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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 

Székhelye: 2030 Érd, Hernád utca 15/A 

Adószáma: 19576583-1-13 

Számlaszáma: 11702036-20532178 

Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu 

 

Elnökség: 

Elnök:  Füleki József +36 30 608-7517; mkoeelnok@gmail.com 

Tagok:          Libnárné Herczeg Ilona /Gazdasági Vezető  +36 20 517-1130;  

eseveria@citromail.hu 

Rigerszki Zoltán /Kiadványterjesztő  +36 30 488-4096; 

zoltanrigerszki@hotmail.com 

 

Ellenőrző bizottság: 

Elnök:  Zöld Józsefné +36 30 910-8649; lenke.zilike@gmail.com 

Tagok: Molnár Veronika  +36 30 395-2228 

  Sas István  +36 22 325-539 

 

Tisztségviselők: 

Főtitkár:  Schipeck Gusztávné  +36 30 616-9375; mkoetitkar@gmail.com 

Főszerkesztő: dr. Solti Ádám  +36 1 372-2500/8614; sadambio@elte.hu 

Szakmai vezető: a poszt betöltetlen 

Magfelelős: Ruzsics István  +36 30 440-3876; ruzsics.istvan@t-online.hu 

Budapesti cs. t.: Horváth Ferenc  +36 20 546-2668; fehernyirfa@fehernyirfa.hu 

Győri cs. t.: Kádár I. Csaba  +36 30 927-0432; csaba.kadar@kadartech.hu 

Érdi csoport t.: Jokhel Csaba  +36 20 925-5851; jokhelcsaba@t-online.hu 

Székesfehérvári cs. t.: Birkás Erika   +36 30 950-2231;berika6661@freemail.hu 

 

Éves tagdíj, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 6000 Ft 

Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft 

 

Állandó kiadványaink: 

Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44 

oldalon.  

A szakmai folyóirat on-line verziója, amely az archívumba is betekintést enged, térítés 

ellenében előfizethető, 2500 Ft (MKOE tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak) 

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). 

Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6 

alkalommal, változó oldalszámon. 

 

Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre 

várjuk: 

 

mkoetitkar@gmail.com  

http://www.kaktuszgyujtok.hu/
mailto:zoltanrigerszki@hotmail.com
mailto:sadambio@elte.hu
mailto:ruzsics.istvan@t-online.hu
mailto:fehernyirfa@fehernyirfa.hu
mailto:csaba.kadar@kadartech.hu
mailto:jokhelcsaba@t-online.hu
mailto:mkoetitkar@gmail.com
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Kedves Tagtársak! 

2014. március 8-án 13:00 kezdéssel megtartottuk az MKOE éves 

közgyűlését. 

Helyszín: ELTE Füvészkert, Budapest Illés u. 25. 

 

Füleki József elnök megnyitotta a közgyűlést, felkérte Rigerszki Zoltánt a 

jegyzőkönyv vezetésére és ismertette a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1. Elnöki beszámoló a 2013-as évről 

2. Gazdasági beszámoló és költségvetés 

3. Az ellenőrző bizottság beszámolója 

4. Főtitkár közhasznúsági beszámolója 

5. Elnökségi tag választása 

6. Az Anisits-díjak átadása 

 

1. Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan Füleki József elnök megtartotta 

beszámolóját a 2013-as évről. 

A közgyűlés az elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  

 

2. Gazdasági beszámoló és költségvetés 

Füleki József elnök felkérte Libnárné Herczeg Ilonát, hogy ismertesse a múlt évi 

gazdálkodás eredményét és a 2014. évi költségvetést. Libnárné Herczeg Ilona a 

ismertette a gazdálkodás főbb számait. A közgyűlés résztvevői közül dr. Solti 

Ádám főszerkesztő hozzászólásában a közgyűlés felé ismertette a Kaktusz-Világ 

új nyomdai kapcsolatát és költségcsökkenésből fakadó előnyeit, valamint terveit 

a magazin egyesületen kívüli megismertetéséről. A gazdasági beszámolót és a 

költségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Nemes Lajos megtakarítási javaslata szerint a magazin 3. és 5. számának 

egy része átadható lehet a tavaszi és az őszi egyesületi kiállításokon, 

postaköltséget lehet vele csökkenteni. Rigerszki Zoltán kiadványterjesztő szerint 

ez részben megvalósítható, elvállalta a megszervezését. 
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3. Az ellenőrző bizottság beszámolója 

