
Tisztelt Tagtársak!

Mikor e sorokat írom már túl vagyunk az év 
végi ünnepeken és az első idei MKOE 
vezetőségi ülésen is, ismét tervekkel tele 
vágunk bele a 2020-as kaktuszos évadba.

A már szokásos érdi kaktuszos karácsonyunk 
jól sikerült, a finom ételek mellett bőséges 
tombolaválasztékkal, kis eszmecserékkel 
ünnepelhettünk együtt a gyűjtőtársakkal a telt 
házas étteremben. Ezt a szép hagyományt az 
idei évben is szeretnénk folytatni!

A vezetőség már szervezi az idei tavaszi 
kiállítást a Füvészkertben, ahol a fókuszban a 
kis fajszámú, de igen dekoratív Echinocactus 
nemzetséget állítjuk ki és mutatjuk be a 
nagyközönségnek, emellett természetesen 
várjuk tagjaink változatos kaktusz- és 
pozsgásanyagát a tavaszi országos kiállítá-
sunkra!

A vidéki csoportok esetében jó hír, hogy a győri 
csoport talán ismét feléled hosszúra nyúlt 
álmából. Minden létező és leendő csoportunk 
szakmai munkáját anyagilag és erkölcsileg 
támogatja az MKOE!

A 2021-es évben pedig szeretnénk szakmai 
tar ta lommal megtöl tve,  mél tó  módon 
megünnepelni az akkor 50 éves egyesületünket! 
Ezért még az idei évben megtervezzük a 
jubileumi év szakmai programját. Kérek 
minden tagtársat, aki régebbi az MKOE-hoz 
köthető írásos anyagokkal, relikviákkal, 
tárgyakkal, régi neves gyűjtemények kiállítható 
növényeivel rendelkezik és szívesen segítene 

nekünk, az jelezze az elnökség felé!

Az idei évben is két kaktuszos kirándulást 
tervezünk. Kora nyárra az egynapos bécsi börze 
meglátogatását, míg szeptember végén a 
szokásos chrudimi kétnapos útunkat. Mindkét 
eseményre szeretettel  várjuk tagjaink 
jelentkezését azt követően, amikor majd a 
részletes tájékoztatást kiadtuk!

Végül kívánok mindenkinek egy melengető,  
napfényes tavaszt és egy sikeres kaktuszos 
évadot!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

HAVAS László nyerte meg a tombola fődíját,
a 2020-as tagsági díjat, ami egy anonim módon 

adományozó tagtársunk felajánlása volt.

A kaktuszos karácsonyon balról jobbra: 
HOLLÓ László, HAVAS László, 

míg háttal GERGELY Attila.

Elnöki beköszönő

Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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5. Kaktusz-Világ főszerkesztői beszámoló

ź A tavalyi kiadványok rendben megjelentek, 
az ideieknél az első szám a tördelőnél van, a 
második számot a szerkesztők korrektúráz-
zák, míg a harmadik számból már 6 cikk 
elkészült.

6. Magrendelésről

ź A január végén 2020-as új tételekkel bővült 
magrendelő felületen az első nyolc napban 
annyi rendelés érkezett, mint tavaly a teljes 
évben. A rendelések elemzése lesz a 
következő évi magbeszerzés alapja.

7. Anisits János Dániel-emlékérem szavazás

ź Egy jelölés érkezett, a jelöltnek, DÓSA  
Bélának egyhangú szavazással ítélte oda az 
elnökség  a díjat.

8. Közgyűlés előkészítése

ź Közgyűlés időpontja: 2020. 03. 02. 8 óra, 

helyszín: 2030 Érd, Hernád u. 15. 

ź Megismételt közgyűlés időpontja: 2020. 03. 
07. 14 óra, helyszín: Füvészkert.

ź RIGERSZKI Zoltán intézi (meghívó megírása, 
postázása).

9. Kaktusz lopás az őszi kiállításon?!

ź A 2019-es őszi kiállításon a kiállítási 
anyagból eltűnt egy kaktusz. Elnöki javaslat: 
őrző-védő cég alkalmazása.

10. A tavaszi kiállítások megbeszélése

ź Érdi kiállítás: 2020. 04. 18-19.

ź Gyáli kiállítás: csak két napos lenne, mivel a 
kultúrház vasárnap zárva tart,  ezért 
meggondolandó a rendezés. FÜLEKI József 
mindenesetre egyeztet az esetleges kiállítók-
kal.

ź Tavaszi Füvészkerti Kiállítás: 2020. 05. 22-
24. Téma: Mexikó sünkaktuszai,  az 
Echinocactus  nemzetség [szórólap, 
meghívók, plakát, mexikói büfé (?)]

11. Egyebek

ź 50 éves lesz az MKOE! 2021-ben jubileumi 
kiállítás és nemzetközi szakmai program az 
Érdi Vigadóban. Tervezett időpont: 2021. 06. 
25-27. A helyszín: Érd, az Érdi Vigadó. 
Márciusban külön megbeszélést, egyeztetést 
tartanak a tervezésben, kivitelezésben 
érintettek. Kaktusz-Világ különszám 
készítése az egyesület 50 évéről (dr. NEMES 
Lajos és LUKOCZKI Zoltán). Kiállítási 
installáció BÉKEFI József kivitelezésében, 
kiállítási anyag: nemzetségek bemutatása, 
hagyatéknövények, külföldi vendégek 
bemutatott növényei.

ź Mexikóból begyűjtött kaktuszok akadtak 
fenn a vámon a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. Az MKOE elhatárolódik és 
fellép minden természetkárosítás ellen.

