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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. április 9. 10:30 óra

Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Jelen lévők (10 fő):
Békefi József elnök
Dr. Gyúró Zoltán honlap főszerkesztő
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Kajdacsi János MKOE tag
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság tagja
Rácz Ibolya honlap szerkesztő
Szlabey Gábor könyvtáros
Napirendi pontok:
1. Tavaszi kiállítások
2. A Kaktusz-Világ és a Közlemények tartalma
3. Honlap
4. Egyéb
1.Tavaszi kiállítások
A két soron következő kiállítás időpontja:
! Egyetemi: 2011. április 29-május 1.
! Füvészkert: 2011. május 13-15.
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető jelezte, hogy problémák vannak a
kiállítási fegyelemmel kapcsolatosan. Egyes jelentkezők váratlanul, minden következmény nélkül visszalépnek, s a megszervezett kiállítások ebből következő többletköltségei az MKOE nem tervezett kiadásait terheli. Erre a vezetőség megoldást keres, melyet a Kiállítási szabályzat rögzíteni fog. A szervezések gondjai is újra a gazdasági vezetőt terhelik, ezért szintén sürgős a jelenlegi helyzet feloldása.
Kiss Csaba felvetette, hogy minden elérhető tagunk e-mail címét gyűjtsük össze,
kezeljük egységes levelezőlistaként, s az események előtt értesítsük a tagságot, kérve
a segítségüket a kiállítás építésében, lebontásában, a kaktuszok és segédanyagok
szállításában, azon való részvételen és bármilyen egyéb segítség felajánlásában. A
címlista összeállítására Békefi József dr. Gyúró Zoltán honlap főszerkesztőt kérte fel.
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1.A Kaktusz-Világ és a Közlemények tartalma
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő kérése, hogy az egyesületi élettel kapcsolatos
információkat ne a Kaktusz-Világban, hanem a Közleményekben közöljünk. Ennek
a kiadványnak a célja a tagság tájékoztatása, míg a Kaktusz-Világ egy szakmai folyóirat. Az egyesületi tagok kb. 25 %-a a Kaktusz-Világnak nem előfizetője, így az
abban közölt információkhoz hozzá sem jut. Az alábbi információtípusokat javasolja
a Közleménykeben megjelentetni:
Új egyesületi kiadvány megjelenése.
Tervezett és lezajlott egyesületi rendezvényekről szóló beszámolók, bele értve a
kiállításokat is.
Magakció felhívás.
Elnökségi ülések és közgyűlések emlékeztetői.
Helyi csoportok tevékenységével kapcsolatos információk.
Minden egyéb, ami nem egy szakmai folyóirat olvasóinak, hanem az MKOE
tagjainak szól.
A javaslat tárgyában nem született döntés.
2. Honlap
Az MKOE új honlapjának a helyzete még mindig fejlesztési stádiumban van. A
főszerkesztő több probléma megoldásán dolgozik. A jelenlegi honlapunk
működtetése és finanszírozása 2011. december 31-ig meghosszabbításra került.
3. Egyéb
Az MKOE vándorserlegének szélesebb körű megismertetéséhez egy információs
tábla elhelyezése szükséges, melyhez Kolovics József segítségét kérjük.
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Észrevételeim!
Lezajlott a 2011-es tavaszi kiállítás a Füvészkertben. A 40 éves jubileumi rendezvényen megjelentek azok a gyűjtők és árusok, akik megmutatták, hogy miből tudtak
szebbet, jobbat bemutatni, mint tavaly az őszi kiállításon. Lenne okunk örömünkben
boldogan hátradőlni és érezni a siker édes ízét, de sajnos örömünkbe némi üröm is
vegyült, aminek nem annyira édes az íze. Sötét felhők gyülekeztek már az orchideakiállításon is, majd az egyetemi rendezvényen, amiből talán előre látható lett volna,
hogy most sem lesz minden rendben.
