
Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

Tisztelt Tagtársak!

Végre lassan itt a tavasz, március eleje van, 
mikor e sorokat írom, a fagyos éjjelek után 
bizony már érezhető a napsütés kellemes 
melege. A növényházainkban nevelt kaktusza-
ink tenyészőcsúcsa is megindult, lassan 
megkezdhetjük óvatos permetezésüket, majd a 
megelőző növényvédelmüket, a pincékben 
teleltetett növényeknél még sajnos erre várni 
kell, de a kikelet, és a kellemes idő már tényleg 
nincs messze.

A jó idővel együtt egyesületi életünk is 
felpezsdül, készülünk helyi kiállításokkal, nyílt 
nappal.

A tavaszi országos kaktuszkiállításunk közpon-
ti témája a sünkaktuszok (Echinocactus) 
lesznek (természetesen sok-sok érdekes egyéb 
nemzetséggel és szukkulenssel egyetemben). 
Mindannyian várjuk a kiállítás mellett a 
megszokott tavaszi kaktuszvásárt, ahol 
kedvünkre vadászhatunk álmaink növényeire.

Nem csak Budapesten, de vidéken így Érden 
majd Székesfehérváron és Szirmabesnyőn is 
készülnek csoportjaink tavaszi kaktusz-
bemutatóikra, aki tud menjen el és nézze meg az 
ottani gyűjtők ritkaságait, ápolja kaktuszos 
kapcsolatait vagy csak érezze jól magát. 

Reméljük a járványhelyzet nem tesz keresztbe 
tervezett programjainknak!

Helyi csoportjaink előadásainak látogatottsága 
erősen csökkenő tendenciát mutat, mely nem 
csak a mostani korlátozások, lezárások 
következménye volt, hanem talán társadalmi 
átalakulás is. A kommunikáció az online térbe 
került, melyhez a szoftveres és hardveres háttér 
ma már szinte mindenkinél adott. Az egyesü-
letünk úgy döntött, hogy nyitunk a szélesebb 
internetes világ felé és felkértük VARGA 
Zoltánt, a budapesti csoport vezetőjét a 2022-es 
év programjainak összeállítására (lásd vi. olda-
lon), ahol is a jövőben előadóink az online 
térben, határozott időben és témában tartják 
meg szakmai előadásaikat nem csak a tagoknak, 
hanem az érdeklődő nagyközönségnek is. 
A sikeres „főpróbát” februárban megtartottuk, 
így a továbbiakban ez járható útnak tűnik. 
Az érdeklődők otthonról élvezhetik az úti 
beszámolókat, élőhelyeket, ismerkedhetnek 
meg egy-egy kaktusz- vagy pozsgásnemzet-
séggel.

Természetesen a személyes kontaktusok 
továbbra is fontosak maradnak, ennek a 
gondolatnak tükrében bízom benne, hogy sok 
kaktuszkedvelővel személyesen is találkozunk 
a májusvégi füvészkerti kiállításunkon!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Elnöki beköszönő

2022/2.

http://kaktuszgyujtok.hu/magrendeles/index.php

Kedves Magrendelők!

Új év, új magok. 
Február folyamán vásárolt és 

adományozott tételekkel 
jelentősen (208 tétel) bővült 

magjegyzékünk.
Ezen a linken lehet rendelni!
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Napirendi pontok

1. Elnöki beszámoló

a) A Kaktuszos karácsony sikeres rendezvény volt, a jövőben is érdemes ezt a programot ugyanott 
tartani.

b) A magfelelős, PAULIK János a régi magok értékesítésére, kivezetésére kigondolt megoldása is 
szerepet játszott a 2021-es magbevétel rekorderedményében.

c) Az első online előadásunk zökkenőmentes és sikeres volt, köszönet érte dr. GYÚRÓ Zoltánnak 
(kb. 20 mp-es munka volt a Skype-csoport létrehozása, a szerk.) és FÜLEKI Józsefnek az 
előadásáért. Jövőben ez lesz a követendő út, ezért felkéri dr. GYÚRÓ Zoltánt, a honlapon, a 
Facebook oldalunkon és a hírlevél kiküldésével is tegyen közzé általános tájékoztatót, hogy a 
tagság éppúgy, mint az érdeklődők tudomást szerezzenek erről a lehetőségről. Hívja fel feltétlenül a 
figyelmet a Skype időnkénti kötelező frissítésére.

Az online előadások terv szerint havonta azonos időben lesznek. A felkérendő előadókkal az 
egyeztetés megkezdődött.

d) Könyvtár: Ezzel a változással a könyvtár szerepe újragondolást igényel.

