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Magyar Kaktuszgyőjtık Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd, Hernád utca 15/A
Adószáma: 19576583-1-13
Számlaszáma: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

FÜLEKI József +36 30 608-7517; mkoeelnok@gmail.com
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona /Gazdasági Vezetı
+36 20 517-1130;
szupperkabuto@gmail.com
RIGERSZKI Zoltán /Kiadványterjesztı
+36 30 488-4096;
zoltanrigerszki@gmail.com

Ellenırzı bizottság:
Elnök:
ZÖLD Józsefné +36 30 910-8649; lenke.zilike@gmail.com
Tagok:
MOLNÁR Veronika
+36 30 395-2228
SAS István
+36 22 325-539
Tisztségviselık:
Fıszerkesztı: DR. SOLTI Ádám
+36 1 372-2500/8614; sadambio@elte.hu
Fıtitkár:
SCHIPECK Gusztávné
+36 30 616-9375; mkoetitkar@gmail.com
Könyvtáros:
SASVÁRI Ákos;
+36 20 962-6224; sasvari.akos1@gmail.com
Magfelelıs:
RUZSICS István
+36 30 440-3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Szakmai vezetı: PAPP László;
+36 30 539-0370; papp.laszlo@fin.unideb.hu
Csoporttitkárok:
Budapest:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668; fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Érd:
JOKHEL Csaba
+36 20 925-5851; jokhelcsaba@t-online.hu
Gyır:
KÁDÁR I. Csaba
+36 30 927-0432; csaba.kadar@kadartech.hu
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika
+36 30 950-2231;berika6661@freemail.hu
Éves tagdíj, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ elıfizetését is: 6000 Ft
Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft
Állandó kiadványaink:
Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44
oldalon. A szakmai folyóirat on-line verziója, amely az archívumba is betekintést
enged, elıfizethetı, 2500 Ft (MKOE tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak)
Pozsgások, lapokból álló, lefőzhetı növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Elıfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem
MKOE tagoknak).
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6
alkalommal, változó oldalszámon.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következı címre
várjuk:

mkoetitkar@gmail.com
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In memoriam

Szomorúan értesítjük a Kaktuszgyőjtık közösségét, hogy MÁNFAI Gyula (1948)
győjtıtársunk, az MKOE Anisits-díjas tagja, korábbi Kaktusz-Világ fıszerkesztı, a
Gymnocalycium nemzetség elismert szakértıje május 25-én elhunyt. Aktív
idıszakában felbecsülhetetlen értékő munkával járult hozzá közösségünk
fejlıdéséhez, összetartásához, szakértelmével mindvégig segítette a tanácsokért
hozzá fordulókat, mely példaértékő mindannyiunk számára.

MÁNFAI Gyula temetése 2014. június 10-én 12:00 órakor volt a XV. kerületi
rákospalotai Szentmihályi úti Köztemetıben.
az MKOE elnöksége
*
Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár az ELTE Füvészkertben
2014

