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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd Hernád u. 15.
Adószám: 19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség
Elnök: Békefi József '+36 30 356 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Dr. Szabó Krisztina '+36 30 645 1522; krisztina.szabo9@uni-corvinus.hu
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona ' +36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János ' +36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Szervezési vezető: Szeifert Gábor '+36 70 450 4504; gabor.szeifert@gmail.com
Főszerkesztő: Rigerszki Zoltán '+36 30 4884096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Budapesti csop. titk.: Ujréti Miklós ' +36 70 513 5428; ujreti.miklos@hotmail.com
Érdi csoport titkára. Jokhel Csaba '+36 20 925 5851; adsl783520@t-online.hu
Keszthelyi csoport titkára: Rácz Ibolya '+36 30 659 6061; racz.ibolya@t-online.hu
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás ' +36 30-268-2511; cactustom@citromail.hu
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt ' +36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu
Ellenőrző bizottság
Vezető: Kiss Irén ' 06-1-227-9993; ircsinenus@t-online.hu
Tagok: Molnár Veronika '+36 30 395 2228
Sas István ' 06 22 325 539
Fegyelmi bizottság
Elnök: Füleki József ' +36 30 608 7517; polythele@gmail.com
Tagok:Marticsek János '+36 20 258 0273; marticsek74@freemail.hu
Dr. Sajgó Csanád ' +36 30 391 0094; scsani@freemail.hu
Egyéb tisztségviselők:
Magfelelős: Ruzsics István '+36 30 440 3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Könyvtáros: Szlabey Gábor '+36 30 527 0866; gabor.szlabey@gmail.com
Kiadványterjesztő: Lukoczki Zoltán 8000 Székesfehérvár Apatini u. 2.
'30 3322 011; saguaro1@upcmail.hu.
Éves tagdíj: 1200 Ft (új tagoknak + 500 Ft egyszeri belépési díj).
Állandó kiadványok:
Kaktusz-Világ, a MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal,
számonként 40-44 színes oldalon. Előfizetési díja: 5600 Ft/ év. MKOE-tagoknak:
4200 Ft/év.
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/ év, MKOE-tagoknak: 2100 Ft/év.
Közlemények, a MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6 alkalommal,
számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok térítésmentesen
kapják.
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MKOE közgyűlés
2011. február 19.
ELTE Botanikus Kert
Az elnökség által 2011 február 14-re összehívott közgyűlés határozatlanképtelen volt. Az
alapszabály értelmében a másodszorra összehívott közgyűlésnél nincs elvárt megjelenési
arány, így a főtitkkár megállapította a közgyűlés határozatképességét.

Napirendi pontok ismertetése:
1. Az elnökség beszámolója (Békefi József)
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója (Kiss Irén)
3. A 2010. év költségvetési beszámoló
4. A 2011. évre tervezett költségvetés ismertetése
5. Közhasznúsági jelentés
6. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
7. Egyéb kérdések, javaslatok
A napirendi pontok egybehangzó (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadását
követően a közgyűlés szavazatszámláló és jegyzőkönyvezető feladatát Mohácsi Gábor látta el.
A jegyzőkönyvet Szlabey Gábor és Ujréti Miklós hitelesítette.

