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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 20 546-2668; 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; adsl783520@t-online.hu
Keszthelyi csoport titkára: Papp Tibor; keszthelyi.csoport@gmail.com
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: 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.
Bármilyen, egyesülettel kapcsolatos ügyben használható kapcsolat:

mkoetitkar@gmail.com
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Kiállítási felhívás
MKOE 2013. évben rendezett budapesti kiállításai:
2013. április 26-27-28
Díszkert kiállítás 2013
Budapest Villányi út A épület /KEK/
2013. május 10-12
Kaktusz kiállítás és vásár
Budapest Füvészkert, Bp. Illés u. 25.
2013. szeptember 6-8
Kaktusz kiállítás és vásár
Budapest Füvészkert, Bp. Illés u. 25.
Kedves Tagtársak!
Az utóbbi időben mindig ugyanazt az 5-6 Budapest-környéki és vidéki kiállítót látjuk a
kiállításokon. Ezúttal szeretnénk több kiállítót bevonni, hiszen Budapesten és környékén ennél
sokkal többen hódolnak ennek a szenvedélynek. Sokan csak az erkélyen tartanak kaktuszokat
vagy éppen kezdő gyűjtők és nincs sok növényük, de ezek között is lehet olyan, amit érdemes
lenne bemutatni a kiállítás közönségének. Szeretnénk néhány növényt ezekből a kicsi
létszámú gyűjteményekből is látni. Ezeknél a növényeknél is szépen be lehet mutatni a fajra
jellemző virágzást és alakot. (Csak példának említeném Szabados Attilát, aki mint fiatal
kiállító szinte az összes növényét elhozta a kiállításra annak idején a Pálmaházba)
A Kertészeti Egyetemen:
Az elmúlt évekhez hasonlóan történik a növények bemutatása a pergola alatti részen, a
vásár pedig az A épület mögött lesz, ahol a gyűjtők saját asztalaikon árusíthatnak.
A Füvészkertben:
A kiállítási téren kicsit módosítanánk az előző évekhez képest. A növényeket asztalon
felépített kiemelt ágyáson, cserepestől, agyaggranulátumba süllyesztenénk, élőhelyszerűen,
természetes sziklákkal és epifitafákkal, rajta fán lakó kaktuszokkal és Tillandsiákkal. A
kompozíciók élőhelyi fotóból felnagyított hátteret kapnak. Minden kiállítási egység növénye
botanikai névvel és egységes jeltáblákkal lesz ellátva. Néhány nagyméretű, ragasztott akvárium elhelyezésével módot adunk értékes kollekciók bemutatására, melyben a növények biztonságosan elhelyezhetők. Aki az utóbbit választja, kérjük, hogy egyforma, kultúrált cserepekben mutassa be növényeit, az egységes növényfeliratozásról gondoskodunk. Árusítási lehetőséget a kastély körül biztosítunk, ahol a tagok saját asztaljaikról árusíthatják növényeiket!
Tisztelettel kérünk minden tagtársat, hogy aki teheti, akár néhány növénnyel is emelje
rendezvényünk színvonalát!
A helyi csoportok egységes kiállítási megjelenését is szeretettel várjuk!
Az elnökség döntése értelmében az árusítás feltétele minimum 1 m2 kiállítási anyag bemutatása! Ellenkező esetben az árusítás nem lehetséges!
A kiállításokra jelentkezni a kiadványhoz mellékelt nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet
Gyűjtőtársi üdvözlettel
Horváth Ferenc
budapesti csoport titkár

