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Elnökség
Elnök: Békefi József '
+36 30 956 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Schipeck Gusztávné '
+36 30 616 9375;mkoetitkar@gmail.com.
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona '
+36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János '
+36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Főszerkesztő: Dr. Solti Ádám '
+36 1 372 2500/8614;sadambio@elte.hu
Budapesti csop. titk.:Horváth Ferenc '
+36 20 546-2668; 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; jokhelcsaba@t-online.hu
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás '
+36 30-268-2511; izsaytamas@gmail.com.
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt '
+36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu

Ellenőrző bizottság
Vezető: Dóczi László lemondott, a pozíció betöltetlen.
Tagok: Molnár Veronika '
+36 30 395 2228
Sas István '
06 22 325 539

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.
Közlemények, az MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6 alkalommal,
számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok térítésmentesen kapják.
Bármilyen, egyesülettel kapcsolatos ügyben használható kapcsolat:

mkoetitkar@gmail.com
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Kedves Tagtársak!
A kiállítások alatt, ha időm engedi, szeretek beszélgetni tagjainkkal. Kíváncsi
vagyok miként vélekednek az egyesületről , a látogatókat pedig arról kérdezem, hogy
tetszik a kiállításunk és honnan tudnak a rendezvényünkről.
Többen igényelnék, hogy az előadásokon kívül vagy mellett több idő jusson
egymásra, a kötetlen beszélgetésekre, legyenek kirándulások, ami nem feltétlen mindig szakmai kell, hogy legyen. Ezek bizony nagyon jó ötletek és ha valaki kézzel foghatóan is tudna ebben segíteni örömmel vennénk.
Jó látni ahogy a tagtársak időnként „tömörülnek” és önfeledten beszélgetnek,
néha bizony még a vevőkről is elfeledkeznek. Az infó sátornál Ica néni szárnyai alatt
néha olyan tagi gyülekezet alakul ki, hogy a látogatók is oda gyűlnek abban a reményben, hogy ott biztos valamit ingyen osztogatnak.
Az őszi kiállításra Dr. Solti Ádámmal készítettünk egy kis kérdőívet, hogy megismerjük a kiállításon résztvevő, illetve csak látógatóként jelen levő MKOE tagok
véleményét.
Ilyen nagy érdeklődésre nem számítottunk!!
Nagyon szépen köszönjük annak az EGY tagtársnak a fáradtságát aki megtisztelt
bennünket a válaszaival, gondolataival.
A látogatók most is jó véleménnyel voltak a rendezvényünkről, az árusítókat
néhányan kevesellték, és egyre többen vallanak úgy, hogy reklámokból értesültek
rólunk (főleg internet).
Augusztus elején és szeptember végén a vezetőség és az aktív tagok ismét
megbeszélést tartottak. Az elöző a kiállítás előkészületeiről szólt az utóbbi pedig a
jövő év elején életbe lépő törvényi változások miatt vált szükségessé. Azok a tagok,
akik érdeklődnek az egyesületben történő események iránt, és mindenről hamar
szeretnének tudni, elfogadták a zárt levelezőlistánkra történő meghívást. Ők már
tudomást szereztek részletesebben is a megbeszélésen elhangzottakról. Röviden
összefoglalnám a megbeszélést azoknak, akik csak innen értesülnek a munkánkról.
Szeptember 21-én vezetőségi munkamegbeszélést tartottunk.
Jelen voltak: Füleki József
Libnárné Herczeg Ilona
Halmi László
Lukoczki Zoltán
Herczeg István
Molnár Veronika
Hóbor Zsolt
Ruzsics István
Jokhel Csaba
Sas István
Kajdacsi János
Schipeck Gusztávné

