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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: 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: 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
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: Dóczi László' +36 20 353 7160, ldoczi@freemail.hu
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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A főtitkár bemutatkozik
Kedves Tagtársak!
Mielőtt egy kukát, vagy kazánt
megtisztelnek a Közleményekkel, jó
lenne, ha elolvasnák az alábbiakat,
mert más forrás nem lévén (a levelező
lista még tanuló pályán van), ez az
egyetlen kéthavonta megjelenő írás,
ahol az egyesület belső dolgait, információit közölni tudjuk, a kívülállók kizárásával.
2013 márciusa óta próbálok az
egyesület életében főtitkári tisztséget
betölteni, illetve tenni a dolgomat, nem
csak amit a szabályzat előír, hanem
egyéb más módon is segíteni az egyesület életét az előre jutás érdekében.
A közgyűlésen már bemutatkoztam, illetve a honlapon is próbáltam ezt
megtenni, de még mindig vannak sokan, akikhez a változás híre nem jutott
el.
Schipeck Gusztávné Erika vagyok,
1961-ben Pécsen születtem. Férjezett
vagyok és van egy felnőtt leány gyermekem. Budafokon élek. Idő és hely hiányában
nincs gyűjteményem. Szakmailag nem óhajtok az egyesület életébe „beleszólni”, de
a vállalt tisztségemet megpróbálom a lehető legjobban betölteni az élet iskolájában
szerzett tapasztalatok alapján.
Az igazi bemutatkozás majd a munkám lesz és akik eddig figyeltek rám és megpróbáltak segítséget nyújtani, azok már sejthetik, hogy komolyan veszem azt, amit
rám mertek bízni anélkül, hogy több idő lett volna a megismerésemre. Ezért a bemutatkozásra nem szeretnék több szót pazarolni.
Viszont szeretnék pár szót szólni az eddigi tapasztalataimról. A vezetőség felé
már megtettem az észrevételeimet. Sokaknak nem lettem a szíve csücske, sőt a tagság
részéről is inkább ellenszenvet fogok kiváltani, de szeretném remélni, hogy a közös
érdek, ha lassan is, de meghozza gyümölcsét .
Egymás tisztelete és megbecsülése a legfontosabb! Hibázni meg csak az tud, aki
dolgozik!
Összefogás nélkül nem tudjuk az egyesület életét előbbre vinni!
És össze tudunk fogni, ezt bizonyította a tavaszi kiállítás is!
Van alapszabályunk, kiállítási szabályzatunk és van az Szervezeti és Működési
Szabályzat , de sajnos ezek betartása hagy némi kívánni valót maga után. Itt nem csak
a vezetőségre gondolok, hanem a tagtársakra is , akik elfelejtik, hogy a csapatba való
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belépésnél egy közösség részei lettek, ahol vannak szabályok, amit legalább részben
illene betartani, hisz ezek nélkül nem működhetünk.
Eddig az volt a probléma, hogy nincs „gazda”, aki figyeljen a dolgokra, illetve van,
csak mások helyett is dolgozni fárasztó és kimerítő feladat, így bizonyos dolgok felett
szemet hunytak tisztségviselőink, vagy engedékenyebbnek bizonyultak a kelleténél.
Sajnos többen vissza is éltek ezzel.
Aktív munkát a tagtársak nem szeretnek vállalni. Könnyebb kritizálni és ötletelni,
mint kézzel fogható dolgokat véghez vinni, illetve az elvállalt feladatokat a nehézségek
ellenére is valahogy véghez vinni.
Szeretném a Kedves Tagtársakat felkérni arra, hogy aki egy kicsit is szívügyének érzi
az egyesület előre haladását és a továbbiakban is szándékában áll köztünk maradni, az
legyen kedves kicsit jobban segítse a munkánkat pl. azzal, hogy időben rendezi a tagdíját, hisz ez az egyik alapvető dolog, amivel kimutatja a közénk való tartozását és az
önkéntes munkavállalástól sem kellene nagyon távolra menekülni.
Elmaradásban vagyunk, sajnos sokan közülünk elfoglaltságaik miatt már nem tudnak tisztségüknek teljes mértékben eleget tenni, de becsületesen állják a sarat, ezért most
nehéz a dolgunk, de nagyon igyekszünk, hogy az egyesület is „ tudjon adni” a tagjainak.
