2010/4.
Szerkeszti:
Szabó Krisztina

Közlemények

M agyar
K aktuszgyűjtők
O rszágos
E gyesülete

Tisztelt Olvasóink!
Kiadványunk 3-6. oldala a Közlemények előző, 3. számának a része
volt. A sokszorosítás során azonban sajnálatos hiba történt, így ez a
négy oldal akkor kimaradt. A közölt információk többsége sajnos már
aktualitását vesztette, azoban úgy gondoljuk, az ismertetett események
megérdemlik, hogy az egyesület kiadványában dokumentálva legyenek. Így most változatlan formában adjuk közre őket. Az érintettektől
elnézést kérünk, figyelmesebb munkával igyekszünk elkerülni a
hasonló bakikat.
A szerkesztők
Tagdíjak, előfizetési díjak 2011
Tagdíj
Kaktusz-Világ előfizetés
Pozsgások előfizetés

1 200 Ft
4 200 Ft (tagoknak)
5 600ft (nem tagoknak)
2 100 Ft (tagoknak)
2 500 Ft (nem tagoknak)

A Kaktusz-Világ előfizetési díja 2007 óta változatlan volt. Előállítási költsége a jó
kapcsolatoknak köszönhetően azóta sem emelkedett, a postai díjak azonban folyamatosan nőnek. Ez indokolta a lapszámonként 100 Ft-os áremelést.
A díjak befizethetők postai úton, vagy banki átutalással.
A pénzküldeményeket rózsaszín postautalványon az alábbi címre kérjük küldeni:
Lukoczki Zoltán 8000 Székesfehérvár Apatini u. 2.
Banki átutalás számlaszáma: 11702036-20532178 MKOE
1. Az utalvány, vagy az átutalási megbízás Közlemény rovatában mindig kérjük
felsorolni, hogy pontosan mire történt a befizetés. Nagyon sok keveredés, utómunka, félreértés takarítható meg így.
2. Banki átutalás esetén, ha a számlatulajdonos neve nem azonos a tag nevével,
kérjük megjelölni, hogy kinek a befizetéséről van szó.
3.A lakcímváltozásra mindig a Közlemény rovatban kérjük felhívni a figyelmet.
Ilyenkor nem elég, ha a “Feladó” rovatban szerepel a megváltozott cím!
Segítségüket köszönjük
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Kaktuszkiállítás Nagykanizsán
2010. jún. 19-20.
Immár VII. alkalommal szerveztünk
árusítással egybekötött kaktuszkiállítást
Nagykanizsán. Most már igazi helyszínt
sikerült találni a város központjában levő
Honvéd Kaszinóban. Évek óta szívesen
fogadnak minket és a látogatók is könnyen
idetalálnak. Közös szervező munkánknak
köszönhetően egyre többen.
Hagyományosan jó hangulatú találkozónkon a következő kiállítók vettek részt:
Andrics Tamás Egyházasrádóc, Gáspár Ferenc Nagykanizsa, Hári Béla Nagykanizsa,
Fotó: Gáspár Ferenc
Horváthné dr. Perák Ibolya Nagykanizsa,
Hóbor Zsolt Letenye, Kolovics József
Szigetvár és Sorok József Nagykanizsa.
Köszönjük a helyi média látogatását és támogatását, valamint a MKOE segítségét a
rendezvényünk létrehozásában!
Hári Béla

