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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, az 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, az MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6
alkalommal, számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok
térítésmentesen kapják.
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Emlékeztető
Az MKOE elnökségi üléséről
2011. június 18. 10:00 óra
Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Jelen lévők (10 fő):
Békefi József elnök
Dr. Gyúró Zoltán honlap főszerkesztő
Hóbor Zsolt a zalaegerszegi csoport titkára
Izsay Tamás a székesfehérvári csoport tikára
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Kádár I. Csaba a győri csoport mb. titkkára
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Kiss Irén az ellenőrző bizottság vezetője
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság tagja
Sas István az ellenőrző bizottság tagja
Szlabey Gábor könyvtáros
Takács Edéné MKOE tag
Napirendi pontok:
1. Kaktuszkiállítás- és vásár
2. Honlap
3. Budapesti csoport
4. Egyebek
1.Kaktuszkiállítás- és vásár
A 2011. évi füvészkert őszi kiállítás időpontja: szeptember 9-11.
A füvészkerti kiállításokkal kapcsolatos általános tapasztalat, hogy egyre alacsonyabb színvonalon valósulnak meg. A kiállításnak alapvető szerepe van az egyesület életében. A költségvetési egyensúly fő pillére, főleg a bevételi forrás miatt,
amely biztosítja a működés anyagi feltételeinek fontos hányadát. A színvonalcsökkenés a szervezés, a megvalósulás, az érdekeltség, az aktivitás hiányosságai miatt
következett be.
A szervezést nem az végezte, aki vállalta, helyette kellett besegíteni egy amúgy is
túlterhelt vezetőségi tagnak. A kivitelezési munkák létszámhiány miatt nehézkesen,
lassan és elhúzódva készülnek, emiatt a kiállítás minőségének rovására kell egyszerűsíteni. A nehéz fizikai munka, a nagy távolságok leküzdése, a kiállítandó növényanyagok hiánya okoz sokszor elháríthatatlan akadályt. A kevés létszámnak az az oka,
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hogy a kiállítók zöme kivonja magát a kiállítási munkákból. A színvonal további
csökkenésének megállításáért sürgősen tenni kell, sőt, el kell érni, vagy túlhaladni az
eddigi csúcsot. Elhangzott olyan vélemény is, hogy miért kell ennyi kiállítás, ha
nincsenek meg a megfelelő körülmények. A többségi állásfoglalás, vélemény alapján
nem teheti meg az MKOE, hogy csökkenti a kiállítások számát és színvonalát, mert a
léte függ ettől. Elhangzott, hogy a 40 éves jubileumi kiállítás nem volt méltó az
ünnephez, kevésbé volt mutatós, mint a korábbiak.
Hozzászólások:
Jokhel Csaba:
Ezzel kapcsolatos írását olvasta fel. (Az írást a Közlemének előző számában
közreadtuk).
Kádár I. Csaba:
Győrbe nem jut el a füvészkerti kiállítás híre, így nem lehet tudni, van-e késztetése bárkinek is a segítség felajánlására. A Közleményekben hiába tünteti fel az
Egyesület, a tagok nem lapozzák át, félreteszik. Közvélemény-kutatást kellene egy
adatbázisban rögzíteni, hogy ki, milyen formában aktivizálná magát a kiállítási
részvétel különböző fázisaiban. Hatékony figyelemfelhívás, megtervezett, pontos
program kellene.
Dr. Gyúró Zoltán:
Kauciót kellene kérni a kiállítóktól, ami a segítséget, a minőséget, a megbízhatóságot fedezné, amit természetesen visszakap a vállalt, vagy a minimálisan elvárható,
előtte írásban, szóban rendelkezésre bocsátott feltételek teljesítése után.
Békefi József:
Nincs nagy baj, csak nincs elég segítség a kiállítás egyre színvonalasabb és
sikeresebb lebonyolításához. Több építő vélemény is elhangzott, de hasznosítható
konkrétum kevésbé. Ilyenek pl.: a kiállítási elemek, segédanyagok mozgatása,
tárolása, nehéz fizikai munka könnyítése.
Kiss Csaba:
A belépőjegy mellé kiállítási információt is kellene adni, melyben a kiállítás
lényege, vásárlási lehetőség, szaktanácsadás, aktualitás, sőt, a soron következő