ź Nyílt nap FÜLEKI Józsefnél (2020. 04. 25.)

Időpont:

ź 2020.02.09. 10:30

Helyszín:

ź 2030 Érd, Hernád u. 15/A

Jelen van:

ź A jelenléti ív szerint

Napirendi pontok

1. Elnöki beszámoló

ź Az év programjai között a Dísznövény-
kiállítás megrendezése még bizonytalan.

ź A Rhododendron Alapítvány köszöni a 
100000 Ft-ot, a támogatók között feltünteti 
az Egyesületünket.

2. A gazdasági vezető beszámolója

ź A 2019-es bevétel-kiadás tételeinek 
ismertetése és a 2020-as bevétel-kiadás 

tételek megtervezése. Majd a közgyűlési 
jegyzőkönyvben részletesen ismertetve.

ź A nyomdai és postai áremelések miatt 
javaslat a 2021-es tagsági díjra és támogatói 
díjakra:

ź A tagdíj 6000 Ft, támogatói díj nem tagoknak 
a Kaktusz-Világra 7000 Ft.

ź Pozsgás lapok tagoknak 3500 Ft, a támogatói 
díj nem tagoknak 4500 Ft.

3. A kiadványterjesztő beszámolója

ź Minden rendben, a postai áremelések miatt a 
terjesztés drágul.

4. Főtitkári és könyvtárosi beszámoló

ź A fölös mennyiségben lévő kiadványokat a 
füvészkerti kiállításokon „könyvturkáló”-
ban árusítanánk.

ź Újabb könyvbeszerzésről született döntés

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők 
Országos Egyesülete elnökségi üléséről (2020.02.09.)

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének vezetősége az elnökségi ülésen 
balról jobbra: DÁNIEL Judit gazdasági vezető, SASVÁRI Ákos főtitkár, 

RIGERSZKI Zoltán kiadványterjesztő és HORVÁTH Ferenc MKOE elnök

Érd az országos székhelye a Magyar 
Kaktuszgyűjtők Országos 
Egyesületének, amely ezekben az 

órákban tartja évzáró ünnepségét a 
Vígadóban. Sokan jöttek el az ország 
minden tájáról. A klub tagjai igen aktívak, 
pl. rendszeresen előadásokat szerveznek 
Érden, az Enikő utcában is.

Egyik vezetőjük Libnárné Herczeg Ilona, Ica 
néni, akinek hatalmas kaktuszgyűjteménye 
van érdi otthonában. 

Azzal köszöntöttem őket, hogy a város 
számára megtiszteltetés, hogy Érdet 
választották központjuknak, s nagyon 
örülünk annak is, hogy ilyen sok 
rendezvényt hoznak ide.

2019. 12. 15.

f

Kaktuszos karácsonyunk megnyitóján részt vett 
dr. CSŐZIK László, Érd polgármestere, melyről 
Facebook posztjában is említést tesz:

Dr. CSŐZIK László érdi polgármester és 
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona a kaktuszos 
karácsonyon a tombolaasztal mögött.
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33. kaktuszkiállítás és -vásár
2020. április 18-19.

10-től 18 óráig

Érdi Kern Péter Kaktuszköre
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

Az ablakpárkányokon azért 
ideálisabbak 
a teleltetési viszonyok.

Icukánál tartottuk az elnökségi 
ülésünket és sok növénnyel 
találkoztunk a házában. A 2019-20-
as telet pozsgásnövényeinek az 
eddigi üvegház helyett a lakásában 
biztosította energia-takarékossági 
okokból. Ezt a növények fejlődéssel, 
nyúlással és dőléssel hálálják meg. 
Azért, hogy fittebbek legyenek, 
növényeinek sportolási lehetőséget is 
biztosít. Egy taposógépet állított 
csatarendbe, de a növények a taposás 
helyett inkább függeszkednek és 
szemtelenül tovább nyúlnak. 
Megoldásnak egy futógép 
beszerzését is javasoltam, hátha ...
(a szerk.)
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1083 Budapest, Illés u . 25.ELTE Füvészkert

május 22-23-24.

9-től 17 óráig

Magyar
Kaktuszgyűjtők
Országos
Egyesülete

Takács Anikó

emlékkiállítás

Tavaszi Országos 

Kaktuszkiállítás és Vásár

a Füvészkertben

Mexikó sünkaktuszai,
az Echinocactus

nemzetség
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Egy növényszeretőnél teljesen természetes,
hogy a lakás folyosóján bekkelik át a telet
a nyáron szabadban tartott növényei.
Icuka lakásának folyosója.

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
 2030 Érd, Hernád utca 15/A Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
 www. kaktuszgyujtok.hu Adószám: 19576583-1-13

Elnökség:

ź HORVÁTH Ferenc (elnök) +36 20 546-2668 horvath.bromelia@gmail.com

ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető) +36 20 512-8534 juditd55@gmail.com

ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő) +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com

Tisztségviselők:

ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár) +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu

ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök) +36 30 608-7517 polythele@gmail.com

ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu

ź JOKHEL Csaba (érdi csoporttitkár) +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com

ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár) +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com

ź PAPP László (szakmai vezető) +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu

ź PAULIK János (magfelelős) +36 30 648-2026 paulikjani@gmail.com

ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros) +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com

ź SOLTI Ádám dr. (Kaktusz-Világ főszerkesztő) +36 1 372-2500/8614 adam.solti@ttk.elte.hu

ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 944-3307 timarmarika@citromail.hu

ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)  vargazolee@gmail.com

Tagdíj:

ź Éves tagdíj a 2020-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.

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).
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