Gratulálunk
Augusztus elején örömmel értesültünk arról, hogy kedves tagtársunk, Orbánné Varga Mária egészséges fiúgyermeknek adott életet.
Orbán Miklós Szilveszter 2010. aug.
4-én 13 óra 20 perckor született,
súlya 3114 gramm, hossza 52 cm
volt. Édesanyja, Marika 2002 óta
tagja egyesületünknek. Férjével és
immáron két gyermekével az Őrségben, Nagyrákoson él és itt gondozza
folyamatosan gyarapodó kaktuszgyűjteményét is. A zalaegerszegi csoport tagjaként rendszeres résztvevője
a nyugat-dunántúli régióban rendezett kiállításoknak. Az itt látható felvétel a gyermek háromhetes korában készült. Szüleiről sajnos nem kaptunk képet, ezért a
fortélyos szerkesztő a zalaegerszegi kiállítás illusztrációjául egy olyan fotót használt fel,
amelyen az édesanya látható a szülés előtt két hónappal. (Ezt a képet láthatja a kedves olvasó
Közlemények előző számának 8. oldalán.)
Gratulálunk és szívből kívánunk az Orbán családnak jó egészséget, boldogságot, gyermekeikhez sok örömet, a kaktuszos utánpótlás neveléshez pedig sikereket.
(MKOE)
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Kaktuszos találkozó Tatán
Idén június 19-én ismét
összegyűltünk Tatán, hogy egy
feledhetetlen napot töltsünk el
Varga Zoltánnál. A mára rendszeressé vált találkozó hatodik
alkalommal került megrendezésre. Az utóbbi évekhez hasonlóan az idén is az ELTE Geológiai Múzeum parkja adott
otthont a rendezvénynek.
A délelőtti órákban az ország több részéből érkeztek
kaktuszt kedvelő emberek, akik
a tavalyi találkozó után nem
A résztvevők a kubai élménybeszámolót hallgatják
Fotó: Jokhel Csaba hagyhatták ki Zoli finom gulyását, és persze azt sem, hogy
egy szép napot tölthessenek
barátok között. A Kálvária-domb árnyat adó fái alatt már folytak az előkészületek
érkezésünkkor. Főszakácsunk, egyben vendéglátónk irányítása alatt folyt a krumplihámozás, hagymaaprítás. Volt, aki a tüzet figyelte, volt, aki ízesített, kóstolgatott.
Közben a többiek beszélgettek. Előkerültek a házi jellegű italok, melyeket sorban
egymás után végig is kóstoltak. Én inkább maradtam az alkoholmentes italoknál és a
finomabbnál finomabb házi készítésű sütiknél. Közben kattogtak a fényképezőgépek, hogy lehetőleg minél több maradjon az utókor számára ebből a jeles napból.
Ismerősök örültek a viszontlátásnak, ismeretlenek összeismerkedtek, így könnyebb lesz a
fórumon egymással beszélgetni, segítséget kérni, tanácsot
adni.
Mire elkészült az ebéd, addigra már az asztalok és székek
is a helyükre kerültek. Kellemes, mondhatni családias hangulatban elköltött ebéd után következett a kubai út fényképes
élménybeszámolója. Gyors
átrendezés, és már ültünk is,
mint a moziban.
Fotó: Lukoczki Zoltán
Három világjáró élmény- Varga Zoltán üvegházában
beszámolója következett. Sokunknak csak álom marad egy ilyen út, amire Kajdacsi János, Békefi József és Ri-
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gerszki Zoltán vállalkozott. Pontos tervezés, összetartás, egymásra figyelés, sok feledhetetlen óra,
és bizony sok fárasztó, kialvatlan
nap, veszély, bizonytalanság.
Minden nehéz nap után egy újabb
következett, ami tartogatott némi
mókát, kacagást, és természetesen
egy Melocactus-telepet.
A Zolinál eltöltött nap végén
megnézhettük gyűjteményét és
ki-ki ízlése szerint válogathatott a
sok szép kaktusz között.
Hazafelé még volt szerencsénk betekinteni a Katona házaspár, Judit és Zoltán kertjébe Katonáék és és gyűjteményük részlete
Fotó: Rácz Ibolya
Vértesszőlősön. Nincs is nagyon
szó, ami alkalmas lenne bemutatni
azt a kaktuszarzenált, ami minket ott fogadott. Aki nem látta, el sem hiszi.
Szép nap volt, mindenki kellemesen érezte magát, élményekkel gazdagodva tértünk
haza.
Jokhel Csaba
Érd

Évadzáró kerti parti Úrhidán
Június 16-án a székesfehérvári
kaktuszgyűjtők Izsay Tamás és neje
meghívására baráti kerti összejövetelt
tartottak Úrhidán. Házigazdánk az
igért halászlé helyett (ugyanis a horgász ismerősök nem javasolták a halat
a vizek szennyeződése miatt) finom
tyúkpörkölttel, üdítővel, szíverősítővel, és ami még fontosabb, igaz
barátsággal várta az érkezőket. Találkozónkat megtisztelte Füleki József
vecsési barátunk is. Megcsodáltuk
Tamás gondosan ápolt, templomi
rendben lévő növényeit, sziklakertjét,
Judit asszony Tillandsia-gyűjtemé- A rendezvény résztvevői
nyét. Többórás – szakmai – beszélgetés után búcsúztunk vendéglátóinktól.