kiállítás is szerepelhetne.
Jokhel Csaba:
A kiállításról legalább 1 hónappal előbb tájékoztatni kellene a Füvészkert látogatóit (ez természetes vonatkozhatna bármelyik kiállításra is).
Békefi József:
Felvetette, hogy a színvonalas növényanyag biztosításának érdekében, a kiállítók
részére be lehetne vezetni az ú.n. „CITROM-díj”-at. Természetesen mindig a valós
körülményeket latolva. A kiállított növényeket szakzsűrinek át kell nézni, biztosítani
a szakmai színvonalat. Ebben vállalna szerepet.
2. Honlap
A honlap jelenlegi helyzetét ismertette dr. Gyúró Zoltán, a főszerkesztő. Továbbra is a régi és az új honlap zökkenőmentes váltása a cél. A régi honlap 2011. december
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31-ig még biztosan működik, párhuzamosan minden funkcióját az új veszi át. Az új
honlap működtetésével az egyesület kiadásai csökkenni fognak. Az új honlap kezelésének elsajátításában akár személyes segítséget is ígér bárki számára a főszerkesztő. Szerinte minél hamarabb „éles” oldalt kell venni, mert a jelenlegi tesztoldal nagyon lassú a szolgáltató szándékos akarata miatt, mellyel kényszeríti a fizetős tárhely
mielőbbi igénybevételét. 20 Gb (elég lehet 10 Gb is) mintegy 25-30.000 Ft/év kiadást
jelentene a jelenlegi mellett. A jelenlegi honlap ún. domainnév regisztrációja 3150
Ft/év kiadást jelent, emellett karbantartási díjat is követel havi 2000 Ft értékben. Ez
évi szinten több mint 27.000 Ft-tal terheli a költségvetés kiadási oldalát. A tárhely
szolgáltatójával Barna Jánosnak tisztázni kell a feltételeket, alapul véve a korábbi
szerződést. A párhuzamos honlapok (régi és új) szolgáltatását mielőbb meg kell
szüntetni a kiadások csökkentése érdekében. Megegyezés történt, hogy az elnök és a
főszerkesztő az új honlap fejlécének végleges változatát sürgősen kialakítja a mielőbbi működtetés érdekében.
Hozzászólások:
Kádár I. Csaba:
Az új honlap szerinte nem felhasználóbarát. Fel is tette az alábbi kérdéseket:
Miért lettek passzívak a régi felhasználók? Felhasználói igényeknek akarunk megfelelni, vagy valami másnak? Szükséges-e ez az igen terhelő, rengeteg apró részlet
(szerinte felesleges és elriaszt több felhasználót), ami a fejlesztés alatt álló új honlapon megjelenik a cél helyett? A véleménye az (mivel nem alapfokon ért hozzá),
hogy a régi egyszerűbb, áttekinthetőbb és célirányos volt. Neki nincs ideje a bogarászáshoz (talán másoknak sem). Az új rendszerű honlapban el lehet veszni.
Dr. Gyúró Zoltán:
Ígéretet tett arra, hogy visszatérünk a régi honlap felépítéséhez.
Békefi József:
Javasolta, hogy a csoporttitkárok a helyi összejöveteleken teszteljék a honlap
alkalmazhatóságát, véleményezzék, és egy közös javaslatot juttassanak el a főszerkesztőhöz, aki ezeket kiértékelve és figyelembe véve építené fel az új honlap szerkezetét. Az nem várható el, hogy szórványosan és időben elhúzódó észrevételekre
reagáljon. Gyorsan kell a végleges felépítési elképzeléseket megvalósítani. Jó lenne,
ha ez az év vége előtt (2011. december 31.) megtörténhetne.
3. Budapesti csoport
A budapesti csoport működése kritikussá vált. A csoporttitkár távollétében e
kérdést csak nagyvonalakban lehetett elemezni.
Lukoczki Zoltán:
Ujréti Miklós egyéb kötöttségei miatt már nem tudja jobban szervezni a csoport
munkáját, erről maga is így nyilatkozott. Segíteni kell neki megfelelő embert találni a
helyére. Megjegyezte, hogy az elnöknek ezekkel a vezetői kérdésekkel kellene foglalkozni és a kiállítások lebonyolítását rábízni a tisztséget vállalókra, de tudja, hogy
ott is gondok vannak ezért vállal ott is nagyon aktív szerepet az elnök.
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4. Egyebek
4.1. Lukoczki Zoltán bejelentette, hogy egészségi állapota és egyéb okok miatt 2011.
december 31-én befejezi az MKOE keretén belül vállalt, kiadványok terjesztésével
kapcsolatos munkákat. Az esetleges áthúzódásokat a következő év január végéig