Csütörtökön 10 órakor megkezdődött a helyszín felkészítése. Néhány köbméter homokot kellett csak arrébb hordani, amit szerencsére a helyi
építésvezetés megoldott. Ezután megkezdődhetett az ádáz
harc a sátorelemekkel, farönkökkel, asztalokkal, hogy némi
akrobata mutatvány után felkerülhessenek a napvilágra a
mély, veszélyes lépcsős pincéből. Közben sorra megérkeztek
az árusok, akik gyors kipakolás
után hamar elhagyták a terepet,
csakhogy ne legyenek láb alatt, vagy a kétkezi munka közvetlen közelében.
Néhányan köszönés helyett kitették a kiállítási sátor képzeletbeli helye mellé a kiállítási anyagukat, majd angolosan távoztak. Mondhatnám, hogy nem nagyon lepett
meg ez a dolg, mert már halottam az ehhez hasonló hozzáállásról, csak eddig nem
tudtam elhinni, hogy ez így is van.
Hát így van! Vannak, akiknek
még szívügye az egyesület, és
vannak, akik csak keresni akarnak
rajta. Az egyesület szervez egy kiállítást, ahol első és legfon-tosabb
az árusítás. A kiállítás megalkotása a munka kellemetlen része.
Hogy ez mennyire így van, arra
példa, hogy a kiállított növények
néha nem érik el az árusított
növények minőségét, állapotát
sem. Természetesen és szerencsére ez nem igaz mindenkire és
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minden esetre. Vannak, akik
még mindig szeretnék megmutatni a legszebb növényeiket, ami a kollégák dicséretét, a
látogatók elismerését váltja ki.
Érkeztek idős, hagyatékokból
származó növények, amelyeket
már nem az eredeti gazdáik nevelnek, mert az ő földi létük már
befejeződött. Új gazdáik viszont elhozták őket erre a neves
napra, ahol ismét elfoglalhatták
helyüket a régen oly ismert
gyűjtők névtáblái mögött. Jó
esetben ez így is lett volna, de
valahogy hiba csúszott itt is az
igyekezetbe. Néhány növény
elé nem jó névtábla került. De
vajon miért? Ki nem volt ott,
amikor kellett volna? Szervezés
kérdése lenne csak az egész,
vagy figyelmetlenség? Szerintem csak szervezés, ami mostanában nehezen megy. Túl sok
probléma szakadt egyszerre az
MKOE vezetés és néhány lelkes
tag nyakába.
Vasárnap 17 órakor megkezdődött a bontás. Talán mondanom sem kell, hogy ismét
azok voltak a legfürgébbek, akik
a kipakolásnál. Csütörtökön a
derekukra panaszkodtak, most
viszont a gátfutók ruganyosságával versenyezve szaladtak
autóikhoz, hogy ki tud hamarabb beállni, bepakolni és segítségnyújtás nélkül elhúzni. Sikerült nekik! Maradtunk azok,
akik az építésnél és még néhány
vidéki gyűjtő, akik természetesnek vették, hogy szeretnének
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segíteni. Ugyan nehezményezték, hogy a pesti, vagy Pest-közeliek mennyire sietnek,
ők pedig maradnak. Köszönjük nekik az egyesület nevében! Ha már a köszönömnél
tartunk, lehet, hogy ezt a szót ismét be kellene írni az egyesület nagykönyvébe és azt
néha, ha indokolt, még használni is illene. Lehet, hogy néhány önkéntes szívesebben
végezné el a munkát mások helyett. Talán mondanom sem kell, hogy a füvészkerti
kiállítás Egyesületünk legnagyobb megmérettetése, mégis mintha más kiállításokra
több időt fektetnénk, nagyobb mellszélességgel hirdetnénk annak szépségét, szervezettségét. Vajon mi lehet az oka? Bízom benne, hogy nem a literszámra folyó kellemes nedűk és a bulis jókedv tesznek fontosabbá egy rendezvényt.
Javaslataim a következők lennének:
1. A füvészkerti kiállítás építését CSAK csütörtökön délután, kb 15 órakor
lehessen elkezdeni. Addig ne lehessen megkezdeni a növények kipakolását. Kivételt
tehet a szervező, ha a kiállító (és nem az árusító) nem tud délután részt venni a kiírt
időpontban. Így nem kell senkinek egy teljes nap szabadságot kivenni, és talán
többen lennénk az építésnél.