Fotó: Lukoczki Zoltán

Sas István.
Székesfehérvár
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Kaktuszgyűjtő az országos sajtóban
A Népszabadság 2010. július 31-i számában Gyulán élő gyűjtőtársunkról, Sajti Sándorról jelent meg egy írás. Beszterczey Judit cikkének címe: Akit nem szúr a kaktusz, pedig van
neki 16 ezer. Sándor bácsit az egyik legjelentősebb magyar kaktuszgyűjtőként mutatja be, akinek kiemelkedő érdeme a Lithops nemzetségbe
tartozó fajok hazai megismertetése, elterjesztése. Leírja, hogyan kezdődött az életre szóló
vonzalom, hogyan került kapcsolatba más gyűjtőkkel, vett részt az első kiállításokon, nyert ott
díjakat. Később belépett a megalakuló egyesületbe, ahol munkáját 2002-ben Anisits-díjjal
ismerték el. Az újságíró megszólaltatott néhány
gyűjtőtársat is vele kapcsolatos személyes élményeikről. Kedves, meleg hangú írás, köszönjük a szerzőnek, hogy sokunk által szeretett és
tisztelt gyűjtőtársunkat megismertette a lap népes olvasótáborával. Kívánunk Sándor bácsinak
további erőt, egészséget tartalmas életéhez. A
cikk megjelenése utáni napokban annak online
Fotó: Nevezi János
változata gyorsan terjedt a gyűjtők között. Az
alábbi címen bárki elovashatja: http://nol.hu/lap/arcok/20100729-kaktuszmuvesz.
L. Z

Programok:
Székesfehérvári csoport:
Szept. 08.: A Kew Királyi Botanikus Kert (Anglia, Richmond) és a Linz-i Botanikus Kert
(Ausztria) kaktuszai és sziklakertjei.
Ea.: Izsay Tamás
Okt. 13.: Képes beszámoló a kaliforniai kaktuszgyűjtők kiállításáról.
Ea.: Izsay Tamás
Nov 10.: Látogatás erdélyi kaktuszgyűjtőknél.
Ea.: Izsay Tamás
Dec. 8.: Mexikó X. rész.
Ea.: Elhart Zsolt
A foglalkozások minden esetben 17 órakor kezdőnek.
Helyszín: Helyőrségi Klub Székesfehérvár Malom u. 2.