még teljesíti, de a 2012-es tagdíjakkal és előfizetésekkel kapcsolatos teendőkre már
meg kell találnia a megfelelő személyt a vezetőségnek. A vállalt feladatokat folyamatosan 1996 óta végzi. Egyéb teendőit továbbra is szeretné végezni.
Hozzászólás:
Sas István szerint köszönet jár Lukoczki Zoltánnak az eddig végzett önkéntes
munkájáért, melyet alaposan és hosszú időn át lelkiismeretesen végzett, aki most is
időben és zökkenőmenetesen szeretné átadni a stafétabotot.
4.2. A következő elnökségi időpontja 2011. augusztus 27. Helyszíne: Érd, Hernád u.
15/a.
4.3. Az 1. napirendi pontban felvetett szórólapot (A6 méret) el kell készíteni és
legalább 1 hónappal a füvészkerti kiállítás előtt - 2011. augusztus 1. - célszerű
eljuttatni a Füvészkert vezetőségéhez. A szórólapon szerepeltetni kívánt információ
elkészítését, a sokszorosítást és a Füvészkert pénztárába juttatását Békefi József és
Kiss Csaba vállalta.
Az emlékeztetőt készítette: Kiss Csaba
Az elnökség ülést tartott még 2012 aug. 27-én, amelyről csupán a következő
emlékeztető készült:
A 2011.08.27.-i elnökségi ülésen, a MKOE honlapjának mielőbbi elkészülése
érdekében az elnökség felállított egy honlapszerkesztő bizottságot.
Tagok:
Főszerkesztő: Kádár I. Csaba
Szerkesztők: Dr. Gyúró Zoltán , Jokhel Csaba, Kiss Csaba, Rácz Ibolya, Varga
Zoltán.
Rendszergazda, adminisztrátor, moderátor: Dr. Gyúró Zoltán
Terveink szerint a szerkesztő bizottság elkészíti a honlapot, majd annak teljes
elkészültekor, csak a fórum tesztelésére felkér 10-20 aktív fórumozó gyűjtőtársat,
majd csak ezután kerül a nyilvánosság elé a weboldalunk.
Békefi József
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Tölgyszoborban él
Júliusban Szombathelyen jártam. Itt hívták fel a figyelmemet a Vas Népe című
megyei napilap egy néhány nappal korábbi cikkére. Az újság 7. oldalának alján rövid
írás számol be arról, hogy A Kámoni Arborétumért Egyesület szervezésében július 9én került sor arra az ünnepségre, amelynek alkalmából felavatták az arborétum
megmentőjének és bővítőjének, Bánó Istvánnak a szobrát. A nagyméretű szobrot az
arborétumban nőtt tölgyfából Hamar Sándor kézdivásárhelyi szobrász készítette az
egyesület fafaragó táborában. Az újságcikkel közölt fotó elsősorban az ünnepség
résztvevőit mutatja, a szobor a kép szélén, csaknem hátulnézetben látható.
Az arborétum a nyár folyamán zárva volt, nagyértékű felújítási és fejlesztési
munkák miatt. Így nem volt módom megnézni a műalkotást, de használható fotóra
sem bukkantam. Az interneten sem találtam semmi további információt, illetve
képet a szoborról. Ezért felvettem a kapcsolatot Csuka Istvánnal, az arborétum
vezetőjével, kérve a segítségét. Az itt bemutatott fotót tőle kaptam, azzal az információval kiegészítve, hogy a szobor végleges helye a most átadott látogatóközpontban lesz.
De ki is volt Bánó István?
A szoborra alkotója a következő feliratot faragta:
BÁNÓ ISTVÁN
okl. erdőmérnök
1917-1995
“A KÁMONI ARBORÉTUM
MEGMENTŐJE”
Ha kutatni kezdünk, hamarosan megtudhatjuk, hogy a II. világháború után ő volt
az, aki megakadályozta, hogy az arborétum faállományát széthordják tűzifának.
Szintén ő vot, aki a megmaradt növényállományt számba vette és meghatározta,
ugyanis a háborúban a kert összes dokumentációja megsemmisült. Az ő vezetésével
készültek az első üvegházak társadalmi munkában, kezdődött meg a növényállomány pótlása, bővítése, majd a munka eredményeként a kert 1950-ben természetvédelmi oltalom alá került, illetve területe a következő években bővült. Bánó
István 1975-ig volt a kert vezetője, áldozatos munkája elismeréséül ma őt tekintik a
kert megmentőjének.
Ha még tovább kutatunk, azt is megtudhatjuk, hogy nem volt annak a társadalmi
rendszernek az odaadó híve, amely őt a vezetői székbe ültette. Ő volt az első ember
Magyarországon, aki emlékművet állított az 1956-os forradalomnak. Tette ezt még7

