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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: Solti Ádám '+36 1 372 2500/8614;sadambio@elte.hu
Budapesti csop. titk.: Horváth Ferenc '+36 20 9429-211
fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Győri csoport titk.: Kádár I. Csaba ' +36 30 927 0432; csaba.kadar@kadartech.hu
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
Kiadványterjesztők:
Előfizetett kiadványok (Kaktusz-Világ és Pozsgások aktuális évfolyamai):
Takács Edéné 2030 Érd Gellért u. 15, '+36 30 445 4584; ancikaneni@citromail.hu.
Régi kiadványok (minden, az aktuális évnél korábban megjelent kiadvány):
Rigerszki Zoltán'+36 30 488 4096; zoltanrigerszki@hotmail.com
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.
özlemények, 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
Barna János szakmai vezető
Füleki József fegy. biz. tag
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Kajdacsi János MKOE tag
Kádár I. Csaba a győri csoport mb. titkára
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság tagja
Rácz Ibolya honlapszerkesztő
Rigerszki Zoltán KV főszerkesztő
Sas István az ellenőrző bizottság tagja
Solti Ádám KV főszerkesztő-jelölt
Dr. Szabó Krisztina főtitkár
Szlabey Gábor könyvtáros
Takács Edéné kiadányterjesztő
Napirendi pontok:
1.
Anisits emlékplakett odaítélése
2.
2011. évi költségvetés zárása, 2012-re tervezet készítése
3.
Közgyűléssel kapcsolatos szervezési kérdések
4.
Kiállítások
5.
Honlap
6.
Közlemények
7.
Kiadványterjesztés
8.
Egyéb
1. Anisits emlékplakett odaítélése
Az elnökség döntése alapján, 2012-ben az Anisits János Dániel emlékplakettet a
romániai Aztekium Egyesület és Elhart Zsolt kapják. A díjat az MKOE
Közgyűlésen adjuk át. Gratulálunk!
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2. 2011. évi költségvetés zárása, 2012-re tervezet készítése
Gazdasági vezetőnk jól előkészített anyagot tett a vezetőség elé, ezért sokkal
gyorsabban és egyszerűbben kialakult a 2011. év végleges költségvetésének
számhalmaza, mely az MKOE Közgyűlésén kerül ismertetésre és elfogadásra, majd
ezt követően a Közleményekben jelentetjük meg. Hasonlóan tesszük ezt a 2012. évre
szánt költségvetési tervezettel is.
3. Közgyűléssel kapcsolatos szervezési kérdések
Az MKOE közgyűlése 2012. február 13-ára, alacsony létszám (kevesebb, mint a
taglétszám 50%+1 fő) esetén február 18-án 14 órára van meghirdetve. A közgyűlést
követően Solti Ádámnak, a kaktusz-Világ új főszerkesztőjének bemutatkozó előadása következik, majd eszem-iszom.
Tervezett napirendi pontok:
1. Az elnökség beszámolója
2. A személyi változások elfogadtatása
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A 2011. év költségvetési beszámoló
5. A 2012. évre tervezett költségvetés ismertetése
6. Közhasznúsági jelentés
7. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
8. Jelölő Bizottság választása.
4. Kiállítások
Döntés született az osrszágos kiállítások időpontjáról. A részletek a kiadvány
utolsó oldalán olvashatók.
5. Honlap
A honlap készítése ebben a formában nem működik, ezért az elnökség az ülésen
szavazott arról, hogy egy külsős segítséget vesz igénybe. Az elnök és a honlap
főszerkesztője több ajánlatot bekért, amelyek alapján a döntést az elnökség elé
terjesztette.
Az elnökség nagy tiszteletét fejezi ki Dr. Gyúró Zoltánnak, aki eddig rengeteg
időt és energiát fektetett ebbe a munkába.
6. Közlemények
Mostanáig nem volt szabályozva és tisztázva két egyesületi kiadvány, a KaktuszVilág és a Közlemények szerepe. Ez a múltban több problémát is okozott. Bizonyos
közérdekű információk csak a Kaktusz-Világban jelentek meg, így nem jutottak el
azokhoz a tagokhoz, akik nem fizették elő a folyóiratot. Más esetekben az
információk mindkét kiadványban megjelentek, ami legtöbbször önmagában is
felesleges, ha olykor eltérő tartalommal történt, akkor pedig káros. Ezért az elnökség
meghatározta, hogy melyik kiadvány mely témákkal foglalkozhat, néhány esetben
meghagyva a kettős közlés lehetőségét.
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Közlemények

