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Beszámoló a megrendezett kiállításokról
Dísznövény 2010. Szakkiállítás és Vásár, Budapest
2010. április 23-25én került megrendezésre
a több évtizedes hagyományokra visszatekintő
Dísznövény kiállítás a
Corvinus Egyetem Budai Arborétumában.
A kiállítás részeként
az MKOE önálló területen mutatta be kiállítását
és biztosított értékesítési
területet tagjainknak.
Idén 11 tagunk vállalt
részt a megjelenésben és
ismét egy igényes kiállíFotó: Szeifert Gábor
tási anyagban gyönyörködhettek a látogatók.
Kiállítóink voltak: Agócs György Eger, Balogh Ildikó Budapest, Halmi László
Budapest, dr. Horváth Sándor Budapest, Kósik Péter Bükkzsérc, Libnárné Herczeg
Ilona Érd, Márta Zoltán Gyál, Mohácsi Gábor Érd, Szabados Attila Fót, Szeifert
Gábor Gyál, Szupp Géza Budaörs. Az egyesület vezetése köszönetét fejezi ki minden
résztvevőnek a színvonalas megjelenés elősegítéséért.
A rendezvény központjában felállított színpadon minden nap rövid előadásokat
tartottunk kedvenc növényeikről. Külön köszönet Halmi László lelkes előadásaiért!
Természetesen a teljes kiállítási területen számos helyen válogathattak a
látogatók az értékesítésre szánt növények közül. Sajnos az idei Dísznövény kiállítás
színvonala elmaradt a korábbi években megszokottaktól, jelentősen kevesebb
kiállító mutatta be növényeit, termékeit, szolgáltatásait és a látogatók száma is
alacsonyabb volt.
Ez kedvünkön cseppet sem változtatott és kiváló hangulatban telt el ez a három
nap.
Szeifert Gábor
AlbaFLORA 2010 - a magyar kaktuszgyűjtők országos találkozója,
Székesfehérvár
2010. április 30 és május 2 között 28. alkalommal rendezte meg a fehérvári
csoport tavaszi kiállítását, amelyet több mint egy évtizede az AlbaFLORA néven,
szakmai előadásokkal színezve hirdetünk meg. Szakítva hagyományunkkal, az idén
egy hétközbeni napon kezdtünk, hogy városunk diákjainak, így az év vége felé
lehetőséget adjunk egy osztálykirándulás keretén belüli ismeretterjesztő kaktuszné2