Keszthelyi csoport:
Október 2. Képes beszámoló a Kew Royal Botanikus kertről
Képes beszámoló a kaliforniai kaktuszgyűjtők kiállításáról, Los Angeles-ből (ea: Izsay
Tamás)
November 6. A zalai kaktuszgyűjtők közös kirándulása - Orchidea kiállítás - Budapest,
Vajdahunyad-vára (autóbusszal).
December 4. Mikulás-parti
Kubai élményeim (ea: Kajdacsi János).
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MKOE elnökségi ülés
(emlékeztető)
Időpont: 2010. augusztus 28. 10 óra
Helye: Érd Hernád u. 15.
Jelenlévők: Lukoczki Zoltán, Rácz Ibolya, Libnárné Herczeg Ilona, Molnár Veronika, Barna János, Kiss Csaba, Kiss Irén, Sas István, Rigerszki Zoltán, dr. Gyúró
Zoltán, Békefi József, dr. Szabó Krisztina.
Napirendi pontok:
1. Könyvkiadásról
5. A kiállítási szabályzat kiegészítése
2.Az őszi kiállítás
6. Anyagi helyzetünk
3. Pályázat
7. Kiadvány: az egyesület 40 éves
4. Honlap
8. Egyéb hozzászólások, javaslatok
Az 1. ponthoz:
Mánfai Gyula kérésel fordult az egyesülethez, hogy támogassa készülő könyvének
kiadását. A könyv a Gymnocalycium nemzetségről szól, a tervek szerint 400-600
nevet tartalmaz, közepes szöveganyaggal, sok képpel. Terjedelem még nem imert.
Állásfoglalás: Az Egyesület anyagi helyzetétől függően 2012-ben válhat aktuálissá.
Vélemények:
B. J.: Elő kell készíteni könyvként és CD-n is, a szöveget idegen nyelven is mellékelni kell.
Gy. Z.: A .pdf formátum előnytelen, nehezen kezelhető. Digitálisan kell kialakítani
portálrendszert.
K. Cs.: A könyv formátumot támogatja elsősorban, anyagilag is támogatná megjelenését.
L. Z.: Az egyesület nem kötheti le hosszú időre a pénzét, jelentős vagyon fekszik
eladatlan kiadványokban.
B. J.: Felhívni az egyesület tagság figyelmét arra, hogy amennyiben képanyaggal
segíteni tudják (elsősorban élőhelyi, névvel) a könyv elkészítését, jelezzék az
elnökségi, szerkesztőségi tagok illetve a szerző felé. 60-70 %-ban digitális képanyag
szükséges, a gyűjteményben készült fotók esetén sem ragaszkodunk az egységes
háttérhez. Legyen egy tervezet, fel kell építeni a reklámozását.
A 2. ponthoz
Egyeztetés az őszi kiállítás rendezőivel és segítőivel. Ki, mikor tud menni sátrat
állítani, növényeket rendezni, - volt a napirendi pont témája.
A 3. ponthoz
Polereczki Zsolt (Kaposvár) pályázati lehetőséggel ismertette meg az egyesület
vezetőségét. Az ismertetőt Rigerszki Zoltán olvasta fel. A pályázattal anyagi támogatást szerezhetne az Egyesület a Kaktusz-Világ elkészítésére, nyomdai és postai
költségeire. Köszönjük Zsoltnak, hogy felhívta a vezetőség figyelmét a pályázati
kiírásra!
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A 4. ponthoz
Dr. Gyúró Zoltán ismertette az új MKOE honlap változásait. A vezetőség kérte, hogy
a kezelhetőség szempontjából minél egyszerűbb legyen. Zoltán gyakorlati tájékoztatást is adott a jelenlévőknek.
Az 5. ponthoz
Egységes szabályok szerint kell eldönteni, hogy a helyi csoportok az évi támogatásukból mit finanszíroznak. Azokon a kiállítási helyszíneken, ahol a terembérletért
vagy a szabadtéren elfoglalt területért is díjat kell fizetni, a kiállítók, árusok kötelesek
helypénzt fizetni az elfoglalt területük arányában.
A „helypénz” pontos meghatározása a kiállítási szabályzatban kerül megadásra. A díj
értékének meghatározásánál figyelembe vesszük az egyesületi tagságot, hiszen
azoknak, akik nem rendelkeznek egyesületi tagsággal emelt díjat kell fizetniük. A
díjra, annak pontos összegére a kiállítás szervezője hívja fel a résztvevők figyelmét és
a szervező gyűjti össze, majd számol el a gazdasági vezető felé. A kiállítási szabályzatot pontosítani kell.
A 6. ponthoz
Libnárné Herczeg Ilona ismertette az Egyesület anyagi helyzetét az augusztus 20-i
állapotnak megfelelően.
Eszerint az egyesület vagyona: 2 473 847 Ft.
Ebből, az Egyesületre az év hátralévő részében még több kiadás vár (újságok,
lexikon, Ferocactus-os könyv szerzőinek fizetése), de ennek ellenére úgy tűnik, hogy
Barna János könyvét még 2010-ben sikerül kiadni.
A 7. ponthoz7
Az egyesület megalakulásának 40. évfordulójára tervezett kiadvánnyal kapcsolatban
az a döntés született, hogy a következő elnökségi ülésre - mely novemberben
esedékes - konkrét fejezettervezettel kell készülni.
SZK.