Fülek József elnök felkérte az ellenőrző bizottság elnökét, hogy tartsa meg 

beszámolóját a bizottság 2013. évi tevékenységéről. Zöld Józsefné, az ellenőrző 

bizottság elnöke megtartotta a beszámolóját. A közgyűlés az ellenőrző bizottság 

beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  

 

4. Közhasznúsági jelentés 

Az elnök felkérte Schipeck Gusztávné főtitkárt, hogy a közhasznúsági jelentést 

ismertesse. Schipeck Gusztávné jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

5. Elnökségi tag megválasztása 

Dr. Solti Ádám korábbi elnökségi tag lemondásával szükségessé vált új 

elnökségi tag megválasztása. Jokhel Csaba, a jelölőbizottság elnöke elmondta, 

hogy egy személyre, Rigerszki Zoltánra érkezett jelölés. Rigerszki Zoltán a 

jelölést elfogadta. A jelölőbizottság elnöke javaslata alapján a közgyűlés egy 

tartózkodás mellett megválasztotta Rigerszki Zoltánt elnökségi taggá. 

Dr. Nemes Lajos javasolta, hogy csak az vehessen részt kiállítóként/árusítóként 

a kiállításokon, aki évente legalább egy közgyűlésen megjelenik. Az elnök 

véleménye szerint félő, hogy ha ekképpen döntünk, csökken a kiállítok/árusok 

megjelenése a rendezvényeken. Dr. Nemes Lajos javasolta, hogy az egyesület 

fórumain (honlap, újság) tiszteljük meg a 20-25-30, stb. év óta tagsággal 

rendelkező tagjainkat. Az elnök ezt jó ötletnek tartotta, fontos ügyként 

lehetőséget fog találni a megvalósítására. 

 

6. Az Anisits-díjak átadása 

A díjazottak közül dr. Debreczy Zsolt külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott 

részt venni az átadáson. Az elnök ismertette a díjazott tevékenységét, mellyel 

hozzájárult a magyar kaktuszgyűjtés tudásbázisának szélesítéséhez. 

A szintén Anisits-díjal díjazott Ujréti Miklós, a Budapesti Helyi Csoport volt 

vezetője. Több mint 20 évi szervező munkája során soha nem maradt előadás 

nélkül a klubnap. Áldozatos munkájával jelentősen hozzájárult a magyar 

kaktuszgyűjtők közösségi életének biztosításához. 
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Az Anisits-díjak átadása után elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt 

és a közgyűlést bezárta. 

 

A közgyűlés jegyzőkönyvét Simon Pál és dr. Solti Ádám MKOE tagok 

hitelesítették. 

* 

Elnöki beszámoló a 2013-as évről 

    

Gazdálkodás: 

Gazdálkodásunk jónak mondható, szinte nullszaldós az egyesület. A 2013. évi 

beszámolót és az ez évi tervezett költségvetésünkre vonatkozó részleteket 

Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető ismerteti (lásd a 9. oldalon).  

 

Kiállításaink: 

Országos kiállításaink jók sikerültek, szépen növények kerültek bemutatásra, az 

elrendezés is esztétikus volt. A kiállítások előkészítéséhez még több kéz kellene, 

ami a bontásnál is jól jönne. A helyi csoportok által rendezett vidéki kiállítások 

– Zalaegerszeg, Keszthely, Érd, Székesfehérvár – jó színvonalúak és szépen 

megrendezettek voltak. 

 

Kaktusz-Világ: 

Időben megjelent minden szám, ez köszönhető dr. Solti Ádámnak és a szerző-, 

valamint szerkesztőtársainak. A Kaktusz-Világ magas színvonalon jelent meg az 

elmúlt évbe, ezzel kapcsolatban néhányan jelezték számukra, hogy talán 

túlzottan tudományos hangvételű a lap, de ezen már változtatott a szerkesztőség. 