Izsay Tamás
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pedig 1957-ben! Persze titokban, és igazi erdész-módra. Egy
területen 1957-ben 54 db malonyai tuját (Thuja occidentalis
‘Malonyana’) ültetett el. A rendelkezésére álló területen a csemetéket 1-9-5-6-10-23-as csoportokba ültette. A dolog természetesen csak a rendszerváltás után válhatott publikussá, de az emlékmű ma is megtekinthető, sőt, 2003 óta emléktábla hívja fel a figyelmet a nevezetes tujákra. A tuja magyar
neve egyébként: életfa. Lehet,
hogy ez a választás sem volt véletlen?
Bánó István nekünk, kaktuszgyűjtőknek is fontos személy. Az arborétumban sziklakertet és kaktuszgyűjteményt hozott létre. Szombathely környékén és az arborétumban
is élénk kaktuszos élet folyt akkoriban. Minden tavasszal nagyszabású kiállítás nyílt ott és
emlékeim szerint a kiállított anyag egész nyáron megtekinthető volt. Személyes találkozásom Bánó Istvánnal egy ilyen tavaszi nyitórendezvényhez kötődik. A 80-as évek
közepén csatlakoztam a székesfehérvári kaktuszkörhöz és az egyik első kirándulás
célpontja, amelyen velük részt vettem, Szombathely volt. Akkor még szinte senkit nem
ismertem a “fontos” gyűjtők közül, de két emberre pontosan emlékszem: ott mutattak be
Farkas Jánosnak és természetesen Bánó Istvánnak. Pista bácsi akkor éppen azon dolgozott, hogy összeállítson egy teljes Notocactus gyűjteményt, amelyben minden faj, változat és élőhelyi forma megtalálható.
Sajnos, többé nem találkoztam vele, mivel akkor még nem fényképeztem, fotóm sincs
sem róla, sem a gyűjteményéről, sziklakertjeiről. Haláláról is csak utólag értesültem, már
nem emlékszem, hogy kitől, talán Kis Lajostól. Egyesületünk akkor éppen hatéves
Csipkerózsika-álmát aludta, haláláról és munkásságáról semmiféle tudósítás nem jelent
meg. Most, a szoboravatás kapcsán merült fel bennem az a gondolat, hogy mi is az adósai
vagyunk.
Ezért felhívással fordulok a magyar kaktuszgyűjtőkhöz. Állítsunk össze egy méltó
anyagot Bánó István kaktuszos munkásságáról! Akinek bármiféle emléke, információja,
története, fényképe van Bánó Istvánról, illetve az általa gondozott gyűjteményről, kérem,
küldje el nekem. A beérkezett anyagokat felhasználjuk arra, hogy a Kaktusz-Világ
folyóiratban valamilyen módon megjelentessük ezeket. Hogy apránként, vagy egy
nagyobb terjedelmű írásba szerkesztve adjuk-e közre, azt nyilván az anyag mennyisége,
minősége és a főszerkesztő véleménye dönti majd el.
Várom a gyűjtőtársak összefogását. Talán ez az utolsó esélyünk, hogy Bánó István, a
kaktuszgyűjtő emléke az utókor számára megőrződjön.
Lukoczki Zoltán
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Elköszönés-féle
Tisztelt Gyűjtőtársak!
A júniusi elnökségi ülésen bejelentettem, hogy kiadványterjesztői munkámat
2012. januárjától befejezem. A 2011-ben megjelenő kiadványok postázását még
elvégzem, de legfeljebb január végéig. Ami ennél nagyobb késéssel jelenik meg, azt
már valaki mástól fogják megkapni, illetve a 2012-es előfizetéseket már nem az én
címemre kell küldeni. Kértem az egyesület vezetését, hogy a rendelkezésre álló bő 7
hónap alatt találja meg azt a személyt, aki ezt a munkát át tudja venni.
Önök 1996. óta bizonyára megszokták, hogy az egyesülettől kapott bármiféle