1. Az elnökség beszámolója a MKOE 2010. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
A 2010-es év a várokozásainknak megfelelően alakult, bár
talán az elmúlt évek leggyengébb időszakát tudhatjuk magunk
mögött.
Elnökségi munka, taglétszám
Az elnökség a tavalyi közgyűlés óta háromszor tartott ülést,
januárban, áprilisban és novemberben. Az elnökségi ülések nyugodt légkörben, hatékonyan folytak. Az ülésekre meghívást kapnak
azok az aktív tagok is, akik munkájukkal nagyban elősegítik az
elnökség munkáját. Ilyenek a könyvtáros, a magfelelős, a honlapszerkesztő, az ellenőrző illetve a fegyelmi bizottság tagjai, de
részt vesznek olyan tagtársak is, akiknek titulusuk ugyan nincs,
de lelkesen, jó ötletekkel segítik munkánkat. Találkozóinkon
foglalkoztunk a kiállításaink megszervezésével, figyelemmel
kísértük a taglétszám alakulását, költségvetést készítettünk,
összeállítottuk, megszerveztük a 2010. évi magjegyzékünket.
A tagság létszáma csökkent, az év végén 367 fő volt.
A helyi csoportok
Az egyesületen belül jelenleg öt helyi csoport működik: Budapesten, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Érden, illetve egy
helyi klub Keszthelyen. Itt kell megjegyeznem, hogy a Zalaegerszegi csoport titkári posztja is megoldódott Hóbor Zsolt személyében. A győri csoport jelenleg nem működik, Magyar Ferenc titkár egészségi okok miatt lemondott, de az utód nem megoldott.
Magyar Ferencnek köszönjük a sokéves munkáját és jó egészséget
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kívánunk neki.
Kiadványok
Az egyesület alap kiadványa a Közlemények, melyet minden tagsági díját befizető tagunk megkap. A Közlemények tavaly 5 alkalommal jelent meg. A Kaktusz-Világ kiszínesedése óta szép sikereket ért el a tagok körében. Mind külalakjában, mind tartalmilag
folyamatosan fejlesztjük. 2010-ben, mint az utóbbi években mindig, hatszor postáztuk, ebből kettő átcsúszott 2011-re. A lap
több pozitív visszajelzést és dicséretet kapott külföldről is,
viszont a csúszások miatt több kritikát is kapunk.
A másik jelentős kiadványunk, a Pozsgások sorozat is népszerű
a gyűjtők körében, évi kétszeri megjelenését sokan várják. Ismét
sikerült egy magyar nyelvű szakirodalommal gazdagítani könyvtárunkat. A Barna János által írt Kaktuszkedvelők Kézikönyve 2010.
év végén jelent meg.
Internetes honlapunk továbbra is nagy népszerűségnek örvend.
A honlap fejlesztése, illetve egy új kialakítása elkezdődött, de
nem problémamentesen.
Rendezvényeink
A tavalyi évben is megrendeztük a már hagyományossá vált kiállításainkat. Ilyen az egyetemi dísznövény kiállítás és a két
füvészkerti kiállítás. Az Ochidea Társaság meghívásának eleget
téve 2010-ben 50m2-en vettünk részt a több mint 10 000 látogatót
számláló kiállításukon. A helyi csoportok kiállításai is rendszeresek és sikeresek, ilyen a székesfehérvári, érdi, zalaegerszegi, nagykanizsai és a keszthelyi kiállítás. Nagy sikert könyvelhet el a budapesti helyi csoport kaktuszos karácsonya, ahol
közel hetven kaktuszbarát gyűlt össze.
Gazdálkodásunk, vagyoni helyzetünk
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil és áttekinthető. A legnagyobb bevételi forrás az újság előfizetés és a kiállításból
befolyt összeg. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket,
melyek bevételként jelentkeznek az egyesület kasszájában. Ilyen
a magjegyzék feljavítása import magokkal, több vidéki kiállítás
szervezése, stb.
Kapcsolataink
A debreceni egyesülettel tartós és jó a kapcsolatunk, több
személyes találkozót szerveztünk a tavalyi évben. A külföldi
egyesületekkel való kapcsolatfelvételben érzek némi pótolnivalót.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket, vitassák meg és fogadják el az
elnökség 2010. évi beszámolóját.
Hozzászólások:
Izsay Tamás: az évforduló kapcsán a megemlékezésekre hívta föl a figyelmet.
Lukoczki Zoltán: az elnökségi ülések jó hangulatúak, barátiak, de szétszórtak.
Békefi József: több elnökségi összejövetel szükséges és számonkérés.
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A Közgyűlés a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás
nem volt.

