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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
A szeszélyes májusi időjárás után végre itt a napos, kellemesen meleg június. A kaktuszkedvelőknél
ez a hónap a virágzási dömpinget jelenti, a növényházamban még nyílnak a Notocactus-ok, és
elkezdték virágzásukat az Astrophytum fajok és hibridek, de a kedvenc mexikói törpe kaktuszaim, a
Turbinicarpus-ok is minden bő öntözés után virágba borulnak...
Az egyesületünk életében is kicsit mozgalmas, de eredményes volt a májusi hónap, magunk mögött
tudjuk a tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és -vásárt, a Sajti Sándor – Ujréti Endre emlékkiállítást.
Sikeres volt a reklám, ezért köszönet jár PÁLMAI Ildikónak, aki egyesületünk tiszteletbeli tagjaként
intenzív médiakampánnyal segített, SASVÁRI Ákos titkárunknak, aki egyesületünket bemutatandó a
kiállítás előtti napokban a televíziók csatornáján vált ismertté és hirdette eseményünket, valamint az
internetes oldalaink célközönségét bombázó dr. GYÚRÓ Zoltán tagtársunknak.
A kiállítás tényleg szép és esztétikus lett, a kivitelezés irányítását dr. SOLTI Ádám és JOKHEL Csaba
vállalta, egyetemi hallgatók és a lelkes tagságunk szokásos kiállítás építő-bontó magjával együtt!
Folyamatosan „üzemelt” az infósátrunk, ahol Ica néni és a „LÁNYOK” tartották a frontot, Ádám
pedig állta a szaktanácsadásnál a kérdezők „rohamát”.
Még egyszer egy NAGY KÖSZÖNET minden kiállítónak, szervezőnek a sikerért, mely számokban
kifejezve mintegy 1800 fő látogatót takar!
A szombati napon szakmai előadást tartott VARGA Zoltán és KAJDACSI János, mely reméljük minden
érdeklődőnek érdekes és hasznos volt. Az emlékkiállítás részét pedig megpróbáltuk kicsit
ünnepélyesebbé tenni dr. NEMES Lajos és UJRÉTI Miklós visszaemlékezéseivel, ami után
megtartottuk a díjak és emléklapok átadását a kiállítás résztvevőinek.
A vezetőség azonban a tavaszi kiállítás után sem „dőlhet hátra”, szervezés alatt áll a chrudimi
szakmai út, hamarosan elkezdjük az őszi
füvészkerti kiállítás háttér és reklám munkáit,
jön az érdi kiállítás és az OMÉK, mely egy
lehetőség egyesületünk népszerűsítésére.
Minden kedves tagtársunknak kívánok kellemes
nyarat, bő virágzást, eredményes kaktusz- és
pozsgásszaporítást,
az
elkövetkező
őszi
programjainkhoz pedig jó időtöltést!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök
A képen a kiállítás első vásárlója a kiállítás
építésének csütörtöki napján.
(fotó: dr. GYÚRÓ Zoltán)

Én így láttam – a 2015. Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és -vásárról
a Füvészkertben
FÜLEKI József: A kiállított anyag zsűrizéséről
Lehetőség szerint mindig megpróbálok olyan bíráló
bizottságot összeállítani, akik nem ismerik a kiállítók
növényeit és a kiállítókat sem. Emellett jól kell ismerni a növényeket, és nem mellesleg péntek délelőtt, a bírálat idején rá kell érniük.
Eddig a zsűrizések egy összkép, egy benyomás alapján történtek. Most, visszanyúlva az 1980-as évek állatkerti kiállításainak bírálati metódusához, annak
mintájára készítettük el az új bírálati lapot, melyen a
következőket kellett 1, 2 vagy 3 ponttal jutalmazni:
•
dekoráció;
•
növénytisztaság, gondozottság;
•
a név helyessége;
•
felirat minősége, olvashatósága;
•
a növények alakja, formája;
•
a növények mérete, kora;
•
tövisezet;
•
virágzó példányok %-a;
•
a kiállított anyag összhatása.
Az így adott pontokat összesítve a legtöbbet kapott
kiállítási anyag kapta meg a az első helyezést.
A bíráló bizottság tagjai idén tavasszal: FODOR
Zoltán, KARAI Imre, akik az idősebb korosztályt
Munkában a zsűri
képviselték és MÁRTA Zoltán, aki idén nem volt a
kiállítók és árusok között.