zésre. Másnap két előadással vártuk a
látogatókat. Délelőtt Kádár I. Csaba a
Notocactus nemzetséget, délután pedig
a Kolozsvári Botanikus Kert munkatársa, dr. Feszt György a kaktuszok betegségeit mutatta be magas színvonalú előadásban. Feszt úr e tárgyban jelentős kutatásokat folytatott, 2009-ben megvédett
doktori értekezésének is ez volt a témája.
A 25 négyzetméteres kiállítási területen mintegy 600 növényt mutattunk
be, szinte valamennyi jelentősebb szárazságtűrő növénycsoport képviselve
volt.
Kiállítóink voltak: Csaba János Lovasberény, Dóczi László Székesfehérvár, Farkas János Székesfehérvár, Háden
Péter Balatonakarattya, Hóbor Zsolt Letenye, Horváth Ferenc Székesfehérvár,
Izsay Tamás Úrhida, Lojek Géza AFotó : Rácz Ibolya
gárd, Lukoczki Zoltán Székesfehérvár,
Sas István Székesfehérvár, Szabados
Attila Fót, Zöldné Koppányi Lenke
Gárdony
Köszönjük a kiállítóknak a lelkesedést és a látogatóknak az elismerő szavakat.
Külön köszönjük előadóinknak a színvonalas előadásokat!
Gyűjtőtársi üdvözlettel.
Izsay Tamás
Érdi kiállítás 2010.
május 8-9.
Ez évi tavaszi kiállításunkat a Szepesi Gyula
Művelődési Központban
rendeztük. Résztvevők:
Ács Kata Érd, Bödő Tímea
Érd, Farkas Ottóné Érd,
Gergely Attila Érd, Halmi
László Budapest, Jokhel
Csaba Érd, Kolovics József Szigetvár, Libnárné
Herczeg Ilona Érd, Minda
Zoltán Érd, Mohácsi Gábor Érd, Molnár Veronika
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Érd, Takács Edéné Érd. A látogatottsággal elégedettek vagyunk.
Köszönjük minden résztvevőnek és látogatónak, hogy megtisztelték rendezvényünket.
Libnárné H. Ilona
II. Hévízi Kaktuszkiállítás és Vásár
Az MKOE Keszthelyi Klubja 2010. május 15-én 2. alkalommal
mutatkozott be Hévízen.
A helyi önkormányzat
által kedvezően fogadott rendezvény a Deák
téren, a Tófürdő bejáratánál rendeztük meg.
Mint már tavaly is, a
környékbeli gyűjtők kiállították legkedvesebb
kaktuszaikat, pozsgás
növényeiket. Öreg és
fiatal egyedek egyaránt
szerepeltek a palettán,
így nagyon szép gyűjteményt láthattak vendégeink, az arra sétálók, nézelődők.
A portékájukta kínáló árusok Zala, Baranya, Fejér és Vas megyéből érkeztek.
Hévíz, mint tudjuk, idegenforgalmi központ, termálvizének köszönhetően korán
kezdődik a turistaszezon. Látogatóink a magyaron kívül leginkább oroszul, németül
beszéltek.
Sajnos az időjárás nem nekünk kedvezett, bár mint mondják: a májusi eső
aranyat ér. Ez mind igaz is, de egy kiállítás megrendezésénél nem biztos, hogy
aranyértékű. Ennek ellenére jó hangulatban, vidáman telt ez a májusi szombat.
Köszönjük a kiállítóknak, név szerint: Andrics Tamás Egyházasrádóc, Csaba
János Lovasberény, Döbröntei Csilla Keszthely, Fricker Ferencné Vonyarcvashegy,
Hóbor Zsolt Letenye, Hósvári Péter Hévíz, Kolovics József Szigetvár, Martonné
Kámán Györgyi Vonyarcvashegy, Rácz Ibolya Gyenesdiás, Ruzsics István Zalaegerszeg, Suba Andor Keszthely, Temleitner Károly Keszthely.
Rácz Ibolya
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Szatmárnémeti, 2010 május:
kirándulás, kiállítás, baráti találkozó, elismerés
A romániai Aztekium kaktuszgyűjtő
egyesülettel régóta jó kapcsolatokat ápolunk. A két egyesület mintegy tíz éve
együttműködési szerződést írt alá, ami
így egy kicsit talán túl hivatalosan hangzik. Az igazi kapcsolatok személyes szinten, szoros barátságok formájában szövődnek és fejlődnek. Könnyíti a rendszeres kapcsolattartást, hogy az Aztekium
Egyesület, bár országos szerveződésű,
központja Szatmárnémetiben működik,
így a távolság könnyen leküzdhető. Ők
májusban rendezik éves kiállításukat
Szatmárnémetiben. Ezen a rendezvényen
minden évben egy kisebb küldöttséggel magánemberként, de a magyarországi
egyesületeket is képviselve - részt vesz az
MKOE és a debreceni székhelyű MPKE
néhány tagja. Így történt ez az idén is,
május 20. és 23. között.
Latis Constantin
20-án, csütürtökön indultuk egy
gépkocsival, amelynek utasai Libnárné
Herczeg Ilona, Rácz Ibolya, Ábel Győző
és Lukoczki Zoltán voltak. Herczeg István, aki sokkal közelebb lakik Szatmárnémetihez, külön utazott. 16 óra örül
értünk a városba és Nevezi Jánoson kívül
szervezett program is várt minket: Latis
Constantin gyűjteményét látogattuk meg.
Latis úr érdekes módon nyugdíjasként
kezdett kaktuszokkal foglalkozni, de
néhány év alatt jelentős gyűjteményt és
komoly üvegházat hozott létre. Gyűjteményét saját magvetésekkel alapozta
meg, üvegházában az igényesség, a pedáns rend és a szakérte lem már az ajtóLatis úr gyűjteménye
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ban feltűnik. A házigazda kedves, barátságos, és bár ő maga nem magyar nemzetiségű, vendégei kérdéseire magyarul válaszol.
Szállásunk szokás szerint a “Lankán” vár minket, a város zöldövezetében,