Itt minden önkéntes alapon működik, senkit nem kötelezhetünk munkára, vagy részvételre az eseményeken (közgyűlés, klubnap, kiállítás, stb.), de azzal, ha a tagdíjat befizeti valaki, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el!
Lesznek változások és változtatások, mert törvényileg kötelezve vagyunk rá, illetve
bizonyos helyeken egyéb más megfontolásból is kénytelenek vagyunk lépni.
Hogy időben tudjunk értesíteni mindenkit a változásokról, eseményekről és egyéb
fontos közlendőkről, e-mail címekre van szükségünk.
Kérünk mindenkit, aki még nem kapott meghívást a levelező listánkra, az név és
lakcím közlése mellett az e-mail címét küldje el az mkoetitkar@gmail.com címre. A
változások miatt önkéntes segítőkre is szükségünk lenne, ezért is fontos lenne a levelező
lista minél előbbi kibővítése és használata.
Sajnálatos módon sok tagtársunk a közösségi oldalakon való közléseket (kiállítások, események, stb.) fontosabbnak tartja, mint hogy a levelező listára is feltéve azokat
minden rajta lévő MKOE taghoz eljuttassa közlendőjét. Nem szabadna elfelejteni, hogy
a közösségi oldalakat nem minden tagtárs látogatja és a lista lesz a leggyorsabb zárt
hírcsatornája az egyesületnek.
Nagyon sok probléma van még, amiről beszélni lehetne, de bízom abban, hogy a
kiragadott példa is elég arra, hogy egy kicsit magunkba nézzünk és belássuk, hogy egy
közösség csak úgy tud jól működni, ha figyelünk egymásra és bizonyos kereteket betartva dolgoznak önkénteseink, tisztségviselőink, mert ha mindenki a saját ízlése szerint azt
csinál, amit akar, az csak káoszhoz és bomláshoz vezet.
Az újtól, változástól nem szabad félni, hisz a működésünk függ tőle! Mindenki ízlésének, igényének 100%-ban nem tudunk eleget tenni, de a csapatjáték az alkalmazkodásról is szól!
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel és bízom abban, hogy közös erővel
egy szakmailag is erős egyesületet sikerül tovább vinni.
Schipeckné Erika
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Az elnökség beszámolója a MKOE 2012. évi munkájáról
A beszámoló az egyesület 2013. évi közgyűlésén hangzott el 2013. február 16án. Elmondta: Békefi József, az MKOE elnöke
Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
A 2012-es év a várokozásainknál kissé gyengébben alakult. Az utóbbi évek rossz
gazdasági helyzete egyesületünk működését is megnehezíti.
Elnökségi munka, taglétszám
Az elnökség a tavalyi közgyűlés óta ötször tartott ülést. Az ülésekre meghívást
kapnak azok az aktív tagok is, akik munkájukkal nagyban elősegítik az elnökség
munkáját. Ilyenek a könyvtáros, a magfelelős, a honlapszerkesztő, az ellenőrző
illetve a fegyelmi bizottság tagjai, de részt vesznek olyan tagtársak is, akiknek
titulusuk ugyan nincs, de lelkesen, jó ötletekkel segítik munkánkat.
Találkozóinkon foglalkoztunk a kiállításaink megszervezésével, figyelemmel
kísértük a taglétszám alakulását, költségvetést készítettünk, igyekeztünk minden
felmerülő problémára megoldást keresni, több-kevesebb sikerrel.
Az elmúlt évben több problémával szembesültünk, amelyek megoldása sikerrel
járt. Ilyen volt a Kaktusz-Világ főszerkesztő váltása.
A tagság létszáma csökkent, jelenleg 279 fő.
A helyi csoportok
Az egyesületen belül jelenleg öt helyi csoport működik: Budapesten, Székesfehérváron, Győrben, Zalaegerszegen és Érden, illetve egy helyi klub Keszthelyen.
Minden helyi csoport aktív, működőképes, rendszeres összejöveteleket rendeznek
meghívott előadókkal, színvonalas kiállításokat, kirándulásokat, gyűjteménylátogatásokat szerveznek.
Kiadványok
Az egyesület alap kiadványa a Közlemények, melyet minden tagsági díját
befizető tagunk megkap. A közlemények tavaly 4 alkalommal jelent meg.
A Kaktusz-Világot mind külalakjában mind tartalmilag folyamatosan fejlesztjük.
Mint ahogy a főszerkesztő személye, úgy a Katusz-Világ formátuma, kinézete is
megújult a tavalyi évben. 2012-ban hatszor postáztuk és sikerült a lemaradásunkat is
behozni. A 2013-as első szám már pontosan a megadott időben jelenik meg.
