkiállítás és vásár (2019.
április 3-7.): Az eddigi feltételekkel veszünk
részt rajta.
Tagságunk a Dísznövény Szövetség és
Terméktanácsban kérdésessé vált, mivel a
jelenlegi álláspont szerinti 5000 Ft/fő tagdíj
számunkra elfogadhatatlan.
2. DÁNIEL Judit gazdasági vezető (egykori
magfelelős) beszámolója
Tájékoztatta a vezetőséget, hogy mivel
T A K Á C S -S Z I L Á G Y I Norbert csak félév
próbaidőre vállalta a feladatot, ezért hosszabb
távban gondolkodva PAULIK Jánost javasolja
erre a feladatra, aki már január óta tevékenyen
segít a beérkezett magok postázásában.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag
támogatta.
A külföldi magbeszerzéseket ettől az évtől
VARGA Zoltán fogja intézni. A cél az, hogy az
egyesület maglistája január elejétől már
tartalmazza az aktuális, új tételeket.
Módosul a magküldés csomagolása és a
postaköltség, az aktuális díjszabást az
egyesület honlapján tesszük közzé.
3. SASVÁRI Ákos titkári és könyvtárosi
beszámolója
A felújítások után a könyvtár az ideiglenes
elhelyezésből rendben helyére került ÖTVÖS
Dénes hathatós segítségével. Az új
könyvbeszerzések folyamatban vannak.
Eugendorﬁ kirándulás: 40 fő részére kell
szállást biztosítani, felelős: SASVÁRI Ákos.
Chrudimi kirándulás: A szállást lefoglaltuk,
az előleget egy hónappal az utazás előtt el kell
küldeni. Felelős: SASVÁRI Ákos.
4. Kiadványok
A kiadványaink elkészíttetése újragondolást
igényel.
Pozsgáslapok: GYÚRÓ Zoltán tájékoztatása
szerint már 35 lap vár lektorálásra, mely sok
időt vesz igénybe.
5. Anisits-díj
Beérkezett javaslatok: I ZSAY Tamást és
RIGERSZKI Zoltánt jelölték.
Mivel a vonatkozó szabályzat szerint elnökségi
tag nem kaphatja meg a díjat, ezért IZSAY
Tamás maradt az egyetlen jelölt, akit döntő
aránnyal szavaztak meg az elnökségi ülésen.
6. Költségvetés
Lásd a közgyűlési jegyzőkönyvben.

v
JOKHEL Csaba, PAULIK János, ÖTVÖS Dénes az elnökségi ülésen

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: 2019. március 9. 14:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
(3. sz. melléklet)
A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat
ﬁzetett 175 fő, erről tagjegyzék készült.
Levezető elnök: dr. GYÚRÓ Zoltán
Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: BÁTI István
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: FÜLEKI József
H O RV Á T H Ferenc elnök köszöntötte a
résztvevőket és megállapította, hogy a
Egyesület - szavazati joggal rendelkező - tagjai
18/175 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 dr. GYÚRÓ Zoltánt, a
jegyzőkönyvvezető személyére S ASVÁRI
Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek
személyére pedig BÁTI Istvánt és FÜLEKI
Józsefet javasolta.
1/2019. (III. 9.) számú határozat: A levezető
elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv
hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú szavazással
megválasztotta.
A levezető elnök ismertette a Közgyűlés alábbi
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A közgyűlést levezénylők:
DÁNIEL Judit, HORVÁTH Ferenc,
SASVÁRI Ákos és dr. GYÚRÓ Zoltán

napirendi pontjait:
Ü 1. Az Elnökség 2018. évi éves
beszámolójának előterjesztése és
elfogadása
Ü 2. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi éves
beszámolójának előterjesztése és
elfogadása
Ü 3. Az MKOE 2018. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
Ü 4. Az Egyesület 2019. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása
Ü 5. Tagsági viszony(ok) felmondása és
elfogadása
Ü 6. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása
Ü 7. Egyebek
2/2019. (III. 9.) számú határozat: A
Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú
szavazással elfogadta.
1. Az Elnökség 2018. évi beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc
elnök és DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a
Közgyűléssel:
D ÁNIEL Judit az egyesület gazdálkodását
tükröző számokat az alábbiak szerint
ismertette:
Bevétel 2018 tény
Adó 1%-a
Adomány, támogatás
Banki kamat és/vagy átvezetés
Egyszeri belépési díj (2018)
Helypénz
K-V előﬁzetés (nem tag, 2018)
Kiállítás
Kirándulás
Magrendelés (+postázási díj)
Mappa
PayPal illetékre bevétel
Postaköltség (bevétel)
Pozsgások előﬁzetés (2018)