3

Emlékeztető
Az MKOE elnökségi üléséről
2013.január 26. 10:00 óra
Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Jelen lévők (10 fő):
Békefi József elnök
Barna János szakmai vezető
Füleki József fegy. biz. tag
Horváth Ferenc a budapesti csoport titkára
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Izsay Tamás a székesfehérvári csoport titkára
Kajdacsi János MKOE tag
Kiss Irén Az ellenőrző bizottság vezetője
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán MKOE tag
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság tagja
Rigerszki Zoltán kiadványterjesztő
Sas István az ellenőrző bizottság tagja
Schipeck Gusztávné MKOE tag
Solti Ádám KV főszerkesztő
Szlabey Gábor könyvtáros
Takács Edéné kiadányterjesztő
Ujréti Miklós MKOE tag
Napirendi pontok:
1.
2012. évi költségvetés zárása, 2013-ra tervezet készítése
2.
Közgyűléssel kapcsolatos szervezési kérdések
3.
Anisits emlékplakett odaítélése
4.
Kiállítások
5.
Tagdíj 2014
1. Költségvetés
Összességében 2012. évben több volt a kiadás, mint a bevétel, a Kaktusz-Világ
2011. évi utolsó három számának csúszása következtében már 2012. évet terhelően
érkező számlák következtében. A részletes költésgvetési beszámolót, valamint a
2013-as év költségvetését a közgyűlés jóváhagyása után hozzuk nyilvánosságra.
2. A közgyűléssel kapcsolatos szervezési kérdések
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
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1. Az elnökség beszámolója
2. Az ellenőrző bizottság beszámolója
3. A 2012. költségvetési beszámolójának elfogadása
4. A 2013. évre tervezett költségvetés ismertetése
5. Közhasznúsági jelentés
6. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
7. Tisztújítás, szavazás
8. Alapszabály változtatások
9. Tagdíjak 2014-től.
A közgyűlés 2013. február 11-én lesz megtartva Budapesten, Illés u. 25. alatt az ELTE
Füvészkertben. Határozatképtelenség esetén az időpont változatlan helyszínnel: 2013. február
16. 14:00 óra. A vezetőség javasolni fogja a közgyűlésnek a fegyelmi bizottság megszüntetését. A bizottság látrehozását törvény nem írja elő, gyakorlati munkájára az egyesület
történetében tudomásunk szerint nem volt szükség. A javaslat elfogadása esetén alapszíbály
módosítás szükséges. Az új vezetőségbe jelölt tagok névsora csaknem teljesen összeállt. A
főtitkár jelölt február 10-ig nyilatkozik, hogy vállaja-e a jelölést.
3. Anisits J. Dániel emlékplakett odaítélése
A beérkezett jelölések alapján az Elnökség szavazásra bocsátotta a díj odaítélését. Ennek
alapján külföldi személy, vagy szervezet idén nem kap díjat, így két hazai személyt tüntet ki az
MKOE. A magyar kaktuszkultúra és tudomány területén végzett több évtizedes munkásságáért
Nemesné Szentirmay Teréz és Szunyogh Menyhért érdemelte ki az Anisits J. Dániel emlékplakettet és oklevelet. A díj átadására a közgyűlésen kerül sor.
4. Kiállítások
A 2013. évi Füvészkerti Kiállítások időpontjai: május 10-12. és szeptember 6-8. A területbérletre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek.
Kertészeti Egyetemi Kiállítás: április 26-27.
Horváth Ferenc titkár javasolja, hogy annak függvényében, hogy az MKOE valóban kiállítást vagy csak börzét kíván rendezni, szükséges az eddigieknél többet nyújtani a látogatóknak,
ami elsősorban a dekorációra és a kiállított növények minőségére, mennyiségére és megjelölésére vonatkozik. Az MKOE biztosít anyagi forrást pódium és dekorációs anyag vásárlására és
gyártására, Horváth Ferenc vállalja ennek koordinálását. Képi dekorációs anyag elkészítését
Rigerszki Zoltán vállalja.
5. Tagdíj 2014
Békefi József elnök javasolja, hogy 2014-től kezdődően ne legyen külön tagdíj, csak
Kaktusz-Világ előfizetéssel együtt. (Jelenleg, akik nem fizetnek elő Kaktusz-Világra, azok
csak a Közleményeket kapják, melynek előállítási és postázási költségeit a tagdíj nem fedezi.)
Javasolja, hogy 2014-től kezdődően kerüljön bevezetésre a pártoló tagság, ami által a pártoló
tagsági díj 1.000 Ft befizetésével jogot szerez saját részére az MKOE tagság által elérhető
kedvezményekre (részvételi lehetőség az összes rendezvényen, kedvezményes kiállítási
belépők, kedvezményes mag- és kiadványvásárlás, stb.), nyomtatott információs anyagot
azonban nem kapna. Az ún. rendes tagság díja legyen 6.000 Ft, ami a Kaktusz-Világ megnövekedett postai és nyomdai költségeit nagyobb részben fedezi, mint eddig. A rendes tag természetesen élhet az összes tagi kedvezménnyel, kapja a Kaktusz-Világ magazint és a Közleményeket, mely ettől kezdve a Kaktusz-Világ magazin közepére lenne fűzve, abból egyszerűen
eltávolítható módon.
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A módosítással az eddig részben külön postázott Közlemények jelentős, tagdíjjal csak
részben fedezett postaköltsége megtakarítható, a kiadványterjesztés egyszerűbbé válik. Az
Elnökség az ötletet megfontolandónak tartja azzal, hogy a javasolt díjakat pontos számításokkal alá kell támasztani. A tagdíj mértékének és a tagsági viszony feltételeinek módosítása a
közgyűlés joga, a javaslatok elfogadása alapszabály módosítást tesz szükségessé.