A másik jelentős kiadványunk a Pozsgások sorozat is népszerű a gyűjtők
körében, évi kétszeri megjelenését sokan várják.
2012-ben újabb könyv kiadására nem került sor.
Itt említeném meg az érdi csoport által, Kiss Csaba vezetésével és főszerkesztésével kiadott Kaktusz-Körkép című ingyenes kiadványt, mely részben az érdi
csoportot és annak munkáját mutatja be, illetve rendhagyó és talán egyedülálló
módon összekapcsolja a kaktuszok szeretetét a szépirodalommal és némi humorral.
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A kiadvány anyagi részét Csaba teljes egészében magára vállalta, nem terhelve ezzel
az MKOE szűkös kasszáját.
Azt gondolom, hogy a Kaktusz-Körkép kiváló példa lehet mindenki előtt, tenni
akarásból, elszántságból és a kaktuszgyűjtők mindennapjainak jobbá, vidámabbá
tételéről.
2010-2011-ben Internetes honlapunk készítése körül kibontakozó problémák
miatt annak népszerűsége csökkent. A honlap fejlesztése illetve egy új kialakítása
elkezdődött, jelenleg egy külsős csapat dolgozik rajta.
Kialakult az új arculat, bizonyos funkciók megújultak és továbbra is folyamatosan dolgozunk a honlapunk szebbé, jobbá és hatékonyabbá tételéért.
Rendezvényeink
A tavaly évben is megrendeztük a már évek óta hagyományossá vált kiállításainkat. Ilyen az egyetemi dísznövény kiállításon való részvétel és a két füvészkerti
kiállítás.
A helyi csoportok kiállításai is rendszeresek és sikeresek, ilyen a székesfehérvári,
a két érdi, zalaegerszegi, nagykanizsai és a keszthelyi kiállítás.
Nagy sikert könyvelhet el a budapesti helyi csoport kaktuszos karácsonya, ahol
több kaktuszbarát gyűlt össze, hogy együtt ünnepeljenek.
Gazdálkodásunk, vagyoni helyzetünk
Az egyesület pénzügyi helyzete áttekinthető és jónak mondható, de tartalékaink a
csökkenő taglétszám miatt folyamatosan apadnak.
A legnagyobb bevételi forrás a kiállításokból befolyt összeg.
Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek bevételként jelentkeznek
az egyesület kasszájában. Törekednünk kell, hogy minél többen csatlakozzanak az
egyesület tagjai közé és megfelelő, színvonalas szolgáltatást tudjunk nyújtani számukra a tagságuk megtartásának érdekében.
Kapcsolataink
A debreceni egyesülettel illetve a romániai Aztékium egyesülettel tartós és jó a
kapcsolatunk, bár talán egy kicsit nagyobb összefogás nem ártana a kaktusztgyűjtők
kicsiny társadalmának érdekében.
A külföldi egyesületekkel való kapcsolatfelvételben továbbra is érzek némi
pótolnivalót.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket, vitassák meg és fogadják el az elnökség 2012. évi
beszámolóját.
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Emlékeztető
Az MKOE elnökségi üléséről
2013.május 05. 10:00 óra
Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Jelen lévők (10 fő):
Békefi József elnök
Horváth Ferenc a budapesti csoport titkára
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán MKOE tag
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság tagja
Schipeck Gusztávné MKOE tag
Solti Ádám KV főszerkesztő
Szlabey Gábor könyvtáros
Takács Edéné kiadványterjesztő
Napirendi pontok:
1.
A tavaszi országos kiállítás
2.
Tagsági kártya
3.
A honlap
4.
Az egyesülethez érkező pénzbefizetések, nyilatkozatok kezelése
5.
Alapszabály módosítások
1.
Tavaszi kiállítás
Horváth Ferenc beszámolt a tavaszi kiállítás előkészületeiről, valamint a még elvégzendő feladatokról, szükséges beszerzésekről. A tájékoztató alapján a szokásosnál
nagyobb szabású, jól szervezett és gondosan megtervezett kiállításra számíthatunk.
3.
Tagsági kártya
Új típusú, tartós tagsái igazolvány kerül bevezetésre, amelyet évente csupán érvényesíteni kell. Színe valamilyen módon kifejezi majd a tagsági viszony hosszúságát.
4.