2. Beszámoló az MKOE Ellenőrzési Bizottságának 2010 évben
végzett munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
A beszámolót az Ellenőrzési Bizottság bemutatásával kezdeném.
Jómagam Kiss Irén vagyok, az EB elnöke, a bizottság két tagja
Molnár Veronika és Sas István, mindhárman a tavalyi közgyűlésen
kerültünk megválasztásra.
2010-es munkatervünkben három területet jelöltünk ki ellenőrzésre.
1. A magfelelős tevékenységét
2. A könyvtár működését
3. A gazdasági tevékenységet és a bizonylati- és elszámolási
fegyelmet
Magfelelősi tevékenységgel kapcsolatos megállapításaink:
Ruzsics István zalaegerszegi székhelyen 2009. márciusától
végzi a magfelelős tevékenységével járó feladatokat. Tevékenységében hiányosságokat nem állapítottunk meg, a munkájáért köszönetünket fejezzük ki.
Az elnökség felé két javaslattal éltünk, amit 2011 évben kell
megoldanunk:
1. A magfelelősi tevékenységgel járó postázással kapcsolatos
anyagi költségek biztosítása (kemény doboz, rózsaszín utalvány
beszerzése, csomagolóeszköz, stb.).
2. A több mint 10 éve felgyülemlett magok selejtezésére kerülhessen sor, és ennek a lebonyolítási módjáról kell döntenie a
vezetőségnek.
A könyvtár működésével kapcsolatos észrevételeink:
A könyvtár működésében a korábbi ellenőrzéshez képest, látható javulás tapasztalható, mivel a szekrények zárhatóvá váltak,
és a könyvtár használata is megoldható. Szlabey Gábor könyvtárossal közösen kifejezhetjük köszönetünket Ujréti Miklósnak, a
budapesti csoport vezetőjének.
Az Ellenőrzési Bizottság az ellenőrzés alapján a következő
megállapításokat tette, amit az elnökség felé továbbított, hogy
közösen találjunk rá megoldásokat, mivel ezeknek anyagi vonzatai
is lennének:
1. A könyvszekrények biztonságosabb zárhatóságának kialakítása és ehhez az anyagi rész biztosítása. A szekrények jelenleg
is zárhatóak, de ezek a kulcsok bármikor beszerezhetőek, így az
értékes könyvek és anyagok nincsenek 100 %-ban biztonságban.
2. Folyóiratok beköttetése és ehhez a költségek biztosítása.
A bekötéssel könnyebb a tárolás, átláthatóbbak az anyagok és
könnyebben kezelhetőek lennének.
3. Segítségnyújtás a japán, szlovák, orosz stb. idegennyelvű
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anyagok rendszerezéséhez és katalogizálásához, hiszen így nem
hisszük, hogy sokan forgatnák ezeket a kiadványokat.
4. Könyv- és iratállomány listázása a keresés megkönnyítése
érdekében. Ezeket a gépelt listákat el lehetne helyezni a szekrényekben, aminek alapján egyszerűbben találnák meg az érdeklődők azokat az anyagokat, amelyeket meg szeretnének nézni. Az
értékes kiadványokat amúgy is csak helyben lehet tanulmányozni.
A gazdasági felelős tevékenységének ellenőrzése kapcsán a
bizonylati és elszámolási fegyelem betartására vonatkozó megállapításaink:
A
szúrópróba
alapján
végzett
ellenőrzés
alapján
megállapítottuk, hogy a gazdasági tevékenységet Libnárné
Herczeg Ilona precízen végzi, a pénzügyi kiadások és bevételek
bizonylatok alapján, nyomon követhetőek.
Ezért a munkáért köszönet illeti Icukát.
Hozzászólások:
Sas István: a könyvtárszekrényre falakatot javasol, mint egyszerű megoldás.
A Közgyűlés a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás
nem volt.