Kaktusz-Világ

Minden, az egyesülettel kapcsolatos
hivatalos közlemény, esemény:
e lnökségi ülés emlékeztető,
k özgyűlés jegyzőkönyv,
adó 1% hirdetés
t agsági díj és egyéb előfizetések,
árak
magadományozásra felhívás,
új könyv, kiadvány hirdetés,
 V hirdetés (előfizetésre)
K
a kciók (KV és könyv leárazás)
lehetőleg feltűnő helyen pl. hátsó
borító
k iállítások, rendezvények
időpontjai
h alálesetek, megemlékezések
(rövid információ)
 eszámolók a kiállításokról,
b
rendezvényekről
köszönetnyilvánítások,
 V tartalomjegyzéke.
K

Szakmai cikkek (ú
 ti beszámolók,
fajleírások, könyv- és folyóirat
ismertetők, növényismeret, stb). Ezen
kívül:
adó 1% hirdetés,
magadományozásra felhívás,
új könyv, kiadvány hirdetés,
r ejtvény,
h alálesetek, megemlékezések
(nagyobb terjedelmű és/vagy
szakmailag kiemelkedő gyűjtőről
szóló cikk)
 özlemények tartalomjegyzéke.
K

7. Kiadványterjesztés
A régi kiadványok raktározását és terjesztését Békefi József (Balotaszállás) és
Rigerszki Zoltán is vállalta. Hatalmas mennyiségű anyagról van szó, amely több
köbmétert is kitesz, ezért nem kis terhet vállaltak a jelentkezők magukra. Az elnökség
választása Rigerszki Zoltánra esett. Döntésünktől függetlenül köszönjük Békefi
József felajánlását.
8. Egyebek
- Tagsági kártya nem lesz ebben az évben.
- Sas Istvánhoz érkezett levél ismertetése a Kaktusz-Világban megjelent fotók
minőségéről. Az elnökség felkérése: gyűjtőtársaink, akik jó minőségű, kifogástalan
növényképeket tudnak készíteni, segítsék a KV szerkesztők munkáját!
- Az új kiadványok, folyóiratok postázását, tárolását Takács Edéné vállalta el. Ez a
munka naprakész, pontos nyilvántartást igényel, melyhez sok erőt, energiát és kitartást kívánunk.
- Nagy tisztelettel köszönjük meg Lukoczki Zoltánnak az 1996 óta végzett kiadványterjesztői munkáját, amit precízen, naprakészen és késedelem nélkül látott el
hosszú időn keresztül.
Sz. K.
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A kiadványterjesztés új rendszere
Egyesületünk több-kevesebb rendszerességgel 1971 óta jelentet meg folyóiratot. 1998 óta
a kiadvány megjelenése rendszeres, évi hat lapszámmal. 2002 óta több könyvet is kiadtunk,
2003-tól pedig évente 48 lappal bővül Pozsgások című, mappában lefűzhető képes lexikon.
Kiadványaink példányszámának meghatározásakor mindig törekedtünk arra, hogy azok ne
csak az adott évben, hanem a később belépő tagok számára is hozzáférhetők legyenek. Jelenleg
még az 1980-as években megjelent kiadványokból is van raktáron. Így meg kellett oldanunk az
egyre növekvő készlet biztonságos tárolását, nyilvántartását és forgalmazását.
Mostanáig megoldható volt ennek a tekintélyes mennyiségű kiadványnak az egy helyen
történő tárolása és egy felelős személy általi kezelése. 2012-től a kiadványterjesztés feladatát
az egyesület vezetése ketté osztotta, így némileg megváltoznak a rendelés szabályai. Más foglalkozik az előfizetett, és más a megrendelhető kiadványokkal.