2. Ha valaki nem nyújt segítséget, annak nem feltétlen kell a kiállításon részt
vennie, vagy árusítani, esetleg a négyzetméterárat számára felemelni, illtve a
segítőknek csökkenteni. (Erről ugyan már beszéltünk, de alkalmazására még nem
volt példa.) Így legalább a segítő árusok anyagilag jobban zárhatnák a kiállítást.
3. A kiállításra szánt növények minőségére, állapotára nézve ismét szükség lenne
egy szabályozásra, hogy ne szégyenkezzünk miattuk.
4. Hasonló a véleményem a növények tartóedényeivel kpcsolatban. Egy idős
növény esetén persze senki nem várja el, hogy csak dizájn kedvéért átültessük és
ezzel veszélyeztessük azt, de a többi esetben talán szebb lenne, ha nem a műanyagipar teljes, eddig legyártott termékeinek széles palettáját tennénk ki az asztalra, pláne
törötten, vízkövesen, koszosan.
5. Azon egyesületi tisztségviselők, akik úgy érzik, hogy nem tudják vagy nem
akarják feladataikat ellátni, azok ajánlják fel lemondásukat, hogy sértődés nélkül,
kereshető legyen a helyére egy másik személy.
6. A kiállítás szervezését ne akarjuk egy ember nyakába varrni, mert szerintem
nem tudja teljes egészében ellátni. Legalább erre a posztra két ember kell, vagy akár
három. De szóba jöhetne az is, hogy egy kis csapat építené a tavaszi, és egy másik az
őszi kiállítást. Így esetleg kialakulhatna egy kis versenyszellem is. Persze szükséges
itt legalább egy közös irányító ember és technikai háttér.
7. A problémahalmaz az új fórummal, és honlappal kezdődött, ami lassan egy éve
nem tud elkészülni,de még csak égi jelek sem hirdetik annak elkészülésének határidejét, a régin pedig semmilyen frissítés nem történik. Véleményem szerint túl sok
időt, energiát pocsékolt el a vezetés a honlapra és fórumra, így nem jutott idő a többi
probléma megoldására. Ugyan már többször javasoltam, hogy az MKOE hivatalos
honlapjának korábbi és aktív szerkesztőit kérjük fel, hogy folytassák munkájukat és
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ők tegyék rendbe az oldalt (ne a Vezetés!), díszítsék csinosítsák, töröljék a régi,
idejétmúlt felhívásokat, frissítsék amit lehet, mert jelenleg továbbra sem ér a kettő
egyet.
8. Az Elnökség összehívása, egyeztetés, probléma feltárás, döntéshozatal és
annak végrehajtása.
Tisztelettel egy MKOE-tag:
Jokhel Csaba

A szerkesztő megjegyzése:
Ez az írás az érdi csoport honlapján június óta olvasható. Mivel a Közlemények
olvasóihoz jelentős időbeli eltolódással került, tartozunk az igazságnak némi
kiegészítéssel. Azóta túl vagyunk az őszi kiállításon is, ahol a cikkben kifogásolt
jelenségek, magatartásformák és együttműködési problémák már korántsem voltak
jellemzők. Szeretnénk hinni, hogy ehhez a pozitív változáshoz a fenti írás is hozzájárult. Az őszi kiállításról bővebben a Közleményének egy későbbi számában
olvashatnak részletes beszámolót.

Székesfehérvári csoport II. féléves programja
Szept.14. Gyűjtemények látogatása itthon és külföldön.
Előadó: Izsay Tamás
Okt.12. A pécsi és a bécsi egyetemi botanikus kertek látogatása.
Előadó: Lukoczki Zoltán/
Nov.9. Gyűjteménylátogatások szerte az országban.
Előadó: Lukoczki Zoltán/
Dec. 14. Virágzások a gyűjteményemben/ Kaktuszos karácsony
Előadó: Izsay Tamás
Az előadások és a kiállítás helyszíne: Székesfehérvár, Malom u. 2 (Tiszti Klub).
Izsay Tamás
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