Honlap
A honlap ügye régóta húzódó, megoldatlan probléma. A jelenlévők egyet értettek
abban, hogy egy, az eddiginél lényegesen egyszerűbb, a felhasználók által könnyen
áttekinthető, informatív honlapot kell készíteni. A fórum túlzottan bonyolítja és drágítja
a honlap programozását, ugyanakkor egyre kevesebben használják, mivel szerepét
nagyrész átvette egy, a Facebook-on működő csoport. A kérdésben látható egyetértés
volt, de szavazás nem történt.
Solti Ádám vállalta, hogy rövid határidővel összeállítja a honlap tartalmára és szerkezetére vonatkozó javaslatát (még aznap este el is készült). Továbblépés a következő
ülésen.
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5.
Befizetések, belépési nyilatkozatok
A jelenlegi gyakorlat szerint a tagdíjak és előfizetési díjak nagy része a kiadványterjesztő címére érkezik, aki egyben a tagnyilvántartást is vezeti. Ez a gyakorlat a
kiadványterjesztő munkáját ugyan egyszerűsíti, de nagy mennyiségű egyesületi pénz
kezelésére kényszeríti, ami nem szerencsés. A főtitkár szeretné, ha minden befizetés
közvetlenül az egyesület bankszámlájára érkezne, függetlenül a befizetés módjától
(posta, átutalás, stb.). A gazdasági vezető ezt követően értesíti a kiadványterjesztőket
a befizetésekről.
Hosszabb távon netbanki szolgáltatás megrendelésével lehet a kiadványterjesztők
munkáját segíteni, akik hozzáférést kapnának a befizetések megtekintéséhez.
6.
Alapszabály módosítások
A közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosításokat be kell nyújtani az illetékes
cégbírósághoz, egyben a tisztségviselők adatait és képviseleti jogát is frissíteni kell.
Képviseleti jogot az elnök, a főtitkár, a gazdasági vezető és a főszerkesztő gyakorol.

A 23. érdi kaktuszkiállítás és -vásár
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör rendezésében a 23. hagyományos kaktuszkiállítás és vásár zajlott le a Szepes Gyula Művelődési Központ aulájában. Bátran
állíthatom, hogy az érdi kiállítások eddigi történetében a legszervezettebb előkészületek folytak a magnyitás pillanatáig. Kiss Ármin körtagunk megtervezte a plakátunkat, amelyet Békefi József MKOE elnök közreműködésével időben, pontosan
megkaptunk. Sikeres egyeztetés után Bálint Edit, az Érdi Újság munkatársnője készített velünk egy riportot, amelyből közel egész oldalas, kaktuszképekkel illusztrált
cikk kerekedett ki. Idei debütálásként Izsay Tamás bátorítására két előadást szerveztünk a kaktuszok után érdeklődő, így az alkalmat kihasználva a kiállításra érkező
vendégek részére. A rendezvényt Dr. Solti Ádám, a Kaktusz-Világ főszerkesztője
nyitotta meg az alábbi beszéddel.
Tisztelt érdeklődők, kedves kaktuszkedvelő Barátaim!
Az idei év, a hosszúra nyúlt téllel, különös volt. Az elkésett tavaszt bizony
növényeink is megérezhették, a hosszú szürkeség után csak lassan térnek magukhoz
de örömünkre szolgáljon, hogy az idei országos börzék sorában az első, az érdi
Kaktuszkiállítás idejére az első példányok már virágaikat bontogatják. Apropó, érdi
kiállítás és Érd. Álljunk meg egy pillanatra Érd városánál! Nem tudom, hogy vajon az
elhelyezkedése, a mikroklímája, vagy talán az itt élő emberek maguk teszik azzá, de
Érd városa a hazai kaktuszos élet egyik meghatározója, úgy is mondhatnám, zászlós
hajója lett, ezt a szintén érdi Kern Péter, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének alapító elnöke, és az Érdi Kern Péter Kaktuszkör névadója, az egyesület megalapításakor, 42 évvel ezelőtt nem is sejthette. Azt mondtam, Érd híres a kaktuszairól:
erről magunk is megbizonyosodhatunk, akár az utcákat járva. A kertekben rengeteg
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helyen láthatunk a jó időben kint 'nyaraló' kaktuszokat kertekben, avagy télálló
sziklakerti gyűjteményekkel a házak előtt, hirdetve, hogy kaktuszkedvelő emberek
lakják e helyet. Megbizonyosodhatunk róla éppen most is, végignézve e gazdag és
nívós kiállítási anyagon, és az eladásra kínált portékákon. Kívánom, hogy mindenki
kedvére válogathasson, és találja meg most itt gyűjteménye leendő, még hiányzó
darabjait. Egy dolgot azonban ne feledjünk, amikor kaktuszokat vásárolunk. Tartsuk
szemünk előtt mindig Szabó Dezső szavait: a kaktuszok a „fény gyermekei”, ahhoz,
hogy gyűjteményünkben jól érezzék magukat, a megfelelő mennyiségű fény biztosítása alapvető fontosságú számukra. Figyeljünk hát erre nagyon, hiszen mindig egyegy élőlényt tartunk a kezünkben!