***
Az alapszabályzunkat módosítani, egyszerűsíteni, változtatni kell az új törvények miatt.
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Ha az új törvényekbe valaki bele szeretne olvasni, itt találja:
Http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TVEgy fontos
változás, hogy:
2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv, ami konkrétan
azt mondja, hogy az elnökség 3 tagból áll. Nem kevesebb, nem több, pontosan 3.
Ráadásul a közgyűlés közvetlenül nem választ elnököt. A megválasztott elnökségi
tagok maguk közül választják az elnököt.
Ezért felállt a jelölő bizottság, amelynek elnöke: Halmi László,
tagjai: Kajdacsi János
Hóbor Zsolt
A jelölő bizottság az egyesület elnökségére a az alábbi személyeket terjeszti elő:
Füleki József
Libnárné Herczeg Ilona
Schipeck Gusztávné
Itt szeretném megjegyezni, hogy magam helyett Dr. Solti Ádámot javaslom a
Bizottság felé. Indoklás: ide szakmai ember kell, aki sokat tehet a tudásával, nevével
az egyesület érdekében. Én a munkámat elnökségi tagság nélkül is el tudom látni,
amíg bírom és amíg bizalmat szavaznak nekem.

***
Szükségessé vált a kapcsolatfelvétel egy ügyvéddel, hogy közhasznúságunk
megerősítést nyerjen, mert csak akkor kaphatjuk az adók 1%-át, ha a közhasznúságot
meg tudjuk tartani. Ha elkészült az alapszabályunk, akkor elkezdjük a hivatalos
procedurát, ebből kifolyólag év végén szükség lesz egy rendkivüli közgyűlésre. Ez
várhatóan november hónapban lesz, de a pontos dátumot csak később tudjuk közölni.
Ebben a munkában Füleki József, Halmi László, Lukoczki Zoltán, Sas István vesz
részt.

***
Őszi kiállításunk összeségében jónak mondható. A negatívumokról már írtam
közvetlen a kiállítás után, de bemásolom azoknak, akik nincsenek rajta a levelező
listánkon.
Köszönjük a tagság önkéntes részvételét mind az építésnél mind a bontásnál,
mind az egyéb egyesületi teendőknél. Neveket nem írok, nehogy lemaradjon valaki.
A 3 nap alatt 977 fő látogatta a kertet, ebből 603 650 Ft bevételünk keletkezett, ebből
240 000 Ft bérleti díjat fizetünk az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. A
helypénzből 117 000 Ft, a zsákbamacskából 12 000 Ft folyt be.
Az árusok elhelyezkedésével megint akadt probléma. Ez a mi hibánk is, hogy
nem figyeltünk eléggé. A cél az, hogy az épületet körbe kell venni, illetve a kiállítási
sátor mellett is kell legyen tagtársunk, mert a jövőben a sátrat felügyelet nélkül nem
lehet hagyni. A jövőre nézve szigorúbbak leszünk, mert az EGYESÜLET az első és
nem az egyéni érdekek. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni, aki részt szeretne
venni az MKOE rendezvényein!
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A kiállítási szabályzatunk még ez évben átalakításra kerül, hogy a jövő évre már
az új jfeltételek érvényesüljenek. Idősebb tagtársaink részéről lenne egy olyan igény,
hogy szívesen bemutatnák a kiállításon növényeiket, de nem tudják eljuttatni a
helyszínre. Ez ügyben teszünk lépéseket.

***
Az újságunk is szóba került. Nagyon színvonalas és nagyon szakmai, olyan vélemények is elhangzottak, hogy jó volna, ha lenne benne olyan anyag is, ami a kezdőknek a kevésbé hozzáértőknek adna segítséget, ezzel talán több egyesületen kivüli
előfizetőnk is lenne. Valamikor fizetett reklámok, hirdetések is voltak, a jelen gazdasági helyzetünkben megint nagy szükség lenne rá

***
Nem vagyunk elég ismertek, szükség lenne „tagtoborzásokra”, pl. iskolákban előadásokkal, vagy egyéb más módon népszerűsíteni egyesületünket.
Egy rátermett marketinges szakember jól jönne a csapatban!