2. A gazdasági vezető beszámolója

a) Az online előadások szükségtelenné teszik a füvészkerti terembérletet, ezért Dániel Judit ezt már 
le is mondta.

b) Maglista: A rekordbevétel a minden eddiginél jobban végiggondolt rendelés, a gazdag választék 
(208 új tétel), a jó időzítés és a gondos munka eredménye.

Színhely: 2030 Érd, Hernád u. 15.

Időpont: 2022.február 19.

Résztvevők:

ź Elnökség:

◦ HORVÁTH Ferenc (elnök) [1]

◦ DÁNIEL Judit (gazdasági vezető) [2]

◦ RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő) [3]

ź Tisztségviselők:

◦ FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök) [4]

◦ GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerkesztő, 
honlapszerkesztő)

◦ JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerkesztő, 
érdi csoportitkár) [5]

◦ LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző 
bizottsági tag) [6]

◦ ÖTVÖS Dénes (szervező titkár) [7]

◦ SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros) [8]

◦ TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag) [9]

Emlékeztető a 
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 

elnökségi üléséről
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A többéves tételek magjegyzékből 
kivezetésének leírása

A magvak csírázóképessége az idővel csökken, 
mely a nemzetségekre, fajokra nézve külön-
böző. Lehet, hogy egy faj 5 éves magjai remekül 
csíráznak, míg egy másik faj 2 éves magjaira ez 
nem mondható el. Ezért nincs egységes recept 
az idő elteltével arányosan értéktelenedő 
magtételek kivezetésére. De mivel az idő telik 
és a magvak öregszenek a következő szem-
pontok szerint vezetjük ki őket a listából:

ź 1-3 éve a listában szereplő magokat 
változatlan áron, változatlan mennyiségben 
áruljuk.

ź 4 éve a listában szereplő magokat 
változatlan áron dupla mennyiségben 
áruljuk.

ź 5 éve a listában szereplő magokat 30-50 Ft-
ért dupla mennyiségben áruljuk.

ź 6 v. több éve a listában szereplő magokat 
ajándékként osztjuk el.
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c) Költségvetés 2022 terv

BEVÉTELEK

Kiállítás 5 000 000

Helypénz 600 000

Tagdíj (K-V) 1 345 000

Tagdíj (Pozsgások, ; 2. családtag esetén) -

Magrendelés (+postázási díj) 840 000

KV előfiz nem tag 2022re 7 000

Adó 1%-a 500 000

Adomány, támogatás 200 000

Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) 1 400 000

Pozsgások előfizetés -

Pozsgások előfizetés (nem egyesületi tag,) -

Régi kiadványok 150 000

Egyéb (bevétel) 50 000

Postaköltség (bevétel) 40 000

Mappa 15 000

Egyszeri belépési díj (2022) 14 000

Banki kamat és/vagy átvezetés -

összes bevétel 10 161 000

KIADÁSOK

Nyomdai költség 1 500 000

Kiadványszerkesztés 250 000

Bérleti díj 600 000

Terembérlet (Füvészkert) -

Postaköltség (kiadás) 1 000 000

Egyéb (kiadás) 1 211 000

Kirándulás busz 1 700 000

Kirándulás szállás 1 700 000

Kaktuszos karácsony 500 000

Könyvelés 60 000

Eszközbeszerzés 80 000

Irodaszerek 60 000

OTP Bank kezelési költségek 100 000

Kiküldetési költségek 500 000

Magrendelés 600 000

Tagsági díj (Dísznövény) 50 000

Könyvtár bővítés -

Támogatás (tanösvény, iskola) 250 000

összes kiadás 10 161 000

5
7

4

3. Közgyűlés

Az éves rendes közgyűlés időpontja: 2022.03.20. (vasárnap) a székhelyen.

Megismételt közgyűlés: 2022.03.27. (vasárnap) a Füvészkertben.

HORVÁTH Ferenc elnök felkéri dr. GYÚRÓ Zoltánt az időpontok honlapon történő közzétételére.

4. Kaktusz-Világ. A főszerkesztő tájékoztatója

a) A példányszámot 300-ról a megbeszélt 280-ra csökkentettük.

b) A 2022/1. szám 1-2 héten belül kész, postázható.

c) A 2022/2. szám 95 %-ig kész, csak dr. SOLTI Ádám szakmai ellenőrzése van hátra.

d) 2022/3. és 4. cikkei rendelkezésre állnak.

5. Pozsgás lapok

30 tag már a 2022-es összeget is befizette. Ezzel szemben adósak vagyunk még a 2021-es anyag 
mindkét részével, azaz 48 lappal.