A másik kiadványunk, a Pozsgások, Lukoczki Zoltán szerkesztésében szintén 

időben megjelent. Igaz, ősszel adódott egy hiba az előkészítés során, az akkor 

kimaradt 4 db lapot idei első csomaggal postázzuk.   

 

Helyi csoportok: 

A helyi csoportok közül sajnos nem mind működik tökéletesen. Gondok vannak 

Zalaegerszegen és Keszthelyen. A jól működő csoportjaink a Győri, a 
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Székesfehérvári Helyi Csoportok (itt már megoldódtak a kiállítás, a csoport 

összejöveteli hely, és vezetőség gondjai) valamint az Érdi Helyi Csoport is 

nagyon aktívan működik. A Budapesti Helyi Csoport új helyen, az Magyar 

Gyula Kertészeti Szakközépiskolában, a Maglódi úton tartja összejöveteleit. Itt 

nagyon jó feltételeket biztosít az iskola, és még a kaktuszházban is tarthatják az 

előadásokat. 

 

Honlap: 

A honlap területén komoly gondokkal néz szembe az egyesület, nem lehet a régi 

honlapot korszerűsíteni, ezért új honlapot indítunk. Gyúró Zoltának 

köszönhetően április 1-én indul az új honlap, a régi címén. A régi honlap nagy 

része mentésre kerül és így nem vész el. Itt szeretnék kérni mindenkit, ha bármi 

gondja, észrevétele van az új honlappal, mindenképpen tartsa szem előtt, hogy a 

régi már nem tudott megfelelően működni és ezért mindenképpen váltani kellett. 

Lehet, nem minden tagtársunknak fogja elnyerni tetszését az új honlap, de a 

kiépítéssel kapcsolatos hatalmas munkát megkapjuk néhány köszönömért. Ha 

üzleti alapon kellene készíttetnünk, úgy az egyesület nem tudná kifizetni. Az új 

honlap jelenlegi formájában még csak majdnem kész, lehet még rajta változtatni. 

Ehhez szép szó kell és nem leszólás. A honlappal kapcsolatosan a 

visszajelzéseket várjuk és kérjük, hogy Schipeck Gusztávné Erika főtitkárnak 

vagy nekem írják meg. A Facebook erős konkurencia, de ha jól csináljuk és 

mindenkit megkérünk, hogy használja az új honlapot és legyen aktív, talán 

vissza tudunk csábítani sok tagtársunkat, és még új felhasználókat is 

szerezhetünk. 

Ezeket a jó eredményeket nagyrészt az előző vezetésnek köszönhetjük, és itt 

még egyszer megköszönöm a munkájukat. Azóta is segítenek minket és 

remélem, hogy a jövőben is megteszik! 

A decemberi közgyűlés óta mi is dolgoztunk egy kicsit. Az új törvényekhez 

igazítottuk az egyesület alapszabályát. Az egyesület vezetése fejlesztette a 

különböző nyilvántartásokat, úgy mint: magrendelések, tagdíj befizetések, 

előfizetések, megrendelések. A Budapesti Helyi Csoport kertészeti 

középiskolába költözött, ami lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közelébe 

tudjunk férkőzni és ifjú kaktuszosokat neveljünk.  Ez nem egyszerű, de 

remélem, az iskolából tudunk fiatalítani. Együttműködési szerződést kötöttünk 

az ELTE Botanikus Kertjével, ezzel lehetőséget kaptunk kedvezőbb anyagi 

feltételek melletti kiállítások megrendezésére a Füvészkertben. Nem kell 
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kifizetnünk az igen tetemes kereskedelmi árat a kiállításaink alkalmával és a 

terembérletnél. Az egyesület belépési nyilatkozatot töltött ki és felvételét kérte a 

Dísznövény Termek Tanácsba. Reményeink szerint ezzel a tagsággal legalább 

5–6 olyan nagy eseményen be tudunk mutatkozni, ahol több tízezer ember 

megfordul. Ezeken a rendezvényeken toborozva szeretnénk növelni a 

taglétszámot és az egyesületet még jobban megismertetni a közönséggel. Ehhez 

kapcsolódóan összecsukható és könnyen nyitható eszközöket szeretnénk 

vásárolni. Két hátteret, egy asztalkát és egy prospektustartót tervezünk gyártatni, 

amibe a Kaktusz-Világ számait fogjuk elhelyezni e kiállítások alkalmával. Az 

eszközök mind elférnek egy kisebb személyautó csomagtartójában, a 

szórólapokkal, belépési nyilatkozatokkal és könyvekkel együtt, így egy fő is 

meg tudja jeleníteni az egyesületet ezeken a fórumokon.  