***
A közelmúltban történt sajnálatos esemény kapcsán (hatósági vizsgálat indult
növénytartás és kereskedelem szabályosságáról) beszélgettünk, hogy mit tehetnénk
annak érdekében, hogy egy kicsit tisztábban lássunk CITES ügyben. Bevallom
töredelmesen, hogy most olvastam el először a Wasingtoni Egyezményt. Lehet, hogy
nem ártana egy linket elhelyezni az egyesületi felületeken, hogy tagjaink számára
könnyebben elérhető legyen. Azt hiszem erről még fogunk beszélgetni olyan
alkalommal, amikor a témában jártasabb tagtársaink is jelen tudnak lenni, akik
segíteni tudnának ismeretink gyarapításában. Szükséges lesz felvenni a kapcsolatot a
témában illetékes hatósági szervekkel és a segítségüket kérni.

***
Mag kérdés: későn kapjuk meg a magokat, későn adjuk ki maglistánkat, ezáltal
hátrányt szenved az egyesület a magárusító tagokkal szemben, már csak azért is, mert
ha jól megnézzük a honlapot, akkor ingyen reklám, illetve vásárlási lehetőség van
(mondjuk ki nyíltan) az MKOE hátrányára. Ezt a helyzetet sűrgősen rendeznünk kell,
mert ez az MKOE honlapja, magánemberek, vállalkozások (még ha tagok is), nem
reklámozhatják magukat, mert az egyesület életben tartásához szükséges gazdasági
tevékenységet veszélyeztetik. Barna Jánossal levelet váltottunk és leírta a magvásárlás nehézségeit. Erre a kérdésre minél előbb vissza kell térnünk. Ruzsics István tagtársunk eddigi magfelelősi munkáját szeretném megköszönni a vezetőség nevében és
remélem, hogy a jövőben is hasonlóan számíthatunk rá!
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***
Gazdasági helyzetünk: Sajnos nem rózsás. Ami megdöbbentett, hogy 2007 óta
(eddig sikerült csak visszanézni) nem volt tagdíjemelés, de a kiadások évről évre
növekedtek. Az utolsó két évben az éves gazdálkodásunk erős veszteséggel zárult.
Ezért arra kértem a vezetőséget, hogy a februári közgyűlésen megszavazott új tagdíj
rendszert újra gondoljuk át. Döntés még nem született.
Nagyon tartalmas szombati nap volt, sok mindenről tudtunk beszélgetni még
vitatkozni is, de veszekedés-sértődés nem volt és ez a lényeg. Több aktív tag –
többféle vélemény, és ebből már lehet építkezni.
A megbeszélés végén a kötetlen eszmecsere egy kis élménybeszámolóval is
fűszerezve volt, amitől a jókedv magasra csapott. A társaság egyik fele hamarabb
elbúcsúzott, míg akik maradtunk, észre sem vettük, és a falióra már délután ötöt
mutatott. Gyorsan elköszöntünk egymástól és volt aki vásárolni ment, volt aki este a
7 órai színházi előadásra sietett. Volt meglepetés, főleg annak aki színházba
igyekezett, mert útközben, nem sokkal az indulás után észrevette az autó óráján, hogy
már fél hét van. Bizony, az a bizonyos falióra nem lett átállítva a nyári időszámításra.
Egy fontos dátum még, hogy december 31-ig lehet a következő évre az Anisits
díjasokra javaslatot tenni, indoklással.
Üdvözlettel
Schipeckné Erika
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör

24. Kaktuszkiállítása és vására
Mindig szomorú szívvel írok az
őszi kiállításunkról,
mert tudom, hogy
bármilyen csodás,
jól sikerült kiállítást
hozunk össze, akkor is jön utána a
tél, és a számunkra
oly kedves kaktuszainkat hamarosan
el kell, hogy helyezzük a telelőnek
kialakított pincékben, kamrákban,
jobb esetben üvegházainkban. Azonban az idő nem áll