Az anyag egy része dr. GYÚRÓ Zoltánnál van, további 8-10 lap FÜLEKI Józsefnél. JOKHEL Csabánál 
is kb. 40 lap elküldésre vár.

Dr. GYÚRÓ Zoltán jelezte, hogy nem győzi a feladatokat, ezért további szerzői, szerkesztői és lektori 
erőforrás bevonására van szükség.

6. Anisits-díj

Négy személyre érkezett javaslat: FARAGÓ Judit, JANAKIDISZ Demeter, JOKHEL Csaba és VARGA 
Zoltán.

Az elnökség JANAKIDISZ Demeter és JOKHEL Csaba mellett döntött.

7. Szirmabesenyői kiállítás (2022.06.10-11.)

KOLLÁR Krisztián levélbeni kérése nyomán az elnökség molinók, növények, egyéb installációk 
kölcsönzése mellett a csoportoknak szánt költségvetési pénzből 50e Ft-tal is támogatja a 
rendezvényt. Kapcsolat: RIGERSZKI Zoltán, leszállítás: JOKHEL Csaba.

8. Tavaszi kiállítás (2022.05.27-29.)

A 2019-es járványhelyzet miatt elmaradt kiállítás témájában, a részben elkészült anyagok 
(installációk stb.) felhasználásával rendezzük meg.

9. Egyebek

Az elnökség a következő támogatásokról döntött:

a) Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ sziklakertje rendbetételének költségei.

b) A Virágkötő és virágkereskedő Szakma Kiváló Tanulója Versenyben résztvevő tanulókat 
ajándékcsomaggal, vásárlási utalvánnyal támogatja.

c) Továbbra is anyagilag segíti a Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola 
tanösvény programját a korábbi évekkel azonosan.

Az elnökség javasolja LUKOCZKI Zoltán tiszteletbeli tagságát a közgyűlés elé terjeszteni.

10. Érdi kiállítás megrendezése 2022.04. 23-24

Érdi Szepes Gyula Művelődési központban lesz helyileg. A honlapon, FB-on, hirlevélben 
közzétenni, hogy legyenek látogatók.

11. Nyílt nap Füleki Józsefnél április utolsó szombatján, azaz 2022.04.30-án.
viv
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A tavalyi évben sok előadásunk elmaradt a koronavírus-járványhelyzet miatt, ezért egyesületünk 
úgy döntött, hogy ez év előadásait a személyes találkozók helyett az online térben fogja megtartani, 
hasonlóan a cseh és német egyesületekhez.
Az első előadásunkat 2022. február 10-én 18:00 órakor FÜLEKI József prezentálta nagy sikerrel 
Miért szeretem a Mammillaria-kat? címmel.

Az előadást számítógépen, táblagépen v. okostelefonon a Microsoft Skype alkalmazásával lehet 
megtekinteni ezen a címen:

FÜLEKI József: 

Miért szeretem a Mammillaria-kat?

https://join.skype.com/H78jFp8butux
Az előadást bárki megtekintheti, legyen az egyesületi tag vagy szimplán csak kaktuszszerető.

A 2022-es tervezett program:

2022.02.10. csütörtök 18:00-19:30 FÜLEKI József Miért szeretem a Mammillaria-kat?

2022.03.10. csütörtök 18:00-19:30 VARGA Zoltán Virágzó kaktuszok fotói Mexikóból.

2022.04.07. csütörtök 18:00-19:30 KAJDACSI János ABC-szigetek 

2022.05.05. csütörtök 18:00-19:30 LUKOCZKI Zoltán Acanthocalycium nemzetség

2022.06.09. csütörtök 18:00-19:30 VARGA Zoltán Az Ariocarpus nemzetség

2022.07.07. csütörtök 18:00-19:30 HORVÁTH Ferenc Astrophytum nemzetség és hibridjeik

2022.08.11. csütörtök 18:00-19:30 RIGERSZKI Zoltán Kolumbia kaktuszai

2022.09.08. csütörtök 18:00-19:30 LUKOCZKI Zoltán Tenerifei pozsgás növényei

2022.10.06. csütörtök 18:00-19:30 TÓTH Norbert Dél-Mexikó kaktuszai

2022.11.10. csütörtök 18:00-19:30 FÜLEKI József Hogyan határozom meg a Mammillaria-kat

Az előadásokat felvesszük és online felületeinken közöljük, így később is megtekinthető.

viivi



A tavalyi évben sok előadásunk elmaradt a koronavírus-járványhelyzet miatt, ezért egyesületünk 
úgy döntött, hogy ez év előadásait a személyes találkozók helyett az online térben fogja megtartani, 
hasonlóan a cseh és német egyesületekhez.
Az első előadásunkat 2022. február 10-én 18:00 órakor FÜLEKI József prezentálta nagy sikerrel 
Miért szeretem a Mammillaria-kat? címmel.