3-4. Az elmúlt évi költségvetési beszámoló és a 2011. évi tervezet:
Bevételek
2010
454 800
980 854
37 500
374 700
535 000
114 404
129 635
623 804
271 488
31 115
53 960
1 409
3 554 790

Tagdíj
Kaktusz-Világ előfizetés
KV on-line előfizetés
Pozsgáslexikon
Kiállítások
Régi kiadványok eladása
Mageladás
Adó 1% + egyéb adomány
Könyv és mappa eladás
Egyéb bevétel
Pozsgáslexikon túlfizetés
Banki kamat
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2011 (tervezett)
500 000
1 000 000
35 000
400 000
400 000
150 000
150 000
600 000
500 000

3 735 000

Kiadások
2010
1 391 790
583 202
100 000
200 500
0
59 270
0
46 095
0
0
36 840
403 066
2 820 403

Kiadványok előállítása
Postaköltség
Könyvelés
Kiállítások költsége
Magbeszerzés
Helyi csoportok költsége
Könyvbeszerzés
Kiadványterjesztés, nyomtatvány
Elnökségi tartalékalap
Könyvkiadás
Számítástechnikai fejlesztés
Egyéb

2010. december 31-én záróegyenleg:
Pénztár:
Kint lévő elszámolási előleg:

2011 (tervezett)
2 300 000
1 200 000
100 000
500 000
100 000
250 000
50 000
100 000
100 000
800 000
40 000
100 000
5 640 000

1 562 397
216 236
150 133

A Közgyűlés a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás
nem volt.

5. Közhasznúsági jelentés a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületéről, és a 2010. évi tevékenységéről.
Tárgyévben közhasznú tevékenységünket sikerült tovább
fejleszteni úgy minőségben, mint tevékenységünk működésének
választékában. Ezek az alábbiak szerint alakultak.
A. A MKOE szakmai folyóirata a kéthavonta 400 példányban
megjelenő Kaktusz-Világ című magazin, mely 1971 évtől a világ
számos pontjára is eljut. Rendszeresen megjelenő folyóiratunk
megjelenési formája és tartalma ez évben is javult. Külföldi
egyesületekkel a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, melynek
eredményeként csereakció keretében több külföldön megjelent
szaklapot tudunk tagjainknak (könyvtári kölcsönzés keretében)
biztosítani.
B. 2010-ben az egyesület törekvéseket tett és a közeljövőben
tesz arra, hogy az internetes honlapot átalakítsa. Az on-line
Kaktusz-Világ előfizetők száma 15 fő volt.
C. Könyvkiadás területén is igyekszünk biztosítani a magyar
nyelvű kiadványokat. A Pozsgások című sorozat, mely lefűzhető
lapokból áll, egy-egy növény bemutatásával továbbra is kiadásra
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került.
Az
egyesületünk
kiadta
Barna
János:
Kaktuszkedvelők
kézikönyve című könyvét, amely általános ismereteket tartalmaz a
közkedvelt
szárazságtűrő
növényekről.
Újabb
kiadványok
megjelentetése továbbra is szerepel a tervekben. A megvalósítás
az egyesület anyagi lehetőségeinek függvénye.
D. Az egyesület 2010-ben is több kiállítást szervezett
illetve támogatott. A kiállítási helyszínek a következők voltak:
Budapest (3), Székesfehérvár (1), Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Bogács, Hévíz és Érd (2). Az MKOE részt vett a Magyar Orchidea
Társaság tavaszi kiállításán.
Budapesten az egyesület tavaszi illetve őszi kiállításának az
ELTE Botanikus kertje (Füvészkert) adott otthont. A szakmai
zsűri által évente odaítélhető Anisits János vándorkupa is a
Füvészkertben talált gazdára. Az MKOE részt vett a Dísznövény
2010 szakkiállításon és vásáron is.
A rendezvényeken a kiállítás és az árusítás mellett ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, és szakmai tanácsokat adtunk
minden érdeklődőnek. A kiállításokról beszámolók készültek,
melyek a Kaktusz-Világ oldalain olvashatók.
E. Az MKOE 2010-ban 5 helyi csoporttal (Budapesti, Zalaegerszegi, Győri, Székesfehérvári és a Kern Péter Érdi) működött
és a zalaegerszegiek kivételével rendszeres összejöveteleket
tartottak. Újdonságként megemlíthető, hogy Keszthelyen is alakulóban van egy csoport, mely az egyesület teljes jogú támogatását élvezi. A lelkes csoport nagy sikerű, látványos kiállítást rendezett Keszthelyen. Az MKOE a Kecskeméti Kaktuszbarát és
Dísznövény Klubot is támogatja.
A csoportok rendszeres előadásokat tartanak az összejöveteleken. A helyi csoportok kirándulásokat szerveznek az ország
több gyűjteményének megtekintésére, kiállításokat rendeznek,
összefogják a gyűjtőket és új tagokat „toboroznak”.
F. 2010-ben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
taglétszáma 369 fő volt.
Taglétszám 2007:
409 fő
Taglétszám 2008
405 fő
Új tag 2008:
53 fő
Taglétszám 2009:
387 fő
Új tag 2009:
38 fő
Taglétszám 2010:
369 fő
Új tag 2010:
27 fő
KV előfizető
259 fő
Pozsgások előfizető
173 fő

