
HORVÁTH Ferenc MKOE elnökünk
 titkos Tillandsia-birodalmában

Tisztelt Tagtársak!

A talán lecsengőben lévő koronavírus-járvány 
miatti korlátozások feloldásával reményked-
hetünk, hogy a hazai kaktuszos élet is újra 
indulhat, hiszen nagyon hiányoztak az eddig 
megszokott tavaszi érdi, székesfehérvári és 
füvészkerti kiállításaink, rendezvényeink és helyi 
csoportjaink elmaradt programjai.

Egyesületünk vezetősége nagyon készül az őszi 
füvészkerti országos kiállításunk megrendezé-
sére, az azt követő chrudimi kirándulásra. Bár a 
koronavírus-járványról szóló hírek, elemzések 
nem zárják ki a tömeges fertőzések második 
hullámát, de azért bízzunk abban, hogy 
működésünk most már zavartalan lesz az év 
hátralevő részében.

Szakmai kiadványaink mindezen viszontagságok 
ellenére rendben, folyamatosan és pontosan 
készülnek, hála a cikkírói, fordítói, szerkesztői és 
lektori munkáknak, ami az ezt követő kiadvány-
szerkesztés után a nyomdába megy, majd 
kiadványterjesztőnk révén kipostázásra kerül. 
Köszönet mindezért! A Pozsgáslapok kiadása a 
lektori munka nehézségei miatt lassabban halad, 
de reméljük hamarosan utolérjük magunkat.

Végre a nyár is az igazi arcát mutatja, kaktuszaink 
növekednek, virágoznak és gyönyörködhetünk az 
idei magvetéseink fejlődésében is!

Végezetül kívánok minden tagtársunknak szép 
tartalmas nyarat, és egy kis pihenést a napi 
rohanás mellett!

Bízom benne, hogy hosszú idő után a szeptemberi 
kiállításon személyesen is találkozhatunk 
egymással és diskurálhatunk a számunkra oly 
kedves növényeinkkel kapcsolatos dolgokról!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Elnöki beköszönő

Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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Napirendi pontok

1. Elnöki beszámoló

ź HORVÁTH Ferenc elnök a Magyar Díszkerté-
szek Szövetsége ülésén beszélt a Füvészkert 
igazga tó jáva l ,  ak i  b iz tos í to t ta  ő t  a 
szeptemberi kaktuszkiállítás megrendez-
hetőségéről. Javasolta az elnökségnek, hogy 
koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi 
helyzetbe került, a kiállításainknak évek óta 
helyet adó botanikus kertet egyesületünk, az 
MKOE támogassa 100 000 Ft-tal A Füvész-
kertért Alapítvány-on keresztül. A javaslatot 
elfogadtuk.

ź Az MKOE megalapításának 50 éves 
megemlékezése, rendezvénye: (2021.06.18-
20.) 

ź Helyszín: az Érdi Vigadó étterme, terasza és 
kertje. Az árajánlatot még várjuk, de az 
előzetes egyeztetések után a feltételek jól 
alakulnak. A kiállítás építése, a füvészkerti 
kiállítási sátrunk felállítása 2021.06.17-én 
lesz .  A k iá l l í tás  megvalós í tásában 
közreműködőknek étkezés biztosítva lesz az 
étteremben.

Időpont: 2020. 06. 27.

Helyszín: 2360 Gyál, Zrínyi u. 9.

Jelen van:

ź HORVÁTH Ferenc (1) elnök

ź DÁNIEL Judit (2) elnökségi tag, gazdasági 
vezető

ź RIGERSZKI Zoltán (3) elnökségi tag 
kiadványterjesztő, 

ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a 
Pozsgások szerkesztője

ź FÜLEKI József (4) ellenőrző bizottsági elnök

ź JOKHEL Csaba (5) érdi csoporttitkár, 
Kaktusz-Világ főszerkesztő

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (6) ellenőrző 
bizottsági tag

ź ÖTVÖS Dénes (7) szervező titkár

ź PAULIK János (8) magfelelős

ź SASVÁRI Ákos (9) főtitkár, könyvtáros

ź TIMÁR Istvánné (10) ellenőrző bizottsági tag

ź VARGA Zoltán (11) budapesti csoporttitkár

Emlékeztető 
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

 elnökségi üléséről (2020.06.27.)