Elindítunk egy pályázatot a Szakgyűjtemény cím elnyerésére, amivel nem 

lebecsülni kívánunk bárkit vagy bármilyen kisebb gyűjteményt, hanem az 

egyesület szakmaiságát szeretnénk hangsúlyosabbá tenni. Ez a cím csak 

büszkeséggel töltheti el majdani tulajdonosát, ami előnyökkel nem jár, de 

kötelességeket jelenthet. 

Röviden összefoglalva és csak a főbb tevékenységeinket kiemelve ismertettem 

beszámolómat az elmúlt évről és 2014. évben megvalósítani kíván céljainkról. 

 

Köszönettel:  

Füleki József, MKOE elnök 

* 

 

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 

2013-as évi tevékenységéről 

 

Az elmúlt évben közhasznú tevékenységeinket igyekeztünk fejleszteni, 

gyarapítani. 

Az egyesület folyóirata, a Kaktusz-Világ magas szakmai színvonalat képviselve, 

300 példányban, kéthavi rendszerességgel rendben megjelent. A külföldi 

egyesületekkel a kapcsolatot és a szakmai folyóiratok cseréjét továbbra is 

fenntartjuk. Kölcsönös megállapodás keretében, közös kirándulások, szakmai 

előadások szervezését valósítottuk meg. Ennek köszönhetően tagjaink részére 
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biztosítani tudjuk a könyvtári kölcsönzés keretén belül a külföldi szakmai lapok 

elérhetőségét. A Pozsgások című, lefűzhető lapokból álló sorozat, mely egy-egy 

növény részletesebb bemutatásával foglalkozik, folyamatosan kiadásra kerül, 

ezzel is gyarapítva a magyar nyelven megjelenő ismeretanyagot. 

2013-ban új internetes portál készítésébe kezdtünk, melytől azt reméljük, hogy a 

Kaktusz-Világ szakmai folyóirat online előfizethetősége és a Magyar 

Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete még szélesebb körben válik ismerté. 

Egyesületünk 2013-ban a média csatornáin keresztül is lehetőséget kapott, hogy 

népszerűsítse tevékenységét, ismereteit, kiadványait. Rendezvényeket, 

kiállításokat szerveztünk, a helyi csoportok működésének köszönhetően, számos 

helyen, árusítással, ismeretterjesztéssel, előadásokkal, szaktanácsadással 

egybekötve, de ezen eseményeken kívül, az ország több pontján előadások, 

magángyűjtemények látogatására is volt lehetősége a nagyközönségnek. A 

szakmai zsűri által évente odaítélhető Anisits János-vándorkupa a füvészkerti 

kiállításon ismét gazdára talált. 

2013-ban hagyatékról is gondoskodtunk: szakmai kiadványok és növények 

kerültek az egyesület tulajdonába.  A kiadványok az egyesület könyvtárába, míg 

a növények tagtársaink között kerültek felosztásra, így gondoskodva végleg 

eltávozott gyűjtőtársaink emlékének megőrzéséről. 

2013-ban taglétszámunk 256 fő, ebből: 

új tag 15 fő, 

KV előfizető 154 tag, 

KV-online előfizető 7 tag, 

Pozsgások előfizető 95 tag, 

2008 óta az egyesületi élet minden területén csökkenést tapasztaltunk. 2013-ban 

adományként 303 800 Ft-ot, SZJA 1%-os felajánlást 282 164 Ft-ot kapott az 

egyesület. Cél szerinti juttatásban az egyesület senkit nem részesített. Az 

egyesület a vezető tisztségviselőinek semmilyen juttatást nem nyújtott. 

