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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Újságunk 2020/1-es lapszámának szerkesztésekor, a 2020. év
első félévi egyesületi programjainak meghirdetésekor a
Kínában megjelent koronavírus-járványt egy távoli, minket
nem érintő, helyi problémának hittük, de a globalizált
világunkban egy vírusjárvány nem ismer határokat és
terveinket az erre adott válasz, a vírus elleni védekezés
felül írta és írja ki tudja meddig.
Úgy érzem, hogy maga a vírus hosszabb távon
leküzdhető, de az ezzel járó gazdasági megtorpanást,
visszaesést mindenki meg fogja érezni. Ez a járvány a
hobbinkra is kihat, negatívan érezteti hatását, a tagjaink
kapcsolattartását a virtuális térbe űzi. Jó hír viszont,
hogy egyesületünk stabil gazdasági alapokon áll, a
szükséges kiﬁzetéseket, és ami a legfontosabb a
Kaktusz-Világ és a Pozsgáslapok folyamatos
megjelenését biztosítani tudjuk. Jelenleg kiadványaink
az egyetlen írott, nyomtatott, szakmai kapocs a tagság
és az MKOE között az internetes kommunikáció
mellett.
A díszkertész szakma különösen megérzi a jelenlegi
helyzetet, hiszen a dísznövényáru most luxus
kategória, a legutolsó szempont, hogy most a vásárlók
dísznövényeket és virágokat vásároljanak.
Kaktuszkertészeinknek is a túlélésért kell küzdeniük,
de bízzunk benne, hogy ez a helyzet nem tart örökké!
A vírus „előnyére” írható, hogy a levegő tisztasága
kifejezetten javult, a környezetszennyezés jelentős
mértékben csökkent és ez talán pozitívan hat, még ha
átmenetileg is, a sérülékeny növény- és állatvilágra.
Az emberiség átmeneti „leállása” és a Föld erre adott
gyors, pozítiv válasza remélhetőleg közös
gondolkozásra és jó megoldásokra vezet a jövőben.
Amint lehet szokásos kiállításainkat, programjainkat
megtartjuk, bepótoljuk, és természetesen nem
mondunk le a 2021-ben tervezett „50 éves” jubileumi
rendezvényünk megszervezéséről sem.
Kérem ﬁgyeljék internetes felületeinket, a programváltozásokról, új időpontokról ott tudunk gyors és
pontos információkkal szolgálni!
DÓSA Béla tagtársunk a közgyűlésünkön az
Végezetül kívánok mindenkinek korona- és
Anisits-díj átadása után
növényvírusoktól mentes, napfényben gazdag
tavaszutót bőséges virágzással!
i
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
évi rendes /megismételt/ Közgyűléséről
ELTE Botanikus Kert (Füvészkert)
1083 Budapest, Illés utca 25., az
Egyesület által az összejövetelekre
bérelt helyisége
Időpontja:
2020. március 7. 14:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
(3. sz. melléklet)
A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat
ﬁzetett 187 fő, erről tagjegyzék készült (4. sz.
melléklet)
Levezető elnök:
RIGERSZKI Zoltán
Jegyzőkönyvvezető:
SASVÁRI Ákos
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.:
DÁNIEL Judit
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.:
ÖTVÖS Dénes
H O RV Á T H Ferenc elnök köszöntötte a
résztvevőket és megállapította, hogy a
Egyesület - szavazati joggal rendelkező - tagjai
22/187 arányban jelentek meg a megismételt
évi rendes Közgyűlésen. Az Egyesület
Alapszabálya szerinti a megismételt Közgyűlés
a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.
HORVÁTH Ferenc elnök a Közgyűlés levezető
elnökének személyére RIGERSZKI Zoltánt, a
jegyzőkönyvvezető személyére S ASVÁRI
Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek
személyére pedig DÁNIEL Juditot és ÖTVÖS
Dénest javasolta.
1/2020. (III. 7.) számú határozat:
A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a
jegyzőkönyv hitelesítőket a Közgyűlés
egyhangúlag megválasztotta.
Helye:

4. Az Egyesület 2020. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása
5. Tagsági viszony(ok) felmondása és
elfogadása
6. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása
7. Egyebek
2/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés a napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta.
1. Az Elnökség 2019. évi beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc
elnök és DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a
Közgyűléssel:
A 2019-es év tartalmasan zajlott az MKOE
életében. Március hónapban rendben
megtartottuk éves közgyűlésünket, átadásra