Az előadást számítógépen, táblagépen v. okostelefonon a Microsoft Skype alkalmazásával lehet 
megtekinteni ezen a címen:

FÜLEKI József: 

Miért szeretem a Mammillaria-kat?

https://join.skype.com/H78jFp8butux
Az előadást bárki megtekintheti, legyen az egyesületi tag vagy szimplán csak kaktuszszerető.

A 2022-es tervezett program:

2022.02.10. csütörtök 18:00-19:30 FÜLEKI József Miért szeretem a Mammillaria-kat?

2022.03.10. csütörtök 18:00-19:30 VARGA Zoltán Virágzó kaktuszok fotói Mexikóból.

2022.04.07. csütörtök 18:00-19:30 KAJDACSI János ABC-szigetek 

2022.05.05. csütörtök 18:00-19:30 LUKOCZKI Zoltán Acanthocalycium nemzetség

2022.06.09. csütörtök 18:00-19:30 VARGA Zoltán Az Ariocarpus nemzetség

2022.07.07. csütörtök 18:00-19:30 HORVÁTH Ferenc Astrophytum nemzetség és hibridjeik

2022.08.11. csütörtök 18:00-19:30 RIGERSZKI Zoltán Kolumbia kaktuszai

2022.09.08. csütörtök 18:00-19:30 LUKOCZKI Zoltán Tenerifei pozsgás növényei

2022.10.06. csütörtök 18:00-19:30 TÓTH Norbert Dél-Mexikó kaktuszai

2022.11.10. csütörtök 18:00-19:30 FÜLEKI József Hogyan határozom meg a Mammillaria-kat

Az előadásokat felvesszük és online felületeinken közöljük, így később is megtekinthető.

viivi



Új helyszínünk, a Szirmay-kastély

növényére, bemutathatták a kreativitás és a giccskultúra oltárán alkotott, vásárolt, kapott 
„legműbb” kaktuszaikat, és még sorolhatnánk… A rendezvény igyekezett a kaktuszok mellett 
számos egyéb egzotikumot – nem csak pozsgás és szárazságtűrő növényeket értve ide – 
megmutatni. 

Idei jubileumunk, a tizedik alkalom során a célunk ugyanez: mind a növényanyagot, mind a 
programokat tekintve minél változatosabban minél több mindenkinek mutatni valami vonzót. 
Tizedszer fogjuk összeszerelni a kezdetektől, 2009-től használt kaput, azonban újra máshol: 2022-
ben, több év után ismét új helyszínnel készülünk meglepni a hozzánk érkezőket. A Botanica 
Exotica a korábbitól néhány száz méterre várja látogatóit, a Szirmay grófok régi barokk 
kastélyában, amely ugyan régi fényét jelenleg romkocsma-hangulatú enteriőrrel és külsővel 
feledteti, ám tereit is bőkezűbben kínálja, mint a művelődési ház terme, így terveink szerint 
kényelmesebben leszünk – s ki tudja, hátha a megújulás lehetősége egyszer a rendezvényt 
befogadó új helyszínre is átragad majd!

„Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban…” – szoktak 
kezdődni a mai modern sagák. S mit mondana erre a költő: 
hogy a távolságot, mint üveggolyót, megkapjuk? Közel s 
távol ügyét ügyesen kell kibogozni annak, aki arra 
vállalkozik, hogy a gyűjtőtársak egyikhez és másikhoz való 
viszonyát próbálja felmérni a kaktuszkiállítások, akár a 
címben nevezett fenti esetében is, azonban e történet se nem 
sci-fi, se nem irodalom. 

A mi rendezvényünk relatíve messze van az ország közepétől, 
a környéken élők számára így egyben a közelséget is jelenti. 
Nagyvárosi környezetben, Miskolcon indult, majd néhány 
kilométerrel odébb költözve egy nagyközség művelődési 
házában, Szirmabesenyőben nőtte ki magát azzá, ami most, a 
tizedik alkalommal ismét megpróbál előrébb lépni egyet. 
Bízom benne, hogy mind látogatóink, mind a közreműködő 
kiállítók osztoznak a meglátásban, hogy a maga módján 
folyamatosan fejlődik, (de így, a covidos évek alatt is legalább 
konstans minőséget nyújt,) akár a kiállítás, akár a börze 
növényeit tekintjük, s ugyan a kiegészítő programok 
mostanság háttérbe szorultak, igyekszik mindig többeket 
megnyerni a standok mindkét oldalára, s minél méltóbb, 
meggyőzőbb formában mutatni be hobbinkat. 