Ami nem változott:
- Minden kiadvány a vételár, vagy előfizetési díj befizetésével rendelhető meg.
- Befizetés teljesíthető postai úton a kiadványterjesztő címére. Csekket nem küldünk, a postahivatalokban ingyen beszerezhető ún. “rózsaszín” utalványt kérjük használni. Az utalvány
hátulján, a “Közlemény” rovatban minden esetben kérjük részletezni, hogy mire fizettek. Ennek elmaradása esetén a téves teljesítésért nem vállalunk semmiféle felelősséget és jóvátételt.
- Mindenféle befizetés teljesíthető banki átutalással az egyesület bankszámlaszámára. Ez
esteben is kérjük felsorolni a megrendelt, előfizetett kiadványokat, a rendelés csak így értelmezhető biztonságosan.

-

Az egyesület bankszámlaszáma: 11702036-20532178

Előfizetett kiadványok terjesztője

-

Előfizethető kiadványok: a Kaktusz-Világ és a Pozsgások 2012. évi számai.
- Postai úton történő befizetés esetén e terjesztő postacímére kérjük címezni az utalványt.
- Erre a címre kérjük küldeni a tagdíjbefizetéseket is, valamint új belépők esetén a kitöltött
és aláírt belépési nyilatkozatokat.
- Az előfizetett kidványok postázásáért e terjesztő felelős. Mindenféle kérdéssel,
reklamációval hozzá forduljanak.
- A terjesztő címe: Takács Edéné Anikó 2030 Érd Gellért u. 15.
'+36 30 445 4584
e-mail: ancikaneni@citromail.hu

Rendelhető kiadványok terjesztője
- Minden, az aktuális évnél korábban megjelent kiadvány e terjesztőnél rendelhető.
- Az év közben megjelenő, nem előfizetett kiadványok (pl. újonnan megjelent könyv)
szintén e terjeszőnél rendelhetők.
- Postai úton történő befizetés esetén e terjesztő postacímére kérjük címezni az utalványt.
- A rendelhető kiadványokról, a rendeléseket terhelő postaköltségekről tájékoztatást e
terjesztőnél kaphatnak, de tájékozódhatnak a www.kaktuszgyujtok.hu honlapon is.
- A megrendelt kiadványok postára adásáért e terjesztő felelős, mindenféle kérdéssel,
reklamációval hozzá forduljanak.

6

A terjesztő címe: Rigerszki Zoltán
3700 Kazincbarcika Csalogány u. 34.
'+36 30 488 4096
e-mail: zoltanrigerszki@hotmail.com
A régi kiadványokat a terjesztő már elszállította. Az elhelyezés és a tárolási rend kialakítása után a honlapon és a Közlemények oldalain adunk tájékoztatást a rendelési lehetőségekről, esetleges akciókról.
Lukoczki Zoltán