Az elmúlt évek kaktuszkiállításaira készülve, eszünkbe sem jutott, hogy mi történne
akkor, ha esetleg az idıjárás nem kedvezne a kiállítás felépítésére, lebonyolítására és
a bontási munkálatokhoz. Talán ezért ért minket is váratlanul, hogy most bizony
szembe kell néznünk a folyamatosan áztató esıvel és kísérıjével, a hol felerısödı,
hol elcsendesedı széllel. Most mindkettıbıl bıven volt részünk.
A sátor vázszerkezetének felállításakor még csak éppen szemerkélt az esı, de
mindenki különbözı hírforrásokból értesült, így tartott is az idıjárás rosszabbra
fordulásától, ezért mihamarabb helyére illesztettük a ponyvát, hogy lehetıleg bent
már ne ázzunk tovább. Az asztalok és az ültetési területek összeállítása után az
agyag granulátumokkal folytatott harcban lelkes aktivistánk gyızedelmeskedtek, így
a pincébıl azok is felkerültek, hogy a kiállítási növények helyet találjanak – arra a
három napra – közöttük. A nap végére akár sátor alatt, vagy azon kívül, egy biztos,
szétázva zártuk ezt a napot.
A pénteki nyitás után felkészültünk a legrosszabbra, hogy ma ismét esıs nap elé
nézünk és így még látogatóink se nagyon lesznek. Ennek ellenére nem lehet okunk
panaszra. Az idıjárás a kegyeibe fogadott minket, mert csak az idınként csepergı
esıvel jelezte, hogy bizony ı az úr. Látogatóink is voltak szép számmal, akik bizony
nem mentek haza vásárfia nélkül. Bármerre néztem, szinte mindenki bevásárolt a
számára kedves kaktuszokból, amelyeket zacskókban, vagy a jobban felkészültek
dobozokba rendezve boldogan vittek haza. Ugyan többen megfogadták, hogy többet
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már nem vesznek semmit, ennek ellenére idırıl idıre visszatértek egy újabb
ellenállhatatlan darabért. Összességében úgy éreztük, hogy hosszú ideje a legjobb
volt a pénteki kiállítása nap látogatottsága.
Szombaton a kiállítás hivatalos megnyitójára PAPP Lászlót, a Debreceni Egyetem
Botanikus Kertjének igazgatóját kérte fel FÜLEKI József, aki a megnyitó után rögtön
kiválasztotta – a szakmai szempontokat is figyelembe véve – a legszebb kiállítási
anyagot. A megérdemelt elismerést DR. HORVÁTH Sándor nyerte meg kiállított
növényeivel. A megnyitó után az MKOE nevében DR. SOLTI Ádám fıszerkesztı és
FÜLEKI József elnök felkérték PAPP Lászlót az MKOE szakmai vezetıi posztjára,
aki ezt a tisztséget örömmel elvállalta. A délelıtti programban HORVÁTH Ferenc
bemutatta a Turbinicarpus nemzetséget, amelynek elismert szakértıjévé nıtte ki
magát. Délután DR. SOLTI Ádám a vesszıkaktuszokról (Rhipsalis nemzetség)
tartotta a nap második elıadását, amelyre szép számmal voltak érdeklıdık.
Mindeközben FÜLEKI József a kiállításra ellátogatott gyermekek számára tartott
izgalmas és tanulságot ültetési bemutatót, amely során a gyerekek
kaktuszmagoncokat ültethettek el, testközelbıl élményt szerezve a fiatal
növényekrıl – és talán egy nagyobb győjteményt is megalapozhattak az magukkal
vitt fiatal növényekkel.
A kiállítás utolsó napján már kezdtünk bizakodni, hogy talán az esı sem tudja már
elmosni, ezt a - mondjuk meg ıszintén - jól sikerült kiállítást. A kíváncsi látogatók
csak jöttek, idınként sorok kígyóztak a pénztárnál, hogy láthassák a kiállított
kaktuszokat, és vásárolhassák a számukra kedves növényeket. A szervezıkre, a nap
végére még komoly munka várt, a bontás. A kaktuszokat és egyéb pozsgás
növényeket ismét visszacsomagolták a ládákba, az agyag granulátumok elıbb
zsákokba, majd ismét vissza helyükre, le a pincébe kerültek. Mellettük pihen a
következı kiállításig a sátorponyva és az asztalok is.
A bontás után megpihenve jutott még idı egy kis beszélgetésre, majd elbúcsúztunk
egymástól, hogy mindenki idıben hazaérkezhessen.
Összességében elmondhatjuk, hogy magas színvonalú, látványos és nagy
látogatottságú volt a Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár rendezvényünk. Az
egyesület vezetısége megköszöni minden aktivistának, aki segítséget nyújtott a
kiállítás megrendezésében és azoknak is, akik eljöttek az ELTE Füvészkertjébe,
hogy együtt tölthessünk néhány órát.
A kiállításról egy rövid bemutató videó is készült, melyet
https://www.youtube.com/watch?v=FdZ3ZfsCfBE címen tudnak megtekinteni.

a

JOKHEL Csaba

*
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Beszámoló
az
Érdi Kern Péter Kaktuszkör 2013. évi tevékenységérıl

Az MKOE érdi helyi csoportja 2013-ban összesen 10 elıadást szervezett, amelyekre
országosan elismert kaktuszgyőjtık és szakemberek mellett, érdi győjtık is
remekeltek elıadásuk színvonalával. Az elsı negyedév elsı elıadását KISS Csaba
tartotta, a helyi csoport legkimagaslóbb munkáját a Kaktuszkör-Kép elkészítésének
titkait, továbbá magát a kiadványt mutatta be. DR. MÉSZÁROS Zoltán Mexikó címő
elıadását követıen máris az egyik legnagyobb megmérettetés szervezésébe
kezdtünk, vagyis a hagyományos érdi tavaszi kaktuszkiállítás és vásár elıkészületeit
és feladatait beszéltük meg.
Ekkor figyeltünk fel az Érd Város Önkormányzata által kiírt pályázatra, ami által a
múlt évben is anyagi segítséget kapott a kaktuszkör. A pályázati anyag elkészítése és
határidıre történı beadása LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona érdeme, így ebben az évben is
pályázatunkat pozitívan értékelték, és terveink megvalósításához immáron az
önkormányzat segítségét is megkaptuk.