 

Schipeck Gusztávné, MKOE főtitkár 

* 
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Gazdasági beszámoló 

 

Bevétel 
2013 

megvalósult 

2014 

tervezett 

Tagdíj+belépés 449 900 
egyben, 

összevonás miatt 

Kaktusz-Világ előfizetés 565 600 1 200 000 

Pozsgások előfizetés 204 500 240 000 

Kaktusz-Világ online előfizetés 15 000 15 000 

Kiállítás 1 290 000 1 200 000 

Régi kiadványok 278 305 200 000 

Magbevétel 167 380 150 000 

Adó 1% 282 164 300 000 

Adomány 303 800 20 000 

Banki kamat 29 532 30 000 

Egyéb, máshova nem sorolt 

bevétel 

86 764 66 000 

Összesen: 3 672 945 3 421 000 

   

Kiadás 
2013 

megvalósult 

2014 

tervezett 

Kiadványok előállítása 1 938 602 1 735 000 

Postaköltség és webes 

szolgáltatások 
592 107 605 000 

Kiállítás-bérleti díjak 681 250 800 000 

Könyvelés 100 000 120 000 

Helyi csoportok 64 026 150 000 

Egyéb kiadások 265 128 116 000 

Banki költségek 52 686 60 000 

Kamarai tagság 5 000 egyéb kiadásban 

Összesen: 3 698 799 3 586 000 

   

Éves mérleg -25 854 -165 000 

* 
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Beszámoló 

az MKOE ellenőrzési bizottságának a 2013. évben végzett munkájáról 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Szeretném tájékoztatni Önöket az ellenőrző bizottság 2013. évben végzett 

munkájáról. 

Az elmúlt évben munkatervünk szerint a következő ellenőrzéseket végeztük: 

1. A gazdasági felelős tevékenységének 2013. 11. 30-án végzett ellenőrzése 

kapcsán a bizonylati és elszámolási fegyelem betartását ellenőriztük, szúrópróba 

szerint. A négy szúrópróba-szerűen kiválasztott tétel (2. tétel: postaköltség 

elszámolása; 82. tétel: magrendelés elszámolás; 183. tétel: Webgenerál 

szerződés szerinti számla könyvelése; 204. tétel: keszthelyi terembéllet 

könyvelése) mindegyikénél rendben találtuk a könyvelési fegyelmet.  

  

2. A kiadványterjesztés helyzete, ellenőrzése és a helyszínre érkező készpénz-

befizetések és a kipostázások elszámolása a gazdasági vezető felé. A Takács 

Edénénél szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek elszámolását rendben találtuk 

2013. 11. 30-án. A Kaktusz-Világ és a Pozsgások terjesztése gondosan vezetett 

lista alapján történik. A meg nem kapott küldemények miatt 4–5 reklamáció 

fordult elő. A hiányt a terjesztő pótolta. 

 

3. A könyvtár ellenőrzése 2013. 12. 15-én, Budapesten, Szlabey Gábor 

könyvtárosnál. Megállapítottuk, hogy a könyvtárunk az egyesület tulajdonában 

lévő könyveket és folyóiratokat, valamint hagyatékból, ajándékból származó 

könyveket, folyóiratokat tartalmaz. A tárolás a biztonságos körülményeknek 

nem felel meg, ebben évek óta nincs előrelépés és a jelenlegi helyen nem is 

oldható meg. A külföldi folyóiratok bekötése megkezdődött, ezt a továbbiakban 

is folytatni kell. A könyvek kölcsönzése lehetséges, a helyben olvasás is 

biztosított – az érdeklődés sajnos csekély. Az ellenőrző bizottság szorgalmasan 

részt vett a vezetőségi üléseken, javaslataival támogatta annak munkáját. [A 

könyvtár helyzete idő közben megoldódott a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskolába történt költöztetéssel. – a Szerk.] 

 

Gárdony, 2013. 12. 16.                  az MKOE Ellenőrző Bizottsága 
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* 

MKOE tavaszi Kaktuszkiállítás és Vásár: május 16-18. 

ELTE Füvészkert 

 

Tisztelt Kiállítók, Árusok! 