Tisztelt Előfizetőink!
A Pozsgások kiadványhoz rendelhető gyűjtőmappa átmenetileg kifogyott. Kérjük, hogy
egyelőre ne rendeljék, az utángyártás folyamatban van. Amint elkészül, a honlapon és a Közleményekben tájékoztatjuk Önöket. Akik januárban befizettek a mappára, és már nem tudtuk
teljesíteni rendelésüket, azoktól elnézést
kérünk, pótolni fogjuk.
L.Z
A Kaktusz-Világ 2011. évi 6. számának tartalma
Kollár Krisztián: Tövis a szememben – Tövis és tüske szavaink fejlődéséről
Deli Tamás, Marticsek János: A pannon szikesek pozsgásai nyomában – Edafikus
sivatagok és félsivatagok a Kárpát-medencében
Marticsek János: Magyarország pozsgásnövényei – VI. rész: A pozsgás zsázsa
Tóth Norbert: Mexikói útiképek III. rész
Jokhel Csaba: Túlélés
Németh Ottó: Lapszemle
Békefi József, Kajdacsi János, Rigerszki Zoltán: Kubai barangolások, 2010. II.
rész
Izsay Tamás: Brit Királyi Botanikus Kertek, Kew
Kiss Csaba, Kiss Ármin: Rejtvényrovat
A Kaktusz-Világ 2012. évi 1. számának tartalma
Solti Ádám: A Balcsik-i Botanikus Kert
Solti Ádám, Alicia Calvente: A húsvéti- (Hatiora) és tagoltlevélkaktuszok
(Schlumbergera) molekuláris filogenetikai alapon
történt összevonása és következményei
Kiss Ármin: 8 év kaktuszfotózás tapasztalatai
Folytatás a 8. oldalon
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Kiállítási naptár 2012
Április 13-15.: Nemzetközi Orchidea Kongresszus Budapest 2012. Szima-csarnok.
Április 29-30-május 1.: Székesfehérvári kaktuszkiállítás. Helyszín: Malom u. 2. Nyitva:
naponta 9-től 18 óráig. Szervező: Izsay Tamás (izsaytamas@gmail.com, 30/268-2511). Az
előadásokról később adunk tájékoztatást.
Május 5-6.: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva naponta
10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).
Május 11-13.: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert). Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Május 12.: Kaktusz-börze Bagotán (Szlovákia), a kutúrházban. Szeretettel várnak bárkit akár
eladóként, akár vásárlóként. További információ kérhető (magyar nyelven): Gabriel Klotton,
gklotton@gmail.com.
Június 2-3.: Kaktuszkiállítás és vásár Salzburg-ban, az Eugendorf-i sportcentrumban (Ausztria). 45 000 kaktusz a világ minden tájáról, 1000 négyzetméteren. Cím: Hammermühlstraße 5.
5301 Eugendorf. Nyitva: 9-től 18 óráig.

A székesfehérvári csoport 2012. I. félévi programja
Január 11.
Február 08.

Agárdi kaktuszkert
Előadó: Lojek Géza
Növényritkaságok. Érdekes kaktuszos videók a nagyvilágból.
Előadó: Izsay Tamás
Március 14.
Változások a kaktusz-rendszertanban Backeberg-től Hunt-ig.
Előadó: Lukoczki Zoltán
Április 11.
Argentínai barátaim gyűjteményei.
Előadó: Izsay Tamás
Ápr.28-29-máj. 01 30 éves jubileumi kiállítás.
Június.13.
Kerti party Úrhidán.
Az előadások minden esetben 17 órakor kezdődnek. Az előadások és a kiállítás helyszíne:
Székesfehérvár Malom u. 2. (Helyőrségi Tiszti Klub).

Folytatás a 7. oldalról

Barta László: Temachalco Barta László
Solti Ádám: A főszerkesztő bemutatkozik
Kiss Csaba, Kiss Ármin: Rejtvény
Német Ottó: Lapszemle (Kakteen und andere Sukkulenten 62/1 és 2)
Barna János: A kaktusztartás során elkövetett leggyakoribb hibák
(A Közlemények szerkesztése idején a lapszám nyomdai előkészítése még nem
fejeződött be, lehetséges, hogy az utolsóként feltüntettett írás a 2. számban fog
megjelenni.)
A Kaktusz-Világ folyóirat előfizethető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületénél. Előfizetési díj: 5600 Ft, egyesületi tagoknak: 4200 Ft.
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