A keszthelyi csoport hírei
A csoport január 19-én tartott összejövetelén engem bízott meg a csoport összefogásával.
Összeállítottuk éves programunkat.
2013.02.09 Kulturházak éjszakája keretében kiállítás és előadás Vonyarcvashegyen.
Megnyitó 10 órakor, előadás 14 órakor.
Az előadások címe:
Botanikus kertek pozsgásnövény gyűjteményei
Virágzó kaktuszok
Előadó: Lukoczki Zoltán
2013 .06. 22-23-án Vonyarcvashegyen a kultúrházban Kaktuszkiállítás és vásár.
2013. 08. 3-4-én Keszthelyen lesz a szokásos éves keszthelyi kiállítás
2013.12.07 -én évzáró kaktuszos találkozó lesz Vonyarcvashegyen a Kultúrházban 14 órai
kezdettel.
A fentieken kívül a tervezett programunkban szerepel a székesfehérvári kiállítás és az
előadás megtekintése, valamint Füleki József nyílt napján való részvétel.
Papp Tibor

Az érdi csoport I félévi programja
2013. febr. 14. Dr. Mészáros Zoltán: Mexikó kaktuszai
2013. márc. 14. Az érdi tavaszi és őszi kiállítás megszervezése az eddigi tapasztalatok
jegyében (Libnárné Herczeg Ilona)
2013. ápr. 11. Kaktuszlexikon és szakkönyvajánló a honlapunk tükrében (Kiss Ármin)
2013.ápr. 27-28-án 10-18 óráig Érdi kiállítás
2013. máj. 09. Lukoczki Zoltán: Kaktusznemzetségek Backebergtől Hunt-ig - az
Echinopsis nemzetség.
2013. jún. 12. Jokhel Csaba: A kaktuszok nyári gondozása.
Az összejövetelek minden esetben 17 órakor kezdődnek. Helyszín: Érd Enikő u. 2.
További információ: a csoport vezetőjénél, elérhetőségeit lásd a 2. oldalon.