RIGERSZKI Zoltán levezető elnök ismertette a
Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:
1. Az Elnökség 2019. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi éves
beszámolójának előterjesztése és
elfogadása
3. Az MKOE 2019. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
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RIGERSZKI Zoltán
a Közgyűlés levezető elnöke

került az Anisits-díj, elfogadta a közgyűlés a
tervezett költségvetésünket és programjainkat.
A kiállításokat a vidéki csoportok közül Érd és
Székesfehérvár megtartotta. Budapesten a
Füvészkertben a tavaszi és az őszi országos
kiállításaink szintén sikeresek voltak. Az
egyesület életében és gazdasági működésnek
fenntartásában elengedhetetlen a két
színvonalas országos kaktuszkiállítás
megszervezése. Tavasszal 2200 fő, ősszel 2000
fő látogatta meg rendezvényünket, így az
MKOE működése gazdaságilag stabil alapokon
nyugszik.
Ezen kívül egyesületünk további szakmai
eseményeken is megjelent, így a Tavaszkert
Dísznövény Szakiállítás és Vásáron a Szent
István Egyetem Kertészettudományi Karán, az
érdi Nyitnikék rendezvényen, a tavaszi
Orchidea és Bromélia Kiállításon a
Mezőgazdasági Múzeumban, valamint a
Construma Kert kiállításon és az Őszi
Kertészeti Napokon, szintén a Szent István
Egyetemen.
2019-ben két szakmai utat szerveztünk, egyet
Ausztriába, egyet pedig Csehországba, mindkét
alkalommal telt házas autóbuszokkal.

HORVÁTH Ferenc MKOE elnök 2019. évi
beszámolóját olvassa fel.

Az MKOE továbbra is tagja a Díszkertészek
Szakmaközi Szervezetének.
Az egyesület taglétszáma a 200 fő körül mozog,
az állandónak mondható tagság mellett
természetesen volt új belépő és egyesületet
elhagyó személy is.
Szakmai újságunk a Kaktusz-Világ igen magas
színvonalon jelent meg évi 4 lapszámmal. A
tartalom kitöltése viszont elég nehéz feladatnak
bizonyul, így a szerkesztőség kénytelen
hivatalosan átvett cikkek lefordításával és
közlésével is foglalkozni. Időközben a
szerkesztő bizottságon belül személyi
változások is történtek.
Magakciónk sikeresen lezajlott a beérkezett
magadományokkal. Vásárolt tételekkel 2019ben nem egészítettük ki a maglistánkat. A
magfelelősi feladatkörben szintén volt személyi
változás.
Szép hagyomány az egyesület életében a
Kaktuszos Karácsony, mely sok tagtárs
részvételével az Érdi Vigadó étteremben került
2019-ben is megszervezésre.
Gazdaságilag tehát egyesületünk stabil
alapokon állt 2019-ben is, ennek alapját a két
füvészkerti kiállítás, a tagdíjak, a támogatók és
a magakcióból befolyt bevételek biztosították.
D ÁNIEL Judit az egyesület gazdálkodását
tükröző számokat az alábbiak szerint
ismertette:
Bevétel 2019 tény
Ft
Adó 1%-a
376 214
Adomány, támogatás
24 824
Banki kamat és/vagy átvezetés
43
Egyszeri belépési díj
13 000
Helypénz
330 000
K-V előﬁzetés (nem tag, 2019-21)
12 000
Kiállítás
4 471 000
Kirándulás
1 031 000
Magrendelés (+postázási díj)
344 254
Mappa
88 000
Postaköltség (bevétel)
47 880
Pozsgások előﬁzetés
242 500
Pozsgások előﬁzetés (nem tag)
6 000
Régi kiadványok
87 385
Tagdíj (K-V, 2019-2020)
1 135 000
Tagdíj (Pozsgások, 2019-20; 2. családtag
esetén)
25 000
Egyéb
174 600
ÖSSZESEN:
8 408 700
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Kiadás 2019 tény
Ft
Benzinköltség / Kiküldetés
67 430
Bérleti díj
649 500
Buszbérlés
972 603
Egyéb (kiadás)
586 345
Irodaszerek
31 485
Kiadványszerkesztés
265 176
Kivitelezés / Vidéki kiállítások
114 300
Magrendelés, -vásárlás
343 938
Nyomdai költség
1 399 693
OTP Bank kezelési költségek
76 559
Postaköltség (kiadás)
596 120
Programköltség (Kaktuszos Karácsony) 338 880
Tagsági díj (dísznövény)
50 000
Terembérlet (Füvészkert)
129 000
Ügyvédi díj
Könyvtár bővítés
Eszközfejlesztés
Könyvelés
60 000
Mappa készíttetés
120 142
Szállásköltség
856 406
ÖSSZESEN:
6 657 577
Mindösszesen a bevételek 1 751 123 Ft-tal
haladták meg a kiadásokat.
3/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés az Elnökség 2019. évi
beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
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2. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi éves
beszámolójának előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz.
melléklet szerint tartotta meg FÜLEKI József, az
Ellenőrző Bizottság elnöke.
4/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság
beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
3. Az MKOE 2019. évi Közhasznúsági
Jelentésének előterjesztése és elfogadása
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz.
melléklet szerint tartotta meg SASVÁRI Ákos.
5/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentését
egyhangúlag elfogadta.
4. Az Egyesület 2020. évi költségvetésének
előterjesztése és elfogadása
Az Elnökség 2020. évi költségvetési tervezetét
DÁNIEL Judit ismertette a Közgyűléssel. A
tervezett gazdálkodást tükröző számokat az
alábbiak szerint mutatta be:

Bevétel 2020 terv
Adó 1%-a
Adomány, támogatás
Banki kamat és/vagy átvezetés
Egyszeri belépési díj
Helypénz
K-V előﬁzetés - nem tag
Kiállítás
Kirándulás
Magrendelés (+postázási díj)
Mappa
Postaköltség (bevétel)
Pozsgások előﬁzetés
Pozsgások előﬁzetés - nem tag
Régi kiadványok
Tagdíj
Tagdíj (Pozsgások; 2. családtag)
Egyéb
ÖSSZESEN:

Ft
400 000
10 000
13 000
300 000
6 000
4 000 000
900 000
500 000
50 000
60 000
220 000
6 000
150 000
1 000 000
25 000
375 000
8 015 000

Kiadás 2020 terv
Kiküldetés
Bérleti díj
Buszbérlés
Egyéb (kiadás)
Irodaszerek
Kiadványszerkesztés

Ft
100 000
1 000 000
800 000
900 000
50 000
300 000

DÁNIEL Judit gazdasági vezetőnk szájából
csak úgy ömlött a száraz tény, a tételek és számok,
melyet élvezettel hallgattunk (lásd az alábbi
képen).
A hallgatóság, a közgyűlés résztvevői. Az arcokon
látni, hogy nehéz hét áll mögöttünk, sehol egy
mosoly. Valaki például nem is bírta, feladta és
hasznosan, alvással töltötte el az időt.

Kivitelezés / Vidéki kiállítások
300 000
Magrendelés, -vásárlás
400 000
Nyomdai költség
1 500 000
OTP Bank kezelési költségek
85 000
Postaköltség (kiadás)
750 000
Programköltség (Kaktuszos Karácsony) 350 000
Tagsági díj (dísznövény)
50 000
Terembérlet (Füvészkert)
150 000
Ügyvédi díj
Könyvtár bővítés
300 000
Eszközfejlesztés
300 000