8

G. A tagság összetétele

MKOE tagság összetétele a tagság kezdete
szerint 2010
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H. A fontosabb dokumentumokat, jegyzőkönyveket az egyesület
székhelyén (2030 Érd, Hernád u. 15.), valamint 1082 Budapest,
Futó u. 1. 4/50. szám alatt, a főtitkár lakásán tároljuk. A dokumentumainkba előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Kimutatás a kapott támogatásokról: Az egyesület 7 600 Ft
támogatást kapott. Az SZJA 1 %-os felajánlás 616 204 Ft volt. Az
MKOE közleménye és köszönetnyilvánítása az 1%-os bevételről a
Kertészet és Szőlészet hetilapban lesz megtekinthető.
Cél szerinti juttatások kimutatása: Az Egyesület juttatásban
senkit nem részesített.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás: Az Egyesület a
vezető tisztségviselőknek semmilyen juttatást nem nyújtott
A teljes közhasznúsági jelentés még a következőket tartalmazta:
! Beszámoló a 2010-es év gazdasági helyzetének alakulásáról
(lásd 3-4-es pont).
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!Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése (szkennelés után a honlapon lesz olvasható).
!Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának mérlege (szkennelés után a
honlapon lesz olvasható).
A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás
nem volt.

6. Anisit-díj
Az elnökség titkos szavazással Szabó Imrének ítélte oda az Anisits J. D. emlékplakettet.
Imre bácsi a Közgyűlésen nem tudott részt venni, de az elnökség eljuttatja a díjat. Az MKOE
tisztelettel köszönti és szívből gratulál 2011 Anisits díjasának!

7. Tiszteletbeli tagság
A 2011. január 15-i elnökségi ülésen Pálmai Ildikó részére a vezetőség a tiszteletbeli tag
cím adományozását javasolta a közgyűlésnek több évre visszanyúló áldozatos segítségéért,
amely kiállításaink reklámozásában, hirdetésében, valamint az egyesület televíziós, rádiós
szereplésének megszervezésében és a kapcsolatok fenntartásában nyilvánult meg. A javaslatot
a közgyűlés elfogadta, a cím odaítélését megszavazta. Gratulálunk!