Fontos betartanunk a Füvészkerttel kötött együttműködési szerződésünket, 

melynek egyik pontja az ismeretterjesztés. Ezt szolgálandó, tavasszal az épület 

mellé helyezzük el a kiállítási sátrunkat, ezzel együtt megváltoztatjuk az árusok 

elhelyezését is. Ez mindenkit érint, aki korábban az épület mellett árult, és 

azokat is, akiknek standjuk az épület főbejárata előtt állt a korábbi években.  

Az épület mellé csak az MKOE pult kerül, szemben a fő közlekedési úttal. Az 

árusítás az épület körüli külső körben lesz lehetséges. Ha meglesz a teljes kör, 

minden érdeklődő hiányérzet nélkül körbe fogja járni a teljes területet.  

A kiállítási sátor elhelyezkedését a térképen a főépület fölötti téglalap keret 

jelöli, az MKOE információs pult helye a sátorterület jobb alsó sarkánál lesz. 
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Amint említettük, az elrendezéssel a Füvészkert felé vállalt feladatainkat 

teljesítjük, melynek fejében szinte a tavalyi összegért vehetjük igénybe a 

területet, ami jóval kevesebb, mint a kereskedelmi ár. 

Ha az árusítást helyezzük előtérbe és háttérbe a kiállítást, mint tettük eddig, a 

Füvészkert által támasztott kereskedelmi árat az MKOE kigazdálkodni nem 

tudja, az árusoktól pedig átvállalni nem kívánja.  

 

A 2014. évtől bevezetésre került a kiállításokon való árusításhoz szükséges 

regisztrációs díj, ami MKOE tagoknak és tagságon kívülieknek is egyaránt 

5000,- Ft, alkalmanként. Az összeget a kiállításokra való jelentkezés mellett az 

MKOE 11702036-20532178 számú bankszámlájára kérjük utalni. A közlemény 

rovatban kérjük feltüntetni, hogy mire történt a befizetés. A befizetéssel 

egyidőben írásos jelentkezést várunk az mkoetitkar@gmail.com címre. Csak e 

két feltétel együttes teljesülése után tudjuk az árusítási igényeket figyelembe 

venni! 

MKOE tagoknak a helypénz-fizetésnél a regisztrációs díj beszámításra kerül a 

teljes összegbe, illetve, ha kisebb a fizetendő helypénz összeg, akkor az 

egyesület visszafizeti a különbözetet. Minden más esetben a regisztrációs díj 

vissza nem téríthető! 

Kérjük, fogadják megértéssel a változásokat. 

 

Füleki József, MKOE elnök 

       Schipeck Gusztávné, MKOE főtitkár 

 

* 

További kiállítások a 2014. évben 

 

MKOE őszi Kaktuszkiállítás és Vásár (ELTE Füvészkert): 

2014. szeptember 5-7. 

 

* 

mailto:mkoetitkar@gmail.com
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Megújult az MKOE portálja 

 

2014 áprilisától a megszokott http://kaktuszgyujtok.hu-t beütve egy új felületet 

láthatunk. Teljesen megújult a portálunk, amelynek a motorja egy korszerű 

tartalomkezelő rendszer, ami a http://drupal.org alkotása, így a megvalósítás és 

az érdem is az övék 99,9%-ban. A maradék 0,1% (ami pontos számításnál lehet, 

hogy még kisebb) az enyém, ami a tartalomkezelő rendszernek az egyesületi 

igényekre való adaptálását jelenti. 

Dr. Gyúró Zoltánnak hívnak, egy botanikát és számítástechnikát egyaránt 

kedvelő egyesületi tag, akinek elnökségünk bizalmat szavazott új honlapjának, 

portáljának létrehozására. A portálról egyet biztosan állíthatok: egy év után nem 

így fog kinézni, fő szempontként próbálom majd egyre jobban a felhasználói 

igényekhez igazítani. 

 

Fontos tudnivalók: 

 A regisztrálásnál a felhasználói névnél a teljes nevünket kell megadni 

(MKOE döntés) 

 A régi portálra regisztráltaknak erre a portálra újra kell regisztrálni! 

 Bármilyen regisztrációs vagy belépési probléma esetén az 

admin@kaktuszgyujtok.hu címre írjanak, amit én kapok meg. 