Könyvelés
80 000
Szállásköltség
600 000
ÖSSZESEN:
8 015 000
Tervezett eredmény: 0 Ft
Hozzászólások:
ź FÜLEKI József hozzászólása: Egyelőre még
kiszámíthatatlan, hogy az új koronavírus
terjedésének milyen hatása lesz a májusi
kiállításunkra, de javasolja, hogy ha a májusi
kiállítás emiatt elmaradna, azt későbbi
időpontban (június-július) meg kellene
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tartani, tekintettel arra, hogy a kiállítás
bevételei igen fontosak az egyesület
gazdálkodásában.
ź HORVÁTH Ferenc elnök: Valóban nem tudjuk
még, hogy mi lesz a helyzet májusban, amint
valami fejlemény lesz, időben reagálni
fogunk rá.
6/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés az Egyesület 2020. évi
költségvetését egyhangúlag elfogadta.
5. Tagsági viszony(ok) felmondása és
elfogadása az Elnökség javaslata alapján
A tagsági díjat meg nem ﬁzetők tekintetében a
tagsági jogviszony megszüntetéséről a
Közgyűlés dönt.
Az egyesület felmondja 2019. évi tagsági
viszonyát az 5. sz. mellékletben listázott 27
főnek.
7/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés jegyzőkönyvében felsorolt
személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangúlag
felmondta.
Az Egyesületbe 2019-ben 31 új tag jelentkezett
a 6. sz. mellékletben listázottak szerint.
8/2020. (III. 7.) számú határozat:
Fenti személyek tagsági viszonyát az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
6. Az Anisits János Dániel-emlékérem
átadása
H O RV Á T H Ferenc elnök tájékoztatja a
Közgyűlést, hogy az Elnökség a 2020. február
9-én megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben
alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet
2020. évben DÓSA Bélának ítélte oda. A díjazott
hosszú éveken át munkálkodott a magyar
kaktuszkultúráért, példamutató tevékenysége
során elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Az elmúlt években a Kaktusz-Világ Magazin
„Ki-kicsoda?” rovata cikkeinek megírásánál
nagyon sok esetben számoltak be arról
riportalanyaink, hogy DÓSA Béla milyen sokat
segített a kaktuszos életük kezdetén. Kinek
kaktuszokkal, kinek szaktanácsadással, vagy
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akár mindkettővel. Véleményünk szerint Ő
azok közé az ismert, sőt legismertebb
kaktuszgyűjtők közé tartozik, akikről az utóbbi
években sajnos kevesebbet hallhattunk, s
akikkel ritkábban találkozhattunk. Róluk és
tetteikről nem szabad elfeledkeznünk és a mi
feladatunk, hogy ha az ő erejük néha nem is
teszi lehetővé, keressük velük mi, az egyesület a
kapcsolatot és általunk mindig ott legyenek
emlegetve a legmegbecsültebb barátaink
között.
DÓSA Béla nevét a hazai kaktuszos életben
mindenki ismeri. Rendkívül sokat tett a
kaktuszok népszerűsítéséért. Szinte nincs olyan
kiállítás, ahol ne tenné tiszteletét, és ne
beszélgetne el a kaktuszos társakkal,
kollégákkal, barátokkal.
Többen emlékszünk, hogy D ÓSA Bélától
lehetett rendelni a kiadott listája alapján igen
szép, fajazonos ﬁatal növényeket, igen kedvező
áron. Valószínűleg nincs is közöttünk olyan,
akinek nem származik Tőle kaktusza.
Korábban az MKOE mellett működő Magyar
Kaktusz és Szukkulenskedvelők Egyesületének vezetőségi tagja volt DÓSA Béla.
Számos kaktuszgyűjtőt, illetve leendő kezdő,
szárnyaikat bontogató ﬁatalt és idősebbet
egyaránt támogatott jótanácsokkal, illetve
néhány növénnyel. Vendégszeretete, barátságossága mindannyiunk számára ismert.
Régebben gépelt maglistát is kiadott hatalmas
választékkal. Baráti áron adott növényei és
magvaiból kelt növények sok hazai gyűjteményben a mai napig megtalálhatók,
bizonyítván keze munkáját. Tette mind ezt
hosszú évtizedeken át a magyar kaktuszkultúra
virágzásáért és gyarapodásáért.
Fáradtságos és kitartó munkáját hálásan
köszöni az MKOE!
7. Egyebek
ź 2021. évi MKOE tagdíjak, Pozsgások
előﬁzetési díja és támogatói díjak módosítása
Legutóbb az MKOE 2016. december 11-én
összehívott rendkívüli közgyűlése rendelkezett
a tagdíj mértékének csökkentéséről, ami négy
éven át (2017 és 2020 között) volt fenntartható.
Sajnos, az utóbbi években tapasztalható
nyomda- és postai költségek emelkedésének

DÓSA Béla átveszi az Anisits-emlékérmet és az
oklevelet HORVÁTH Ferenc MKOE elnöktől.

nem tud tovább ellenállni a Kaktusz-Világ
magazint is magába foglaló 5.000 Ft-os tagdíj, így
annak szükségszerű megemelésére van szükség
2021-től kezdődően. Az elnökség javasolja a
közgyűlésnek az MKOE tagdíjának 2021. évtől
való 6.000 Ft-ra való megemelését. Az elnökség
tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy hasonló
okok miatt (nyomda- és postaköltség emelkedés)
az egyesület másik kiadványának, a
Pozsgáslapoknak is szükséges megemelni az
előﬁzetői díját. Tagjaink részére a jelenlegi 2.500
Ft helyett 3.500 Ft-ért ﬁzethető elő a kiadvány, míg
nem tagjaink részére az eddigi 3.500 Ft helyett
4.500 Ft-ért kínáljuk a Pozsgáslapokat 2021. évtől.
9/2020. (III. 7.) számú határozat:
A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján 21 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az MKOE tagsági díját 2021. évre
vonatkozóan 6.000 Ft-ban állapítja meg.
ź 2021-ben ünnepli az MKOE fennállásának 50.
évét! Az esemény méltó megünneplésének
előkészületeit egy külön rendezvény megszervezésével időben el kell kezdenünk. Ennek
érdekében 2020. március 28-án kibővített
elnökségi ülést tartunk a rendezvény tervezett