HORVÁTH Ferenc MKOE elnök kertjében tartottuk elnökségi ülésünket.
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ź Az ügyintézés gyorsítása érdekében az eddigi 
együttes aláírási jog helyett önálló képviseleti 
jogot kér a egyesület pénzügyi tranzakcióihoz 
hasonlóan a másik két vezetőségi taghoz. 
A kérést az elnökség egyhangúlag támogatta.

ź Az MKOE online számlaadási képessége 
kiépült. Az online számlaadási kötelezettség 
az egyesületekre is vonatkozik, melynek köre 
2020.07.01-től tovább bővül.

3. A magfelelős tájékoztatója

ź A ritkább, drágább magokra volt (van) 
kereslet, 102 magrendelés érkezett be, a 
bevétel már eddig is a tavalyinak közel 
kétszerese.

ź A magfelelős javaslata: a nagyobb mennyi-
ségű készletben lévő régebbi magokat azonos 
áron, de kétszeres mennyiségben kínáljuk. 
A javaslatot az Elnökség egyhangúlag 
támogatta.

4. Főtitkári – könyvtárosi beszámoló

ź Az 50 éves jubileumi évre tervezett 
kiadvánnyal kapcsolatban megkeresi 
LUKOCZKI Zoltánt, akihez előzőleg e témában 
küldött anyagokat. Tőle egy általános 
történeti áttekintést remélünk. A kiadvány 

további része a tagok, a volt tagok 2-3 oldalas 
cikkeiből állna össze.

ź A könyvtárban, illetve a kiadványterjesztőnél 
raktáron lévő jelentős mennyiségű folyóiratot 
a kiállításon 300 Ft-ért áruljuk.

ź Kiállítás tematikája az idős növények, a volt 
gyűjtemények és egykori gazdáikról való 
megemlékezés köré épülne, mely az 
egyesületünk félévszázados múltjának és a 
magyar kaktuszos élet fontos momentuma.

ź Előadások szervezése neves külföldi, illetve 
hazai szakemberekkel (4 előadás; felelős: 
VARGA  Zoltán).  Az előadáson való 
részvételhez regisztráció szükséges.

ź A leendő árusokról a lista összeállítása 
(felelős: ÖTVÖS Dénes)

ź Az elnök javasollatára az 50. évfordulóra 
emlékplakett elkészíttetését tervezzük.

ź Költségvetési plafon: 1 500 000 Ft.

2. Gazdasági vezető beszámolója

ź Bevétel – kiadás 2020. I. félév:

Az I. féléves bevételünk (1 855 000 Ft) 
jelentősebb tételei:

ź Tagdíj (207 tag ) 955 000 Ft

ź pozsgások előfizetése (87 fő)  205 000 Ft

ź mageladás 595 000 Ft

Kiadásaink főbb tételei:

ź a Kaktusz-Világ és a Pozsgások nyomdai 
költsége 858 000 Ft

ź kiadványszerkesztéshez laptop beszerzés 

 292 000 Ft

ź Postaköltség 282 000 Ft

A jelenlegi  egyenleg 43 000 Ft többlet.

A hallgatóság, a közgyűlés résztvevői. Az 
arcokon 
látni, hogy nehéz hét áll mögöttünk, sehol 
egy 
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5. Kaktusz-Világ főszerkesztő beszámolója

ź A 2020/3. szám a Közlemények elkészülte 
után nyomdakész. A 2020/4-es szám is 
összeállt, a 2021/1-es szám is kezd alakulni. 
Továbbra is fennálló probléma a kevés 
cikkírás és szerkesztői munkák csúszása.

6. Pozsgások szerkesztő beszámolója

ź A lektorálás nehézségei miatt a Pozsgások 
2020/1-es sorozatát a Kaktusz-Világ 
3. számával együtt postázzuk az előfizetők-
nek.

7. Őszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár a 
Füvészkertben (2020.09. 11-13.)

ź Téma: Szín- és formai variációk a 
szukkulensek világában, melyek fogalmi 
körébe a következő rendellenes növekedési 
formákat és mutációkat értjük: forma cristata, 
forma monstruosa, forma variegata (különféle 
színű klorofillszegény vagy -hiányos 
növények).

ź Miután ebben az évben csak egy országos 
kiállítást tartunk, ezért az őszi kiállítás 
értékelésénél az 1-3. helyezettet díjazunk, 
illetve az Anisits-díjat is ekkor adjuk át.
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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 (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +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. (szakmai vezető) +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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