 

A portált jelenleg három fő részre oszthatjuk: 

 Az egyesülettel kapcsolatos dolgok; 

 Előbbihez tartozik, de külön vettük a Kaktusz-Világ online-t, ahol 

Kaktusz-Világ kiadványunk internetes megjelenése érhető el 

(http://kaktuszgyujtok.hu/kaktusz-vilag-online-tartalomjegyzek), itt 

◦ az előfizetőknek a teljes elérés, 

◦ a többieknek a tartalomjegyzék biztosított. 

 A fórumfelület remélhetőleg a pozsgáskedvelők kedvelt közösségi tere 

lesz: http://kaktuszgyujtok.hu/forum. A fórum böngészésére a javasolt 

nyitóoldal a „Friss fórumtémák”: http://kaktuszgyujtok.hu/forumtemak 

 

 

http://kaktuszgyujtok.hu/
http://drupal.org/
mailto:admin@kaktuszgyujtok.hu
http://kaktuszgyujtok.hu/kaktusz-vilag-online-tartalomjegyzek
http://kaktuszgyujtok.hu/forum
http://kaktuszgyujtok.hu/forumtemak
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Tervezett részek: 

 A portálhasználatát leíró oldalak, segítségek (helpek); 

 Hirdetésfelület; 

 Facebook-megjelenés. 

 

A javaslatokat, kritikákat szívesen fogadom. Ha tudom, akkor megvalósítom, 

javítom. 

Üdvözlettel:  

dr. Gyúró Zoltán 

 

 

* 

Dísznövénykertész kiválóságok 

 

A dísznövénykertész-tanulók Kiváló Szakmai Tanulója Versenyét a 

Magyar Gyula  Kertészeti Szakközépiskola Budapesten rendezte 2014. április 7–

9. között, ahol az ország összes kertészeti iskolájának diákjai mérték össze 

szakmai tudásukat. Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 9-én került sor, 

ahol az MKOE is részt vett, mint díjat felajánló szponzor. A diákok 

egyesületünktől szakmai könyveket és mexikói kaktuszokkal beültetett tálat 

kaptak, jelképezve egyesületünk szakmai tevékenységét. A díjak átadását 

követően az esemény egy kis kulturális műsorral és álló fogadással zárult, ahol a 

díszkertészeti ágazat és oktatás jelentősebb cégei, egyesületei és szakemberei 

képviseltették magukat. Részvételünkkel az MKOE számára is lehetőség nyílt a 

szakmai kapcsolatok bővítésére. 

 

* 
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Az Érdi Helyi Csoport tervezett programjai a 2014. évben: 

 

2014. május 8.; Jokhel Csaba: Kaktuszos élet Magyarországon - Kern Péter 

kaktuszkör (Érd). Az érdi csoport győri kirándulása. Helyszín: Győr. 

 

2014. június 12.; Lukoczki Zoltán: Virágzás a gyűjteményemben, 2013 

 

2014. szeptember 11.; Horváth Ferenc: Kaktuszokkal társítható Tillandsia-k 

 

 2014. október 9.;  Varga Zoltán: Mexikóban jártam 

  

Helyszín: 2030 Érd, Enikő utca 2.; 17 órai kezdet. (kivéve a győri előadást!) 

 

 

 

* 

Tájékoztatás 

 

Mély fájdalommal tudatom a gyűjtő szaktársakkal, hogy Herman Károly 

(Gyönk) életének 80. évében elhunyt. Mivel én részben Angliában dolgozom, 

sajnos nincs lehetőségem a gyűjteménnyel foglalkozni, így kérem, hogy akit 

megvételre érdekel, legyen szíves keressen a (74) 494-636 telefonszámon vagy a 

jani400@citromail.hu e-mail címen. 

Tisztelettel, 

Herman János 

 

 

 

* 

 

 

mailto:jani400@citromail.hu
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Hirdetés 

 

Kaktuszgyűjteményem nagyra nőtt növényeit (lásd a lenti képeken) szeretném 

elcserélni kanárikra. Érdeklők jelentkezését a kristonne.ibolya@gmail.com e-

mail címre várom. 

 

Kriston József 

 

 

 

mailto:kristonne.ibolya@gmail.com