küldemény feladójaként az én nevem volt feltüntetve a borítékon, csomagon. Abban
az évben kezdtünk el itt Székesfehérváron szerkeszteni egy kaktuszos lapot
AlbaFlora néven. Néhány évvel később ebből a kiadványból kinőtt az 1991. óta téli
álmot alvó Kaktusz-Világ. A folyóirat feltámadásával együtt az egyesület is felébredt
hosszú szunnyadásából és új erőre kapott. A taglétszám évről évre nőtt, a lap
színvonalát folyamatosan tudtuk fejleszteni, egyre több lelkes tag állt közénk, hogy
munkájával is segítse közös ügyünket. Négy évig a lap szerkesztőjeként, majd három
évig az egyesület főtitkáraként dolgoztam. Ez idő alatt a szervezetet sikerült teljesen
megújítani és anyagilag stabilizálni. Munkám során a fő hangsúlyt mindvégig a
megbíz-hatóságra helyeztem. Fontos volt, amit ígérünk, azt időben, pontosan és
hiánytalanul teljesítsük. Bevallom, ez nekem a minőségnél is fontosabb volt, ma is
az. Talán ez volt az oka annak, hogy mind lapszerkesztői, mind főtitkári munkám
során magam végeztem az egyesület kiadványainak postázását, terjesztését. Amikor
egyéb választott tisztségeimről lemondtam, ezt a munkát akkor is megtartottam. A
feladat egyre több munkát adott, mert a kéthavonkénti folyóirat mellett 2003-ban
elkezdtük kiadni az évente kétszer megjelenő Pozsgások c. kiadványt, valamint az
évek során több könyvet is megjelentettünk. A 15 év alatt kivétel nélkül minden
esetben tudtam teljesíteni a magamnak megszabott normát: amint egy kiadvány
hozzám eljut a nyomdából, egy héten belül az utolsó előfizetett darab is postára
kerüljön. Az elmúlt bő 15 év alatt szerény becslés alapján is 25-30 ezer küldeményt
adtam fel. A munkához sok egyéb járulékos feladat is hozzáragadt az idők során: a
postai befizetések átvétele, a tagsági igazolványok elkészítése, a tagnyilvántartás
vezetése, az új tagnak jelentkezőkkel a kapcsolattartás, információ adás, stb.
Ez a munka sok feladatot, de egyúttal sok ismerőst, barátot is adott nekem.
Kaptam kritikát, jogosan és nem jogosan, megértőn és sértő módon, de sokkal több
tiszteletet, köszönetet, elismerést.
A munka befejezéséről hozott döntésemet három szempont alapján hoztam meg.
Egyrészt a megbízhatóságunkra egy ideje nincs ráhatásom, ehhez képest elég sok kritikát nyelek le emiatt. Másrészt a pontatlanság következtében az időgazdálkodásom
gyakran ellehetetlenül. A legfőbb tényező azonban az egészségi állapotom romlása,
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ami miatt az előbbi két ok nélkül is meg kellett volna hoznom ezt a döntést. Mozgáskorlátozottságom okán az élet minden területén nehezebben boldogulok, mindenhez több időre van szükségem és fizikailag is egyre problémásabb nehéz szatyrokkal
hosszú sorokat végigállni a postán.
Természetsen nem vonulok ki mindenből. A Pozsgások kiadvány szerkesztését
továbbra is végzem, az egyesület vezetésének munkáját továbbra is segítem. Többet
kívánok foglalkozni a gyűjteményemmel és a szakirodalommal. Ennek az elmélyülésnek bizonyára lesz olyan hozadéka, amelyet a Kaktusz-Világ olvasóival is érdemes lesz megosztani.
Kérem, hogy 2012-es tagdíjat, előfizetést az én címemre ne küldjenek. Aki eddig
elküldte, azt továbbítani fogom a megfelelő helyre. E kiadvány utolsó oldalán megtalálják az előfizetésekkel kapcsolatos aktuális információkat.
Lukoczki Zoltán