Ft
437.853
14.150
42
13.000
319.000
6.000
3.449.400
465.000
455.473
19.500
27.895
235.000

Pozsgások előﬁzetés (nem tag, 2018)
6.000
Régi kiadványok
184.310
Tagdíj (K-V, 2018)
1.250.000
Tagdíj (Pozsgások, 2018)
25.000
Egyéb
94.500
ÖSSZESEN:
7.002.123
Kiadás 2018 tény
Üzemanyag-költség
Bérleti díj
Buszbérlés
Egyéb (kiadás)
Irodaszerek
Kiadványszerkesztés
Kivitelezés
Magrendelés, -vásárlás
Nyomdai költség
OTP Bank kezelési költségek
PayPal illeték kiadás
Postaköltség (kiadás)
Programköltség
Tagsági díj (dísznövény)
Terembérlet (Füvészkert)
Ügyvédi díj
Könyvtárbővítés
Eszközfejlesztés
Könyvelés
Mappakészítés
Szállásköltség
ÖSSZESEN:

Ft
67.023
879.000
464.403
703.887
102.699
164.592
62.275
1.299.003
72.828
784.599
306.815
45.225
30.000
80.000
50.747
148.514
240.000
435.500
5.937.110

Mindösszesen a bevételek 1.065.013 Ft-tal
haladták meg a kiadásokat.
3/2019. (III. 9.) számú határozat: A
Közgyűlés az Elnökség 2018. évi beszámolóját
egyhangú szavazással elfogadta.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi éves
beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A beszámolót FÜLEKI József, az Ellenőrző
Bizottság elnöke tartotta meg .
4/2019. (III. 9.) számú határozat: A
Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját
egyhangú szavazással elfogadta.
3. Az MKOE 2018. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
A beszámolót SASVÁRI Ákos tartotta meg.
5/2019. (III. 9.) számú határozat: A

Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentését
egyhangú szavazással elfogadta.
4. Az Egyesület 2019. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása
Az Elnökség 2019. évi költségvetési tervezetét
DÁNIEL Judit ismertette a Közgyűléssel. A
tervezett gazdálkodást tükröző számokat az
alábbiak szerint mutatta be:
Bevétel 2019 terv
Ft
Adó 1%-a
400.000
Adomány, támogatás
10.000
Banki kamat és/vagy átvezetés
Egyszeri belépési díj (2018)
13.000
Helypénz
300.000
K-V előﬁzetés (nem egyesületi tag, 2018)6.000
Kiállítás
3.000.000
Kirándulás
900.000
Magrendelés (+postázási díj)
450.000
Mappa
50.000
PayPal illetékre bevétel
Postaköltség (bevétel)
27.000
Pozsgások előﬁzetés (2018)
220.000
Pozsgások előﬁzetés (nem egyesületi tag, 2018)
6.000
Régi kiadványok
150.000
Tagdíj (K-V, 2018)
1.200.000
Tagdíj (Pozsgások, 2017; 2. családtag esetén)
25.000
Egyéb
478.000
ÖSSZESEN:
7.235.000
Kiadás 2019 terv
Üzemanyag-költség
Bérleti díj
Buszbérlés
Egyéb (kiadás)
Irodaszerek
Kiadványszerkesztés
Kivitelezés
Magrendelés, -vásárlás
Nyomdai költség
OTP Bank kezelési költségek
PayPal illeték kiadás
Postaköltség (kiadás)
Programköltség
Tagsági díj (dísznövény)
Terembérlet (Füvészkert)

Ft
70.000
1.000.000
900.000
700.000
50.000
180.000
280.000
1.400.000
85.000
910.000
350.000
30.000
-
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Tagsági díj (dísznövény)
Terembérlet (Füvészkert)
Ügyvédi díj
Könyvtárbővítés
Eszközfejlesztés
Könyvelés
Mappakészítés
Szállásköltség
ÖSSZESEN:

30.000
100.000
100.000
150.000
130.000
800.000
7.235.000

Tervezett eredmény: 0 Ft
6/2019. (III. 9.) számú határozat: A
Közgyűlés az Egyesület 2019. évi költségvetését 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 2018. évi tagsági
viszonyát az alábbi 26 főnek:
ÁBRAINÉ KOCSIS Márta, BATHÓ Zsolt László,
BENKE Péter, BERTÓK István, CZÉHER György,
CSÁKI István, CSESZNEKI Katalin, DALLOS
Zoltán Gábor, FURULYÁS Károly, HERCZEG
Jánosné, HERTER László dr., HORVÁTHNÉ dr.
P E R Á K Ibolya, J A N K Ó Gábor, J U H Á S Z
Zsuzsanna, KAZINCZY László, KÓSIK Péter,
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KOVÁCS Zsuzsanna, METZKER József, PÜSCHL
Gábor, ROCHINÉ GYALOG Anett, SIMON Pál,
SZTOJKA Irén, TAKÁCS Attila 2., TISOCZKI
Zsuzsanna, VIHART Viktória, ZAVARKÓ Balázs.
7/2019. (III. 9.) számú határozat: A
Közgyűlés jegyzőkönyvében felsorolt
személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú
szavazással felmondta.
Az Egyesületbe 2018-ban 24 új tag jelentkezett:
AMBRUS Dóra, BEREGSZÁSZI Ferenc, BÜKKÖS
Istvánné, DOHOR Mátyásné, FÜZEK László,
G YENES Beatrix, G YURIS János, H ALÁSZ
Csaba, HŐS Mária, JORDÁN Sándor, KAIZLER
Sándor, K ISS Melinda, K ŐVÁRI Arnold,
LUKÁCS Márk, MOLNÁR Péter Pál, NÉMETHNÉ
dr. ROKALY Erzsébet, PAULIK János, PÉTER
Ferencné, STEFANOVITS Ágnes, dr., SZABÓ
Zoltán, TAKÁCS-SZILÁGYI Norbert, TUNKLI
Ákos Gábor, VÁCZI Viktor, ZSÁMBA-PÉTER
Gyöngyi.
8/2019. (III. 9.) számú határozat: Fenti
személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú
szavazással elfogadta.
6. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása

HORVÁTH Ferenc tájékoztatja a Közgyűlést,
hogy az Elnökség a 2019. február 16-án
megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben
alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet
2019. évben IZSAY Tamásnak ítélte oda. A
díjazott hosszú éveken át munkálkodott a
magyar kaktuszkultúráért, példamutató
tevékenysége során elévülhetetlen érdemeket
szerezett a székesfehérvári kaktuszgyűjtők
összefogásában, valamint az egyesületi
munkában. Fáradtságos és kitartó munkáját
hálásan köszöni az MKOE!
7. Egyebek
Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést
bezárta.
Kmf.

Az Egyebek
napirendi pont
alatt került
átadásra FÜLEKI
József részére a
szakgyűjteményi
elismerés
megerősítéséért
adott oklevél.
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

HORVÁTH Ferenc
DÁNIEL Judit
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Tagok:
Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros:
Honlapszerkesztő:
K-V főszerkesztő:
Magfelelős:
Szakmai vezető:
Szervező titkár:
Csoporttitkárok:
Budapest:
Érd:
Székesfehérvár:

Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
Adószám: 19576583-1-13
+36 20 546-2668
+36 20 512-8534

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

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

FÜLEKI József
+36 30 608-7517
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130
TÍMÁR Istvánné
+36 20 944-3307

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

SASVÁRI Ákos
Dr. GYÚRÓ Zoltán
Dr. SOLTI Ádám
PAULIK János
PAPP László
ÖTVÖS Dénes

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 30 648-2026
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

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

VARGA Zoltán
JOKHEL Csaba
BIRKÁS Erika

+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 2019-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. SOLTI 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: dr. GYÚRÓ Zoltán.

Közgyűlési csoportkép
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