Az adó 1 %-a
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával, összesen 616 204 Ft-al
segítették, előadásainkhoz, klubnapjainkhoz és a kiállításainkhoz nélkülözhetetlen
bérleti díj, terembérlés fedezését.
Kérjük, hogy a 2010-es személyi jövedelemadó bevallás időszakában is éljenek a
lehetőséggel és adójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlák fel.
A nyomtatványon a következő adatokat kell feltüntetni:
Az egyesület neve: Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete.
Adószám: 19576583-1-13
az MKOE elnöksége
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Az egyesületi könyvtár hírei
A könyvtár működése azóta szünetelt, mióta a Kertészeti Egyetemről átköltöztünk a
Füvészkertbe. Most sikerült megoldani azokat a peroblémákat, amelyek eddig
gátolták használatát. A budapesti csoport összejöveteinek napján a könyvtár újra
használható.
Helye: ELTE Füvészkert Budapest, VIII. kerület Illés
utca 25.
Nyitvatartás: Összejövetelek napján, minden hónap
második hétfőjén 17 órától 18 óráig.
Kölcsönzési rend:
Csak egyesületi tag kölcsönözhet könyvet.
Kölcsönzött könyvek száma: max. 5 darab
Kölcsönzési idő 30 nap.
Szlabey Gábor
könyvtáros

A székesfehérvári kaktuszgyűjtők tavaszi programjai 2011
2011. jan. 12.
Arborétumok, botanikus kertek
a. A Vácrátóti Botanikus Kert szukkulens-gyűjteménye
b. Rhododendron-virágzás a Jeli Arborétumban
c. A Zsibó-i Arborétum szukkulens-gyűjteménye (Románia)
d. A Kolozsvári Botanikus-kert szukkulens gyűjteménye
Ea: Lukoczki Zoltán
2011. febr. 9.
Mexikói beszámoló
Zacatecas, Oaxaca és Puebla államok kaktuszai, tillandsiái, orhideái
Ea: Izsay Tamás
2011. márc. 9.
Gyűjteménylátogatások 2010-ben
Ea: Lukoczki Zoltán
2011. Ápr.13.
Virágzás a gyűjteményemben
Ea: Lukoczki Zoltán
A tavaszi kiállításunk programja: ápr. 29-ápr. 30-máj. 1. Május 1. a kiállítás fő
napja. Két előadást tervezünk, de. 10 és du. 13 órakor.
Az aulában és a folyosókon a kaktuszok élőhelyein készült fotók már a kiállítás
előtt egy héttel megtekinthetők. Április 29-én reggel 8 órától indul a kiállítás berendezése, 13 órakor megnyitó. A bontás május 1-én 18 órakor kezdhető meg.
Jó idő esetén lehetőséget kérünk a külső teraszon való kaktuszárusításhoz.
Izsay Tamás
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Hóbor Zsolt a zalaegerszegi csoport új vezetője
Bemutatkozás
Üdvözlök minden gyűjtőtársat!
Mivel az idei évtől engem választottak a zalai
csoport vezetőjének, rám szóltak, hogy úgy
illik, mutatkozzak be a tagtársaknak. Letenyén
lakom, 1961-ben születtem. Végzettségem
szerint erdész vagyok, de közel 20 éve dísznövénytermesztéssel foglalkozom. A kaktuszok,
pozsgások gyűjtése gyerekkorom óta hobbim,
vannak növényeim, amiket 40 éve nevelek.
Nagyobb mennyiségben kb. 25 éve kezdtem
tartani, jelenleg kb.750 féle növényem van,
néhány ezer példányban. Kb. 25 éve tartok
orchideákat, ebből is van úgy 250 féle, az
utóbbi időben pedig a szabadföldieket kezdtem gyűjteni. Van néhány tucat broméliám,
főleg Tillandsiák. Ezeken kívül még érdekelnek a különleges kerti növények, és próbálkoFotó: Rácz Ibolya
zom a korlátozottan téltűrő növények
szabadföldi tartásával. Két éve a lakásom
lapostetős részén kialakítottam egy télálló kaktuszos sziklakertet, agávékkal, jukkákkal, és egyéb pozsgásokkal. Ezúttal is köszönöm a megtiszteltetést, és még egyszer üdvözlök minden összeszurkált gyűjtőtársat!
Hóbor Zsolt

Elhunyt tagtársunk:

Bánfi Józsefné
A nyáron postázott Kaktusz-Világ visszajött, rajta olvashatatlan üzenettel. A
következő lapszámon már nyomtatott címke üzente: meghalt. Bánfi Józsefné
Újkígyósról 2005 óta volt tagja egyesületünknek. Sajnos ennél többet nem tudunk
róla. Halálhíre után próbáltunk információt szerezni a környékbeli gyűjtőktől,
sikertelenül. Valószínűleg egyedül, visszavonultan élt, hiszen még a neki címzett
küldeményt sem volt, ki átvegye. Talán csak kedves növényei jelentettek számára
mindennapi társaságot, és a Kaktusz-Világ egy fontos kapcsolatot a külvilággal, nem
tudjuk.
Kérjük tagtársainkat, aki ismerte, vagy bármit tud róla, ossza meg velünk.
L.Z.
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Posztumusz kiállítás
2011-es tavaszi kiállításunkon egy különleges tematikát szeretnénk megvalósítani a
Füvészkertben. Azon elhunyt gyűjtők előtt szeretnénk tisztelegni, akik életükben
munkásságukkal, elhivatottságukkal és növényszeretetükkel meghatározó alakjai
voltak a magyarországi kaktuszos életnek.
Olyan gyűjtőtársakat keresünk, akik országosan, vagy valamely szűkebb régióban
ismert, jelentős egykori gyűjtőtől származó növényeket nevelnek, birtokolnak. Ezeket a növényeket szeretnénk kiállítani.
Elhunyt gyűjtőtársaink számára ez egy posztumusz kiállítás, számunkra pedig tisztelgés lesz nagyjaink előtt. Ezért kérem a tisztelt gyűjtőtársakat, tegyék lehetővé,
hogy létrejöhessen ez a bemutató! A kiállítandó növényeket névvel és korábbi tulajdonosuk nevével ellátva kérjük bemutatni és nem utolsó sorban egy szép cserépben,
vagy kaspóban, ami tovább emeli növényeink fényét! A kiállítók jelentkezését ide
várjuk:
Szeifert Gábor; mail: gabor.szeifert@gmail.com; Telefon: 06-70-450-4504
Szeifert Gábor
szervezési vezető

Új kaktuszos falinaptár
Megjelent a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének falinaptára, az
ARIOCARPUSOK 2011.
A naptár mérete A3 fekvő
formátumban, kiváló, kultúrában és élőhelyen készült fotókkal.
Ára: 1400 Ft + postaköltség.
Megrendelhető:
Tóth Norbert
E-mail:
cactusdraco@gmail.com
Tel.: 70-366-0492

Tóth Norbert
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Új könyv!
Megjelent az MKOE kiadásában Barna János: Kaktuszkedvelők Kézikönyve
című munkája.
A kaktuszok és egyéb pozsgásnövények tartását, gondozását, szaporítását 128 oldalon
220 színes fotó segítségével
mutatja be a szerző, és ismerteti
a különböző pozsgásnemzetségeket is.
A könyv ára egyesületi tagnak 990 Ft+postaköltség, nem
tagoknak 1500 Ft+postaköltség. Kedvezményes áron tagonként 1 db rendelhető. Minden
további példány ára 1500 Ft
+postaköltség.
Postai és csomagolási költség
(ajánlott küldeményként):
1 db könyv rendelése
esetén: 600 Ft.
2 db könyv rendelése
esetén: 800 Ft.
3-6 db könyv rendelése
esetén: 940 Ft.
Fizetési módok:
1. Rózsaszín utalványon az
én címemre (ez jut el hozzám a
leggyorsabban).
2. Átutalás az egyesület
számlájára: 11702036-20532178. Ez egy kicsit lassabban jut el hozzám, mert a bank
az egyesület gazdasági vezetőjét értesíti, ő pedig engem. Azonban ha e-mailben
megkapom az átutalási bizonylat másolatát, akkor ezt az időt nem kell kivárnom.
Lehetőség van postai utánvétellel történő szállításra is. Ez esetben a könyv árát és a
postaköltséget is a küldemény átvételekor a kézbesítőnél kell fizetni.
Az átvételkor fizetendő összeg:
1 db könyv rendelése esetén:
1160 Ft + a könyv ára
2 db könyv rendelése esetén:
1360 Ft + a könyvek ára
Ennél bonyolultabb konstrukciókra kérjen egyedi ajánlatot rendelés előtt!
A rendeléseket az alábbi címre kérem küldeni: Lukoczki Zoltán 8000
Székesfehérvár Apatini u. 2.;Tel.: +3630 3322 011; e-mail: saguaro1@upcmail.hu.
Várom rendeléseiket!
Lukoczki Zoltán