Helyreigazítás:
A Székesfehérvári csoport I. félves programja:
A kölemények 2014/4-es számában a székesfehérvári programismertetőbe sajnálatos
hiba csúszott. Az összejövetelek időpontja helyesen minden hónap 2. szerda. A közölt
dátumok helyesek. A hibáért az olvasók és a fehérváriak elnézését kérjük.
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A hóvirág
A január emblematikus virága a
hóvirág, amely egyben a tél végének is a
szimbóluma. A hóvirágok (Galanthus
fajok) az amarilliszfélék talán legismertebb
növénynemzetsége. 16 fajuk van, melyek a
Balkántól a Kaszpi-tóig találhatók meg.
Közülük a legkülönlegesebb faj Görögországban őshonos és októberben virágzik.
Magyarországon három faj fordul elő,:
ebből kettő nem őshonos, ezek a kertekben
ültetett pompás hóvirág (Galanthus
elwesii) -, amely olykor már januártól virágzik - és a redőslevelű hóvirág (Galanthus plicatus). Őshonos a kikeleti hóvirág
(Galanthus nivalis).
A kikeleti hóvirág (felső kép)10-20 cm
magas, hagymás, évelő növény. Hengeres,
levéltelen, felálló, csúcsán visszahajló szára csupán egy bókoló virágot hordoz. A két
tőállású, kékeszöld levél szálas, 5-10 mm
széles. A három külső lepellevél hosszabb,
mint a három zöld csúcsú, belső lepellevél.
Hagymájuk rendkívül erős toxint tartalmaz. A kikeleti hóvirág Közép-Európában
őshonos, nyirkos erdők, ligetek, cserjések tápanyagban gazdag, humuszos vályogtalajok lakója. Kimondottan szereti a lombos elegyes-, szurdok- és ligeterdőket. A mi éghajlatunk alatt a télvég kedves növénye a kikeleti hóvirág, virágzási ideje ritkán január,
általában február-március
között van, a legkorábban
virágzó növények közé tartozik. Eredeti termőhelyein
sok helyütt megritkult, ezért a hóvirág Magyarország területén védettséget
élvez, letépésük bírságot
von maguk után.
Hóvirágszőnyeg az Alcsúti Arborétumban
Kiss Csaba
Fotók: Lukoczki Zoltán
Érd, 2012. január. 01.
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Programok 2013
04. 20
04. 26-28
04. 27-28
05. 10-12

06. 22-23
08. 03-04
09. 06-08

Nyílt nap Füleki József Mammillaria szakgyűjteményében.
Cím: 2220 Vecsés Halmi u. 13.
' +36 30 608 7517; polythele@gmail.com
Corvinus Díszkert 2013 (1118 Budapest Villányi út 29-43. )
Információ: www.diszkertkiallitas.hu
Érdi kaktusztkiállítás és vásár.
Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva naponta 10-től 18
óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).
MKOE tavaszi országos kiállítás (Füvészkert, Bp. Illés u. 25).
Nyitva: naponta 9-18 óráig.
Jegyárak:felnőtt 800 Ft/fő, nyugdíjas és tanuló, 350 Ft/fő, Családi jegy (2
felnőtt + 2 gyerek) 1800 Ft/db), csoportos (10 fő felett) 350 Ft/fő.
Kaktuszkiállítás és vásár Vonyarcvashenyen
Helyszín: Kultúrház. Információ: Papp Tibor
keszthelyi.csoport@gmail.com
Keszthelyi kaktuszkiállítás- és vásár.
Hely: Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Keszthely Mártírok u. 1.
Információ: Információ: Papp Tibor keszthelyi.csoport@gmail.com
MKOE tavaszi országos kiállítás (ELTE Füvészkert, Bp. Illés u. 25).
Nyitvatartás és jegyárak a tavaszi kiálltással megegyezők

A Kaktusz-Világ 2013/1 számának tartalomjegyzéke:
Anisitsiana 21: A Gymnocalycium nemzetség alnemzetségei (Mánfai Gyula)
Különleges kaktuszok (Lukoczki Zoltán)
Lapszemle (Németh Ottó)
Hibridek, kultivárok, egyéb bizonytalan eredetű növények (Lukoczki Zoltán)
A Mojocoya-völgy Sulcorebutia-i (Willi Gertel)
Egy sziklakerti hibrid: Opuntia basilaris × O. erinacea var. utahensis (Lukoczki Zoltán)
Télálló kaktuszfa (Bodor János)
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