Nevezi Sanyi (János öccse) pihenőházában. A ház teraszán zamatos pálinka, ízletes
vacsora, jóízű beszélgetés a további program lefekvésig. A házigazdát többen régi
isme-rősként, barátként üdvözölhetjük, beszélgetésünk is a “mi történt azóta?”
témakörrel kezdődik. A társaság elmaradhatatlan tagja Vasile, a nyugdíjas műszaki
rajzoló, aki ellátásunkért felelős és a következő néhány napon várhatóan megint
elkápráztat minket konyhaművészetével.
Másnapra sűrű programot terveztek vendéglátóink. Ellátogatunk Gyalura egy
kaktuszkertészetbe, visszafelé meglátogatjuk a Kolozsvári Botanikus Kertet, majd
hazafelé kitérő a Sárkányok Kertjébe, ami egy bizarr kőalakzatairól ismert terület
Zsibó környékén. Több mint 400 km csak az utazás. Dél volt, mire Gyalura értünk. Itt
néhány éve létrehoztak egy óriási kaktuszkertészetet. Tulajdonosa egy fiatal házaspár, a férj orvos, a feleség operaénekes. Futballpálya nagyságú, favázas fóliasátrukba
4 éve óriási mennyiségű kaktuszmagot vetettek, amelyek mára piacképes növényekké fejlődtek. Talán mondhatom, hogy amit itt nem lehet kapni, az nem is létezik. A
fotóval megpróbálom érzékeltetni a méreteket, innen a teljes terület 20-25 százaléka
látható be. Érdemes ellátogatni a honlapjukra: http://www.cactusi.com.
Alapos bevásárlás után indultunk a botanikus kertbe, ahol dr. Feszt György
barátunk kalauzolt minket. Elsőként a kaktusz-pozsgás üvegházat néztük át, utána az
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egyéb egzotikumokban gyönyörködtünk. A visszaúton nagy
esőbe kerültünk, így a Sárkányok Kertjét ejtettük az útitervből.
A következő nap a kiállítási
programmal telt. Mint minden
évben, az idén is számos gyűjtő
jött el és hozta magával kedvenceit bemutatásra. A múzeum két
nagyobb helyiséget biztosított a
kiállításhoz, ahol kulturált körülmények között, ki-ki ízlése
és elképzelése szerint rendezLátogatás a Kolozsvári Botanikus Kertben (balról
hette el növényeit. A programjobbra): Rácz Ibolya, Ábel Győző, Libnárné
hoz hagyományosan előadások
Herczeg Ilona, Nevezi János, dr. Feszt György.
is tartoznak. Az idén Ábel Győző az Ariocarpus nemzetség
szaporításáról tartott előadást, illetve bemutatta a Kecskeméti Dísznövénybarátok
Klubja berkein belül zajló kaktuszos életet, míg dr. Feszt György a kaktuszokon leggyakrabban előforduló kórokozók és kártevők témakörében segítette az eligazodást.
Ezután Savu Mircea elnök úr vette magához a szót és kihirdette a Vasile Lungu
emlékdíj idei kitüntetettjeit. A díjat 2008-ban alapították az egyesület megalakulásának tizedik, valamint a névadó halálának második évfordulóján. Dr. Lungu a
romániai kaktuszkultúra megteremtésének kiemelkedő alakja volt. A díjjal az alapítás évében a romániai kaktuszos társadalom jeles személyiségeit tüntették ki, valamint post mortem a magyarországi Balogh Lászlót és Molnár Imrét. 2009-től pedig
egy belföldi és egy külföldi személynek adományozzák, hasonló érdemekért. Az
elnök úr 2010 hazai kitüntetettjeként a közelmúltban Új-Zélandba áttelepült Eduard
Zimert-t, külföldiként pedig Libnárné Herczeg Ilonát nevezte meg. Az oklevelet és
az emlékplakettek Adrian Popa adta át. Ica néni rövid beszédben köszönte meg a
megtisztelő elismerést és a jelenlévőket stílszerűen egy pohárka tequila-val vendégelte meg. Ezután a kiállítókat és az előadókat is egy-egy díszes emléklappal ajándékozták meg, majd a program a Lankán folytatódott. A kiállítás résztvevői és vendégei a kerti asztal mellett finom italokkal, Vasile remekeivel és baráti beszélgetésekkel múlatták az időt késő estig.
Másnap, a korai reggeli után indultunk haza. Ismét megállapíthatjuk, hogy az
Aztekium egyesület magja igazi baráti közösséget alkot, amit létrehoztak és
működtetnek, az tiszteletre méltó. Bár lényegesen kisebb egyesület, mint a miénk,
van mit tanulni tőlük. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik! Aki teheti,
látogasson el honlapjukra, amelyen sok információ magyar nyelven is elérhető.
Címük: www.aztekium.ro.
Lukoczki Zoltán
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Határtalan szeretet és megbecsülés

Libnárné Herczeg Ilonát a romániai Aztekium Kaktuszgyűjtő Egyesület a Josef
Vasile Lungu emlékplakettel tüntette ki

Új tagjaink
Polereczki Zsolt
Dobai Dániel
Gergely Attila
Somlai Görgyné
Mészáros Ferenc
Szombat Renáta
Szunyogh Menyhért
Magyar Gábor
Békefi József
Nagy Ambrus

Kaposvár
Budakeszi
Érd
Érd
Miskolc
Dunaszentgyörgy
Nyíregyháza
Edelény
Balotaszállás
Mindszent

Bognár Ernő
Prribojszki Klára
Sinkó Zoltán
Antal Károly
Györe Balázs
Dirda Judit
Kelemen Árpád
Gólya Zoltán
Ráckevei Árpád
Czabai-Kovács
Gabriella
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Ásványráró
Békéscsaba
Seregélyes
Derecske
Hatvan
Mende
Románia
Budapest
Tököl
Budapest