A kiállítás építése
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meg, így nincs mit
tenni, mint a rendezvényünk beszámolójának megírása után nekilátok
beládázni kedvenceimet, mert sajnos,
mint tudjuk, minden kaktuszházat
kinőnek a növények a szenvedélyes kaktuszkedvelő és a végtelenségig gyűjtögető által.
Az őszi kiállításunkat, akárcsak a
tavaszit, Dr. SOLTI
Ádám, a KaktuszA kiállítottnövények nagyobb része egy épített ágyásban volt
elhelyezve.
Világ című újság
főszerkesztője nyitotta meg. A rossz, esős idő ellenére, szerencsére nagyszámú kaktuszokat kedvelő barátunk jött el hozzánk, hogy velünk együtt örülhessenek egy-egy boldog pillanatnak.
Ádám a tőle megszokott nyugalommal beszélt a honi kaktuszgyűjtés történetéről, az
érdi kiállítás létrejöttéről, a kaktuszok szépségéről, és még azt is megtudhattuk, hogy
bizony növényeink néha „elszaladnak” szemünk elől, még ha mi azt nem is vesszük
észre.
A megnyitót követően mindenki
kedvére beszélgethetett. Volt is miről,
az egyre ritkább találkozások okán,
így nem is csoda,
hogy a 11 órára
meghirdetett előadás kissé csúszott,
de ez az érdeklődőket nem nagyon zavarta. Az előadás
témája a fán lakó
kaktuszok, amelyet
ki más tarhatott volna, mint Dr. Solti
Dr. Solti Ádám megnyitja a ki állítást
Ádám, a fán lakó
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Kaktuszok nagy kedvelője és szakértője. Megismerkedhettünk az éjszaka
királynőjével (Selenicereus grandiflorus), bár néhányan kissé csalódottan dőltek
hátra székeikben, amikor nem egy hús-vérből összegyúrt hölgy képeit pillantották
meg a kivetítőn. Ádám szakmai felkészültsége a bemutatott nemzetséget illetően
felülmúlhatatlan. Előadásának képsorozatát profi módon állította össze, amelynek
végén néhány tombolanövényt sorsoltunk ki, amelyeket a tisztelt kiállítók ajánlottak
fel.
Következett az elmaradhatatlan zsíroskenyér, amelyet „illatos” lilahagymával
ízesítve kaphattak a megéhezett érdeklődők, és hogy szomjukat is olthassák vendégeink, üdítőitalokkal kínáltuk őket. Az ebédszünetet követően, a 2. előadás témájaként Kajdacsi Jánostól, a nagy utazótól kaphattunk bepillantást Kuba életébe, növényvilágába, utazó társaik megpróbáltatásaiba és kalandjaikba. János igazán kitett
magáért, amikor a képeket összeválogatva, azokat az érdeklődő kaktuszkedvelőknek bemutatta.
Mint minden kiállítás, ez is gyorsan véget ért. Nem maradt más hátra, mint nekiláttunk a berendezett növényeket kiemelni az ideiglenesen felállított ágyásukból,
majd mindent a lehető leggyorsabban összepakoltunk. Amikor vissza-néztem a
Szepes Gyula Művelődési Központ üresen maradt aulájára, akkor már a következő
kiállítás terveit láttam magam előtt megvalósulni. Tavasszal, a jubileumi 25.
kiállításunkra várunk ismét minden kedves, a szépre, főleg a szép kaktuszokra
fogékony látogatót.
Jokhel Csaba
A Kaktusz-Világ 2013/5 .számának tervezett
tartalma:
A fókuszban: Arrojadoa BRITTON & ROSE, 1920
(Kiss Csaba)
Euphorbia myrsinites LINNÉ 1753 (Lukoczki
Zoltán)
Kaktuszok oltása: Selenicereus alany használata
(JANAKIDISZ Demeter és Dr. SOLTI Ádám)
Könyvismertető: G. F. Smith & B-E. van Wyk -‘
Thee Garden Succulents Primer (Orosz Krisztián)
A Hohe Tauern kövirózsái (dr. Solti Ádám)
Lapszemle (Németh Ottó)

Változás! A MKOE székesfehérvári csoportja új időpontban tartja havi összejöveteleit. A foglalkozások minden hónap első keddjén, 17 órakor kezdődnek, a
helyszín változatlan.
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