Az MKOE győri csoportjának 2012. I. félévi programja
2012.01.05

Izsay Tamás: Egy hónap Mexikóban

2012.02.09

Lukoczki Zoltán: Kaktuszok vízkultúrában.

2012.03.08

Horváth Ferenc: Kaktuszokkal társítható magashegyi
Tillandsiák.

2012.04.05

Dr. Szabó Krisztina: Télálló szukkulensek

2012.05.10

Rácz László: Lithops - a virágzó kavicsok

2012.06.07

Elhart Zsolt: Mexikói úti beszámoló

A rendezvények helye: Győr, Aradi vértanúk útja 23. Gyermekek Háza.
Ideje: 18-20 óra.
Info: 30/927-0432 csaba.kadar@kadartech.hu
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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MKOE budapesti csoport 2012. évi I. félévi programja.
2012. Január 9. Hétfő. Füleki József: Beszélgetés a Mammillaria nemzetségről,
vetítéssel illusztrálva
2012. Február 13. Hétfő. Dr. Szabó Krisztina: Télálló szukkulensek a Fővárosi
Állat- és Növénykert gyűjteményében.
2012. Március 12. Hétfő. Kádár I Csaba: A Notocactus nemzetség különlegességei.
2012. Április 9. Hétfő.
Békefi József: Melocactus nemzetség gyűjteményekben.
2012. Április 14. Szombat.
Nyílt nap Füleki József Mammillaria szakgyűjteményében. Látogatható : 9- 16
óráig. Információ: polythele@gmail.com
2012. Május 14. Hétfő. Újréti Miklós: Szabadföldi Crassulaceae-gyűjtemény a
budapesti Füvészkertben.
Az összejövetelek helye: Budapesti Füvészkert, Budapest. VIII. Illés u. 25.
Az előadások 18 órakor kezdődnek , 17 órától szakkönyvtárunk igénybe vehető!
Az esetleges programváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: Horváth Ferenc, e-mail: fehernyirfa@fehernyirfa.hu, Tel.: 20- 5462668 ,
Horváth Ferenc
MKOE budapesti csoport titkár

Tagdíjak, előfizetések 2012
tagdíj
Kaktusz-Világ
Pozsgások

tagoknak nem tagoknak
1 200 Ft
4 200 Ft
5 500 Ft
2 100 Ft
2 500 Ft

A 2012-es évi tagdíjakat és előfizetési díjakat a fenti táblázat tartalmazza.
Fizetési módok:
1. Átutalás az egyesület számlaszámára: 11702036-20532178.
2. Postai úton az alábbi címre: Takács Edéné 2030 Érd Gellért u. 15.
A postai befizetés rózsaszín postautalványon történik, amely minden
postahivatalban térítésmentesen kapható. Az átutalás közlemény rovatában, ill. a
postai utalvány hátoldalán kérjük feltüntetni, mire történt az előfizetés (pl.
Kaktusz-Világ 2012).
Kérjük a tagtársakat, hogy befizetéseiket január végéig tegyék meg.
MKOE elnökség
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