2011 Anisits-díjasa: Szabó Imre mezőhegyesi gyűjtőtársunk.
A díjat márciusban, az érdi kiállításon vette át
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A MKOE győri csoportjának 2011. évi programja
2011. április 14.
Varga Zoltán: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények tavaszi indítása, szakszerű tartása és
gondozása kezdőknek és haladóknak.
2011. május 12.
Fábián László: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények szaporítása, oltása - gyakorlati
bemutatással - kezdőknek és haladóknak
2011. június 9.
Dr. Nemes Lajos: Virágzó Lobivia-k - képes bemutató
2011. szeptember 8.
Győri fotóklub:. Kaktuszok és egyéb pozsgások fotózása.
Györke Bálint: Oszlopkaktusz nemzetségek bemutatása képekben
2011. október 13.
Kádár I. Csaba: Notocactus nemzetség különlegességei
2011. november 10.
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények téli növényvédelme, lakásban tartás problémái
Kajdacsi János: Képes beszámoló
2011. december 8.
Békefi József: Kuba kaktuszvilága - úti beszámoló
A rendezvények helye: Győr, Aradi vértanúk útja 23. Gyermekek háza (lásd a fotót).
Ideje:Minden hónap MÁSODIK csütörtök, 18-20 óra.
Info: 30/927-0432 csaba.kadar@kadartech.hu
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kiállítások 2011-ben
Ezen a helyen folyamatosan hírt adunk azokról a tervezett kiállításokról, amelyeknek időpontja és
helyszíne már eldőlt és a szervezőktől a szükséges információkat megkaptuk.

Április 29-május1: Székesfehérvári kaktuszkiállítás. Helyszín: Malom u. 2. Nyitva: naponta
9-től 18 óráig. Szervező: Izsay Tamás (cactustom@citromail.hu, 30/268-2511). A kiállításhoz
kapcsolódó előadások:
1-én 10 órakor: Barangolások Tenerife-n. Előadó: Kajdacsi János.
1-én 13 órakor: Mexikói kaktusz-élőhelyek. Előadó: Izsay Tamás
Május 7. (szombat): Kaktuszbörze Klagenfurt-ban. Helyszín: Schleppeplatz 1. Nyitva: 08,0018,00. Nemzetközi rendezvény Németország, Szlovénia és Ausztria részvételével. Kaktuszok
és más szukkulens növények gazdag kínálata várja a látogatókat.
Május 13-15: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Május 19-30: Kaktuszkiállítás Szatmárnémetiben. A romániai Aztekium Kaktuszgyűjtő
Egyesület 2011. évi kiállítása. Helyszín: Muzeul de Istorie (Történeti Múzeum), Bd. Vasile
Lucaciu, Nr. 21. Nyitva naponta 10,00-től 18,00-óráig. Hétfői napokon zárva.
Május 21-22: Zalaegerszegi kiállítás és vásár. Helyszín: Keresztury Dezső ÁMK, Landorhegyi út 50. Látogatható: 21.én 9-18, 22-én 9-16 óráig.
Május 22 (vasárnap): Interkaktusz 2011.
Graz-ban. Nemzetközi Kaktusz- és szukkulensbörze belföldi és külföldi kiállítókkal.
Heyszín: Metro-parkoló, Weblinger Str. 41. Nyitva: 08,00-16,00-ig.
Június 4. (szombat): Kaktuszos bolhapiac Bécsben (népszerű nevén bécsi börze). Helyszín:
Schrödingerplatz. Nyitva: 08,00-tól 15,00-ig.
Szeptember 9-11: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Szeptember 17-18: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva
naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).

Hírlevél
Egyesületünk vezetése a jövőben elektronikus hírlevélben is tájékoztatni kívánja az érdeklődőket a tervezett programokról. Ezen a módon sokkal rugalmasabban, gyorsabban és pontosabban tudnánk információt adni rendezvényinkről. A hírlevelek általában rövid e-mail üzenetek lesznek, aktuális információkkal. Kérjük, hogy akik kapni szeretnék ezeket a hírleveleket, aktuális, működő e-mail címüket küldjék al a

saguaro1@chello.hu
címre. A címzettlistára egyesületi tagságtól függetlenül bárki feliratkozhat, ezért kérjük tagjainkat, hogy terjesszék a lehetőséget ismerőseik körében is.
Tervezett és lezárult programjainkat továbbra is szeretnénk dokumetálni a Közlemények
oldalain . Ezért kérjük tagjainkat, az egyesület és a helyi csoportok vezetőit, aktivistáit, hogy
szükséges információkat küldjék meg címünkre. Ne feledjük, az utókor számára csak a nyomtatott információ marad meg. Utódaink ebből tudják majd, hogy dolgoztunk, hogyan éltünk.
a szerkesztő.
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