A kezdetektől sok egyéb várta az érdeklődőket, előadástól és 
rajzpályázattól kezdve tombola, totó, élményültetés főleg a 
kisebbeket, de többször szavazhattak a látogatók a kiállítás 

Ikszre vesszük: 
Botanica Exotica kiállítás

 tizedszerre

Idén a kapu is megújul

Kiállítók és látogatók - gyűjtemény gyűjtőkből
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Mind a kapu, mind az arculat is megújul idén, s 
az új helyszín adta nagyobb teret természetesen 
nagyobb méretű kiállítással is igyekszünk 
megtölteni. Azonban a növények világán túl is 
akad majd látnivaló: ha valaki kíváncsi rá, 
milyen játékokkal játszottak ükanyáink, 
szépanyáink korában, az a kastély egy másik 
termében, rendezvényünkkel egy időben 
Vizsolyi Andrea századfordulós játékbaba-
gyűjteményével is megismerkedhet.

Én már nagyon várom e szép számot, e fenti 
néhány sorral és a hozzájuk fűzött, korábbi 
alkalmak során készült fotókkal szeretnék 
megköszönni mindent eddigi látogatóinknak és 
kiállítóinknak, közreműködőinknek, valamint 
invitálom nemcsak őket, hanem mindenki mást 
is: akinek kedve és ideje engedi, látogasson el 
Szirmabesenyőbe, a Szirmay-kastélyba, s 
osztozzon velünk a tizedik Botanica Exotica 
kiállítás pillanataiban! Remélem, sokak 
számára vonzó a program, s júniusban 
találkozunk! Remélem, a fotók és az idei plakát 
kedvet teremtenek többeknél, akár közel, akár 
távol, hiszen nem egy messzi-messzi galaxis-
ban vagyunk! S remélem, hogy számos 
jubileumban lehet még részünk, amikről 
beszámolhatunk a Kaktusz-Világ oldalain 
újabb 10 évek múltán is!

KOLLÁR Krisztián

A kiállítás közelebbről

Eszmecsere a háttérben
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Hozzávalók
6 db tojás; 17 evőkanál porcukor; 3 csomag 
vaníliácukor; 8 kis tasakos Dr. Oetker zselatin; 4 
dkg kakaó por; 2 dl málnaszörp + pár csepp piros 
étel színezék (hogy erősebb piros színe legyen, a 
málnaszörp kissé színtelen); 5 dl tejföl
I. réteg (legalsó):
ź 3 tojássárga + 5 evőkanál porcukor + 1 cs. 

vaníliás cukor. Ezeket összekeverni robotgéppel.
ź 3 tojásfehérje kemény habbá
ź 1,5 dl vizet felmelegíteni 2 cs. zselatinnal, és a 

tojássárgás keverékhez hozzákeverni, utána pedig a habbá 
vert fehérjét óvatosan hozzáadni.

Majd egy kb. 25x35 cm-es tepsibe beleönteni és 10 percre hűtőbe tenni. 
II. réteg:
ź 3 tojássárga + 5 evőkanál porcukor + 1cs. vaníliás cukor + 4dkg kakaópor. Ezeket összekeverni robotgéppel.
ź 3 tojásfehérje kemény habbá
ź 1,5 dl vizet felmelegíteni 2 cs. zselatinnal, és a tojássárgás keverékhez hozzákeverni, utána pedig a habbá vert 

fehérjét óvatosan hozzáadni.
Ráönteni a sárga rétegre, és ezt is 10 percre hűtőbe tenni.
III. réteg:
ź 5dl tejföl + 7 evőkanál porcukor + 1 cs. vaníliás cukor kézi habverővel összekeverni
ź 1,5 dl vizet felmelegíteni 2 cs. zselatinnal, majd a tejfölös keverékkel összekeverni.
Ráönteni a kakaós rétegre és ezt is 10 percre hűtőbe tenni. 
IV. réteg (legfelső):
ź 1,5 dl vizet felmelegíteni 2 cs. zselatinnal + 2dl málnaszörpöt + az ételfestéket 

összekeverni, majd óvatosan a tejfölös rétegre önteni. 20 perc hűtő.
Ügyeljünk arra, hogy a tepsi vízszintesen helyezkedjen el a hűtőben. 
Sok sikert mindenkinek. 

A Jokhel-süti receptje, ami nem is süti
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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)  zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2022-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 6000 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. Előfizetése 2022-ben felfüggesztve a 2021 évi 

elmaradás okán. 2021-ben csak a 2020 évre előfizetett lapok tudtak megjelenni.

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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