helyszínén, Érden.
ź Az MKOE a február 9-én megtartott elnökségi
ülésén hivatalosan elhatárolódott és elítéli a
kaktuszok természetes élőhelyét és magukat a
növényeket érintő természetkárosítást, a
növényekkel való illegális kereskedelmi
tevékenységet. A hazai gyűjteményekben
található, érintett kaktusznemzetségek és –fajok
tartásának és szaporításának szabályairól egy
szakértő képviselet segítségével párbeszédet
kezdeményezett az érintett hatóságokkal, melynek
eredményéről tájékoztatni fogja a tagságot.
ź L IBNÁRNÉ H ERCZEG Ilona emlékeztette a
közgyűlést és az elnökséget, hogy a jelenlegi
tisztségviselők megbízatása 2021-ben lejár. A
tisztújításhoz kapcsolódóan jelölő bizottság
felállítását javasolja. Az elnökség köszöni a
ﬁgyelemfelhívást és következő elnökségi ülésén
intézkedni fog a jelölő bizottság felállításáról.
Ezt követően RIGERSZKI Zoltán levezető elnök a
Közgyűlést bezárta.
Kmf.
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2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
ź HORVÁTH Ferenc (elnök)
ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető)
ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő)

Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
Adószám: 19576583-1-13

+36 20 546-2668
+36 20 512-8534
+36 30 488-4096

Tisztségviselők:
ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár)
+36 30 950-2231
ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök)
+36 30 608-7517
ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798
ź JOKHEL Csaba (érdi csoporttitkár)
+36 20 925-5851
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130
ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár)
+36 20 9494-650
ź PAPP László (szakmai vezető)
+36 30 539-0370
ź PAULIK János (magfelelős)
+36 30 648-2026
ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)
+36 20 962-6224
ź SOLTI Ádám dr. (Kaktusz-Világ főszerkesztő)
+36 1 372-2500/8614
ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag)
+36 20 944-3307
ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)

horvath.bromelia@gmail.com
juditd55@gmail.com
zoltanrigerszki@gmail.com

berika6661@freemail.hu
polythele@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
jokhelcsaba@t-online.hu
szupperkabuto@gmail.com
otvosdenes@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
paulikjani@gmail.com
sasvari.akos1@gmail.com
adam.solti@ttk.elte.hu
timarmarika@citromail.hu
vargazolee@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2021-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 5000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.

Közlemény

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).

Kedves MKOE Tagok, Tisztelt Érdeklődők!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a COVID-19
koronavírus-járvány miatt a kihirdetett
vészhelyzet végéig a tavaszra, nyárra tervezett
kiállításaink, vásáraink, programjaink elmaradnak. A közeljövőben tervezett más rendezvényeink, csoportos kirándulásaink, összejöveteleink sem lesznek megtartva, a szükséges
elnökségi üléseinket távoli kapcsolatban fogjuk
bonyolítani.
Abban az esetben, ha majd az új koronavírusjárvánnyal kapcsolatos központi intézkedések
lehetővé teszik, valamint egészségünket már
nem fenyegeti veszély, az MKOE mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy a rendezvényt
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bepótolja, egy későbbi időpontban megtartsa.
Amennyiben erre mégsem lesz lehetőségünk,
úgy csak azt remélhetjük, hogy az őszi
kiállításunkon Mindannyiukkal jó egészségben
találkozhatunk ismét.
A programjaink jövőbeni alakulásáról
honlapunkon, Facebook-oldalunkon és
levelezőlistánkon tájékoztatást fogunk adni
Önöknek, kérjük, kövessék ezeket ﬁgyelemmel.
Jó egészséget kívánunk Önöknek, Családjuknak, illetve Szeretteiknek. Vigyázzanak
Magukra!
Érd, 2020. március 17.
MKOE

