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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 30 956 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Schipeck Gusztávné '
+36 30 616 9375;mkoetitkar@gmail.com.
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona '
+36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János '
+36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Főszerkesztő: Dr. Solti Ádám '
+36 1 372 2500/8614;sadambio@elte.hu
Budapesti csop. titk.:Horváth Ferenc '
+36 20 546-2668; fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Győri csoport titk.: Kádár I. Csaba '
+36 30 927 0432; csaba.kadar@kadartech.hu
Érdi csoport titkára. Jokhel Csaba '
+36 20 925 5851; jokhelcsaba@t-online.hu
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás '
+36 30-268-2511; izsaytamas@gmail.com.
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt '
+36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu

Ellenőrző bizottság
Vezető: A pozíció betöltetlen.
Tagok: Molnár Veronika '
+36 30 395 2228
Sas István '
06 22 325 539

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

Kiadványterjesztők:
Előfizetett kiadványok (Kaktusz-Világ és Pozsgások aktuális évfolyamai):
Takács Edéné 2030 Érd Gellért u. 15, '
+36 30 445 4584; ancikaneni@citromail.hu.
Régi kiadványok (minden, az aktuális évnél korábban megjelent kiadvány):
Rigerszki Zoltán'
+36 30 488 4096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Tagdíjak 2014-től:
Alap tagdíj:1000 Ft. Semmilyen nyomtatott kiadványra nem jogosítít.
Emelt tagdíj: 6000 Ft, tartalmaza a Kaktusz-Világ előfizetést is.
Állandó kiadványok:
Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, számonként
40-44 színes oldalon, Közlemények c. információs melléklettel. Előfizetési díja: 6500 Ft/ év.
MKOE-tagoknak: 6000 Ft/év (tagdíjjal együtt).
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon (összesen
96 oldal/év). Előfizetési díja: 3000 Ft/ év, MKOE-tagoknak: 2500 Ft/év.
Bármilyen, egyesülettel kapcsolatos ügyben használható kapcsolat:

mkoetitkar@gmail.com
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Fontos tudnivalók
Kedves Tagtársak! A vezetőség mindent megtesz azért, hogy minden hír és tudnivaló mindenkihez időben eljusson. Ennek egyik fontos feltétele a zárt levelező listára való meghívás elfogadása.
Itt tesszük közé azon tudnivalókat, melyek a nyilvánosságra nem tartoznak, illetve a hirtelen jött
események gyors reagálását teszi lehetővé. A többi információ a honlapon is fog szerepelni. A
levelező listán való részvétel nem kötelező, mindenki maga döntheti el, hogy mennyire akar az
egyesület életében részt venni.
A tagdíjfizetéseket szigorúbban fogjuk kezelni, mert talán sokan nem is tudják, hogy ez a bevételi forrás az egyik alappillére a működésünknek, az újság nyomtatásának. Minden év március
végével töröljük azon tagokat a listáról, akik addig nem rendezték az aktuális évi tagdíjat.
Jövő évtől tagsági igazolványok kerülnek kiadásra. Szándékaink szerint az első újsággal egy
időben kerülne kipostázásra azoknak, akik határidőig megfizetik a tagdíjat. Akik ezt elmulasztják
azoknak az egyszeri belépési díjat újra meg kell fizetni, ha egyesületi tagok szeretnének maradni.
Mielőtt bárki ezen felháborodna, olvasson bele az Alapszabályba.
Tagdíjak és előfizetések a 2014-es évre:
Az előző évekhez képest változás történt, kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a
táblázat alatti magyarázatot és a befizetési módozatokat.