A második negyedévben KISS Ármin mutatta be munkáját a kör tagjainak. Az
elıadás címe: Kaktuszlexikon és szakkönyvajánló a honlapunk tükrében. Majd
következett FÜLEKI József, és CZIRJÁK Ferenc látogatása. A füvészkerti kiállítások
szervezési és kivitelezési munkáiban is részt vettek az érdi körtagok. A
sátorállításban, a kiállító tér elrendezésében, vagy akár a könyvárusításban is
oroszlánrészt vállalva segítettük a minél szebb, jobb és fıleg eredményesebb
kiállítás elkészítését.
Az elsı félévet LUKOCZKI Zoltán elıadása zárta, amely után mindenki kipihenhette
magát a kéthónapos nyári szünetben. A kör munkája azonban ezekben a hónapokban
sem állt meg. Ekkor kezdtem el megszervezi honlapunkra a kaktuszfajok képgaléria
elkészítését. FÜLEKI József elsıként jelezte, hogy segítséget kíván nyújtani, majd
utána egyre többen ajánlották fel képeiket honlapunkra. Apropó, ha már a
honlapunkról írok, akkor néhány információ lapunkról. A mai napig (2014. 06. 18.)
összesen 141.810 látogatója volt oldalunknak. 1364 fénykép és 255 oldalon
keresgélhet, olvashat a hozzánk érkezı érdeklıdı kaktuszgyőjtı. A tárhely
költségét LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, KISS Csaba, KISS Ármin és JOKHEL Csaba
viseli, mint ahogy a tartalomfeltöltést és az üzemeltetést is a fenti négy fı végzi.
FÜLEKI József elıadásával kezdıdött a második félév, amelyet RIGERSZKI Zoltán,
majd LOJEK Géza követett. A karácsonyi összejövetelen már mindenki a családi
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ünnepre készülve, elhozta a legfinomabb receptek által készített süteményeket, így
az év utolsó összejövetele jó hangulatban ért véget.
Ezen az összejövetelen azonban már néhányan tudni vélték, hogy ez az év sem
múlik el meglepetések nélkül, mert KISS Csaba és KISS Ármin ismét elkészítette a
csoport legnagyobb büszkeségét, a Kaktuszkör-Kép 2. számát. Ezt a kiadványt
mindazok térítés és postaköltség nélkül megkapták, akik 2013-ban elıfizetıi voltak
a Kaktusz-Világ címő, MKOE által kiadott magazinnak. Ezúton köszönöm nekik az
áldozatos munkájukat, amit az érdi csoportért végeztek.
Elıadásainkat 8-18 fı látogatja rendszeresen. Az érdi tagok mellett, egyre több
budapesti és Érd környéki győjtı is eljön hozzánk.
Ebben az évben is két kiállítást szerveztünk, amelyek színvonala miatt nem kellett
szégyenkeznünk, sıt. Zárásként szeretném megköszönni, hogy a kiállítások
megnyitóját DR. SOLTI Ádám elvállalta.

JOKHEL Csaba
az Érdi Csoport (ÉKPK) titkára
*
A Budapesti Csoport hírei

Az MKOE Budapesti Csoportjának 2014. 2. félévi programja:
2014. szeptember 8., hétfı
VARGA Zoltán: Mexico 2014 - úti élménybeszámoló
2014. október 13., hétfı
HAJNAL Sándor: Kaktuszok, pozsgások növényvédelme, növényvédıszerek és
használatuk
2014. november 10., hétfı
BÉKEFI József: Melokaktuszok
2014. deceber 15., hétfı
Kaktusz talajok- talajkeverékek, győjtık, tapasztalatcse
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Az elıadások helye és ideje: 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI / 1106. Bp,
Maglódi út. 8, tankertészeti „Rajzterem”. A könyvtár az elıadások napján 17 órától
ugyanitt igénybe vehetı.

Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk!

HORVÁTH Ferenc
a Budapesti Csoport titkára

*
A Gyıri Csoport hírei

Az MKOE Gyıri Csoportjának 2014. második félévi programjai:
2014. szeptember 11.
JOKHEL Csaba: Kaktuszos élet Magyarországon – Kern Péter Kaktuszkör,
Érd
2014. október 9.
FÁBIÁN László: Gyakorlati teendık a teleltetésre való felkészülés során
2014. november 13.
KAJDACSI János: Kaktuszok élıhelyi környezetben St. Maarten szigetén
2014. december 11.
Évzáró
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérném, programunkról tájékoztassák barátaikat, ismerıseiket, bárkit, aki
szívesen hallana újdonságokat a kaktuszokról, pozsgásokról, azok tartásával
kapcsolatos kérdésekrıl.

KÁDÁR I. Csaba
a Gyıri Csoport titkára
*
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İszi Kiállítás

Az MKOE szervezésében 2014. szeptember 6-8. között tartjuk az İszi Országos
Kaktuszkiállítás és Vásárt az ELTE Füvészkertjében. A kiállítás rendje a tavaszi
kiállításnak megfelelı lesz. A kiállítók és árusok részvételi szándékukat
mindenképpen elıre jelezzék a fıtitkárnál (mkoetitkar@gmail.com).

Az MKOE elnökségének döntése értelmében az ıszi kiállítás a nemrég elhunyt
egykori fıszerkesztı tiszteletére MÁNFAI Gyula emlékkiállítás is lesz egyszerre. Az
emlékkiállítás színvonalának emelése érdekében kérünk minden Tagtársat,
amennyiben módja van rá, hozzon és állítson ki a kiállításon 1-2 szépen fejlett
Gymnocalycium-ot MÁNFAI Gyula emlékére.

*

Kövessék híreinket az interneten is, a
https://www.facebook.com/kaktuszgyujtok.hu
és a
http://www.kaktuszgyujtok.hu
oldalakon!
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