Kellemes időtöltést, tartalmas előadásokat, és jó 'kaktuszozást' kívánok
Mindenkinek!
Ádám megnyitóját követően, Kádár I. Csaba kíséretében elutazhattunk Uruguayba és Bolíviába, ahol nemcsak kaktuszokat láthatott a nagyérdemű közönség,
hanem mókás történeteken mulathattunk, csodaszép helyszínekben gyönyörköd9

hettünk. Az előadás végén Csaba felajánlásaként kisorsoltunk az előadáson résztvevők között néhány Notocactus-t, és hogy az ünnepi hangulatot Kádár I. Csaba
tovább fokozza, felköszöntötte születésnapja alkalmából Szabó Róbertet, aki a
Notocactus nemzetség szeretetével és annak folyamatos népszerűsítésével vívta ki
Csaba elismerését.
Vendégeink még fel sem ébredhettek az előadás csodaszép tájainak elképesztő
varázsából, máris egy újabb meglepetésben lehetett részük, amikor terített asztalon
lila-, vagy medvehagymás házi zsíroskenyér mellett egy kis tequila is várta a nagy
utazókat. Az Agave pozsgásból készült tradicionális nedűt Kiss Csaba ajánlotta fel.
A zsíroskenyér ugyan finom, ám néhányan mégis inkább a hazai ételeket
részesítették előnyben, így egy kissé hosszúra nyúlt ebédszünet után Füleki József
vallott színt nekünk, hogy Ő miért is szereti a Mammillaria-kat. Józsi a tőle megszokott módon szebbnél szebb Mamillaria képekkel készült, amelyekhez szívből szóló
szeretetével mindegyikhez hozzáfűzött valamilyen fontos, és hasznos információt.
Az előadás végén itt is tombolanövény várta a szerencsés nyertest, aki boldogan
újságolta nekem, hogy mennyire örül ennek a kaktusznak.
Ez a nap ugyan gyorsan eltelt, de máris kezdetét vehette a másnapi gyerekmeglepetés, a trambulin összeszerelése, amit olyan gyorsan sikerült a helyére állítanunk,
hogy a Művelődési Központ oldalában található kaktuszkertet is bőven volt időnk
kigyomlálni. A további felügyeletet a trambulin tulajdonosa, Szigetvári Ferenc látta
el, aki vasfegyelemmel és pedagógiai érzékkel irányította az ugrándozni szerető gyerekeket egy kis kaktusznézőbe, mert ugrálni nem akárhogyan lehetett, csakis ezután!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítséget nyújtott e méltán sikeres
rendezvény lebonyolításában. Ősszel ismét ugyanitt találkozzunk!
Jokhel Csaba
ÉKPK titkár

A Kaktusz-Világ 2013/3. számának tervezett tartalma:
In memoriam LIBNÁ R Antal, in memoriam PINTÉ R
Péter (MKOE Vezetősége)
Lapszemle (Németh Ottó)
Kaktuszok, emberek, évek (Dr. Zsupán Iván)
Kubai barangolások, 2010, IV. rész: Guantánamo
foglya (Rigerszki Zoltán)
ANISITSIANA 22. Melocactus evae MÉ SZÁ ROS1976
(Rigerszki Zoltán)
A rejtélyes Disocactus eichlamii (W EING .)
BRITTON& ROSE (Dr. Solti Ádám)
Mexikó Tillandsia-i – I. rész (Horváth Ferenc)
A Kaktusz-Világ 2013/2.- számának címlapja
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Tavaszi országos kaktuszkiállítás a budapesti Füvészkertben
Május 10-11-12-én a budapesti csoport rendezésében került sor az országos kaktuszkiállítás megrendezésére budapesti
Füvészkertben.