Egyesületi tagoknak

Nem tagoknak

Alap tagdíj*

1000 Ft

Emelt tagdíj*

6000 Ft

Kaktusz-Világ előfizetés**

5000 Ft

6500 F

Kaktusz-Világ online elő fizetés

2500 Ft

2500 Ft

Pozsgások előfizetés

2500 Ft

3000 Ft

*A 2014-es évre lehetőség van 1000,- és 6000,-Ft-os tagdíj fizetésére.
Az 1000 Ft egy alap tagdíj, amelyért - a tagsági igazolványon kívül - semmilyen nyomtatott
anyagot nem tudunk eljuttani a tag részére. Aki ezt a lehetőséget választja annak erősen ajánlott a
levelező lista, hogy időben értesüljön a tudnivalókról. Akiknek nincs internet lehetőségük, azokat
kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az egyesülettel (jelen pillanatban a főtitkárral: Schipeck Gusztávné
1222 Budapest, Gyűszű u. 39, 30-616-9375, 1-226-1867) telefon vagy levél útján, ha tájékozottak
szeretnének lenni. Ezt mindenkinek magának kell kezdeményeznie.
Kivételt képeznek az Anisits díjasok, Ők továbbra is a megszokott módon kapják a KaktuszVilág-ot.
A 6000,-Ft-os tagdíjnál jár az egész évben kiadásra kerülő Kaktusz-Világ benne a A Közleményekkel. A küldés költségeit az egyesület magára vállalja.
Minden más esetben a befizetett tagdíj nagyságától függetlenül minden tag egyenlő.
** Azoknak, akik anyagi, vagy egyéb megfontolásból az év elején a csökkentett tagdíjat fizetik
be, lehetőségük van ezt év közben kiegészíteni az emelt tagdíjra a különbözet befize-tésével.
A tagdíjfizetések határideje 2014. január 31.
Kérünk mindenkit, ha teheti, elsősorban utalással oldja meg a befizetéseket az OTP-nél vezetett
bankszámlára:
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete: 11702036-20532178
A közlemények rovatban kérjük feltüntetni, hogy mit takar az átutalt összeg.
A Postán ingyenesen kapható rózsaszín utalványon is rendezhető a befizetés.Ez esetben a
küldés címe:

Libnárné Herczeg Ilona 2030 Érd, Hernád u. 15.
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Figyelem! Minden esetben, ha az egyesületnek pénzt küldenek csak erre a névre és címre tegyék. A
közlemény rovatban pedig tüntessék fel az összeg rendeltetését.
Személyesen már ebben az évben és 2014. január hónapban a budapesti vagy az érdi csoport
összejövetelén Libnárnénál lehet rendezni a befizetéseket.
Decemberben tervezzük a rendkívüli közgyűlést. Az Alapszabályunkat ügyvéd segítségével
már készítjük. Itt jön a levelező lista fontossága, mert lehet, hogy mire ezt olvassák, már sok mindenen túl leszünk.
Ha a közgyűlés is elfogadja az új tervezetet, akkor utána a belső szabályzatainkat is összhangba
kell hozni. Fontos, hogy minden tagtárs, aki részt kíván venni az egyesületi élet „nehezebb” részeiben ezeket majd elolvassa, hogy tisztában legyen a reá váró feladatokkal-kötelezettségekkel.
2011-ben emléklapok készültek azok részére, akik 40 éve hűséges tagjai az egyesületnek. Az át
nem vett lapok a titkárságra kerültek. Kérném az érintetteket, hogy ha személyesen találkozunk, kérjék tőlem, vagy az ismerősök-barátok segítsenek, hogy eljussanak a címzettekhez. Az át nem vett
emléklapokat a következő év elején postai úton fogom elküldeni. Nem ABC sorrendben:
Csáki István, Dósa Béla, Gonda István, Kókai Rudolf, Megyes Ferenc, Csákányovszky József,
Varga József, Schum János, Sajti Sándor, Molnár Attila, Dr. Nemes Lajos, Novák János, Papp
László.
Még csak az én álmaimban szerepel, de remélem meg tudjuk valósítani, hogy a következő évtől
legalább 1 külföldi kaktuszkiállításra és 1 belföldi (a tagság igénye szerinti) helyre buszos kirándulás keretében eljussunk. Ezzel kapcsolatban minden segítségnek örülnék.
Remélem régi tagjaink jövőre is velünk maradnak, és együtt próbáljuk meg az egyesület szakmaiságát és színvonalát emelni!
Akikkel nem találkozom már ebben az évben, azoknak
Áldott, Békés Ünnepeket és egészségben, boldogságban, gazdagabb Új Esztendőt kívánok!
Schipeckné Erika

Adó1%
Tisztelt Tagtársak!
Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-al segítette egyesületünket! Kérjük, hogy a jövő
évben se feledkezzenek el rólunk. Támogatásukat a nyilatkozat kitöltésével és annak a NAV-hoz
való eljuttatásával tudják megvalósítani
Egyesületünk neve: Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Adószám: 19576583-1-13
Támogatásukat köszönjük!
MKOE vezetősége

A Kaktusz-Világ 2013/6. számának a tartalomjegyzéke a következő:
Floralia, avagy virágünnep a gyűjteményben: Bevezető, egy cikksorozathoz (Lukoczki
Zoltán)
Floralia, avagy virágünnep a gyűjteményben: Mammillaria luethyi Hinton, 1996
Lapszemle (Németh Ottó)
A fókuszban: Euphorbia obesa (Kiss Csaba
Kaktuszok oltása: Pereskiopsis alany használata I. (Dr. Szenthe Kálmán és Dr. Solti
Ádám)
Kubai barangolások, 2010, V. rész: Déli völgyekben kutatva (Rigerszki Zoltán, Békefi
József és Kajdacsi János)
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