Elmondhatjuk, hogy végre sikerült egy tényleg országos rendezvényt összehozni, ahol részt
vett a budapesti, székesfehérvári,
győri, és érdi csoport, valamint elfogadta meghívásunkat a Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság is,
Debrecenből
A kiállítás berendezésében kicsit újítottunk, ami ugyan több
munkával járt, de megérte, mert
elnyerte a nagyközönség, de a
szakma elismerését is. A növények
nagy része kiemelt, fekete fakeretbe került, az edényeket pedig
agyaggranulátumba süllyesztettük
el. Sziklák, kövek, epifita fák
mexikói tillandsiákkal és kinagyított mexikói élőhőlyek panoráma fotói adták a „ Kaktuszország
Mexikó” címmel rendezett kiállításunknak a hátteret.
Kiállított növényekben sem volt hiány, sőt helyszűkében voltunk! Köszönet ezért minden
kiállítónak, hogy tényleg a legszebb növényeit mutatta be! Láthatott a nagyközönség apró
mexikói kaktuszritkaságokat éppúgy mint óriási és virágzó Ferocactus-okat. Dél-Amerikát
többek között Kádár Csaba csodásan virágzó Notoccatus-ai képviselték, de Uram László
virágzó Lobivia ferox példánya is említésre méltó.
Hosszú évek óta most ismét rendeztünk kollekció zsűrizést pártatlan, a kiállításban nem
érdekelt szakemberekk, akik úgy érzem, korrekt munkát végeztek. A kiállítás helyezettjei: 1.
díj Tóth Norbert Debrecen (lásd afotót) , 2. díj Szeifert Gábor Sóskút, 3. díj Rigerszki Zoltán
Kazincbarcika. A zsűri szakmailag kiemelte még Szabados Attila (Fót) és Fogarasi István
(Budapest) gyűjteményét.
Sajnos egy szomorú darabkája is volt kiállításunknak, ahol nemrég elhúnyt, nagy szakmai
tudású gyűjtőtársunkra, Libnár Antalra emlékeztünk néhány Gymnocalycium-mal és személyes kaktuszos tárgyaival. Egy külön vitrinben mutattunk be Dr. Mészáros Zoltán azték
szobormásolatainak gyűjteményéből néhány darabot, így a közönséghez is közelebb kerülhettek a mexikói indián kúltúra ereklyéi. A második üvegvitrinben pedig a hazai és külföldi
kaktuszos szakirodalom néhány kiadványát helyeztük el.
A kiállítás színvonalát a későbbiekben sem adhatjuk lejjebb , az MKOE életben tartásához
muszáj kiállításaink színvonalát is emelni! Kiállításunkat a 3 napon 1500 fő látogatta! A végén
itt szeretném megköszönni Pálmai Ildikó reklámkampány és sajtós munkáját, valamint a
kiállítás építésében és bontásában résztveveők gyors és aktív segítségét.
Horváth Ferenc budapesti csoport titkár
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Programok 2013
06. 15-16
06. 22-23
08. 03-04

09. 06-08

Kaktuszkiállítás és vásár Zalaegerszegen
Helyszín: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ,
Landorhegyi u. 21. Kapcsolat: Hóbor Zsolt hozso27@t-online.hu
Kaktuszkiállítás és vásár Vonyarcvashegyen
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 őszi országos kiállítás (ELTE Füvészkert, Bp. Illés u.
25). Nyitvatartás és jegyárak a tavaszi kiállítással megegyezők.

MKOE budapesti csoport 2013. évi II. félévi programja
2013. 09. 0 9. hétfő

Kaktuszokkal társítható orchideák
Előadó: Horváth Ferenc
2013. 10.14. hétfő
Az Oreocereus nemzetség
Előadó: Izsay Tamás
2013. 11. 11. hétfő
Így nevelem kaktuszaimat gyűjteményemben
Előadó: Czirják Ferenc
2013. 12. 09. hétfő
Brazília és Paraguay kaktuszos szemmel
Előadó: Kádár I Csaba
Utána kaktuszos karácsony tombolával. Ételt-italt mindenki hozzon!
Az összejövetelek helye: Budapesti Füvészkert Budapest, 8. ker., Illés u. 25.
Az előadások 18 órakor kezdődnek, 17 órától szakkönyvtárunk igénybe vehető!
Az esetleges programváltozás jogát fenntartjuk!
Horváth Ferenc
20- 546- 2668
fehernyirfa@fehernyirfa.hu
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