A bírálati lapok összesítése után az első helyezést SZEIFERT Gábor Gymnocalycium-ai nyerték.
FÜLEKI József

JOKHEL Csaba: Gondolatok a kiállítás kapcsán
Egyesületünk legnagyobb megmozdulására hatodik éve járok ki a szokásos sátorállítás és annak
berendezésének felépítésére és harmadik éve a hétköznapi munkából kimenekülve, a jó társaságért
árusítani is kezdtem a gyűjteményem felesleges szaporulatát. Az elmúlt évek során végbement
pozitív változásokról szeretnék néhány szót írni, hátha tudunk még valamiben fejlődni, szebben és
még hatékonyabban működni.
Az első és legfontosabb, hogy mindazok munkáját megköszönjem a vezetőség nevében, akik
kiállításaink felépítésében és annak előkészítésében részt vesznek. Sokan talán nem is gondolják,
hogy milyen fizikai munkával jár egy sátor felállítása és annak megtöltése kiállításra alkalmas
segédanyagokkal, növényekkel. Természetesen kritikus hangokat mindig hallani, de legtöbbször
azoktól, akiket szinte soha nem lehet látni egy közgyűlésen, egy előadáson vagy akár csak egy
kiállításon, hogy gyűjteményéből elhozna 2-3 db szép formáját mutató kaktuszt. Vezetőink minden
évben elmondják, hogy akár 1 db kaktusszal is lehet kiállításainkon elismerést szerezni. Példaként
hoznám fel most URAM László virágzó kaktuszát, amelyről bővebben a Kaktusz-Világ későbbi
számában olvashatnak az arra kíváncsi tagjaink.
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Kiállításunkat az elmúlt években egyre nagyobb számban látogatják a kaktuszok iránt
érdeklődő gyűjtők, kaktuszkedvelők vagy
csak egyszerűen azok, akik kellemes időtöltésként a kert fái alatt sétálva a kiállított kaktuszok szépségére is rácsodálkoznak. Ebből
a mondatomból gyorsan kiderül, hogy a látogatók vegyesen érkeznek, egészen a legnagyobb gyűjtőktől, az unokáiknak programot
találó nagyszülőkön keresztül, a szerelemes
párok andalgó bámészkodóin át. Akikkel
tudtam, megpróbáltam szóba elegyedni, ami
bizony néha nem könnyű eset, de olyan is
akadt, akivel, ha már megtaláltuk a közös
hangot, akkor már könnyen beszélgettünk.
Közös téma pedig mi lehetne más, mint a
JOKHEL Csaba eladásra készen
kaktuszok. Ez az a pillanat, amikor önfeledten, korlátok nélkül osztja meg az ember gondolatait, amikor maguktól jönnek olyan mondatok,
hogy „nagyon szép lett ez a kiállítás”, „biztosan sokat dolgoztak ezért” vagy a „mondja csak, men ynyi munka van ezzel, hogy ezt a sok csodát nekünk meg tudják mutatni?”.
Mint azt már írtam, sokszor kezdeményezek beszélgetést, amikor a beszélgető partnerem olyasmiket
is elmond magáról, ami a következő percekben meghatározza a beszélgetés menetét. Nem egyszer
számoltak be emberek arról, hogy ők 10 éven át MKOE tagok voltak. Elmesélték, hogy abban az
időben kik voltak, akik miatt egy MKOE kiállításra eljöttek, akikkel fiatalon elbeszélgettek pont
úgy, mint most velem. Ilyenkor persze felszakadnak a szép emlékek között a bánatok is. Én mégis
azt érzem, hogy ezzel a kis beszélgetéssel talán szebbé tudtam varázsolni ezt az egy napját az
előttem álló vendégnek ezekben a szürke hétköznapokban. Ekkor pedig már az sem számít, ha
éppen nem vásárol tőlem semmit.
A kiállítási sátor mostani elhelyezése könnyebb feladat elé állított minket a régebbi, füvön felállított
sátorral szemben, ami alatt igen kemény munkával kellett a fű állapotát megvédeni. Az így nyert
időmegtakarítás, a felszabadult energiák egyéb elképzeléseink megvalósítását is lehetővé tették,
amikre régen idő vagy szorgos kéz nem maradt. Bízom abban, hogy minden soron következő
kiállítás egyre szebb és látványosabb lesz. Ez azonban nem csak a szervezőkön, hanem minden
egyes egyesületi tagon is múlik. Ezért kérek mindenkit, hirdesse a kaktuszok szépségét, tevékenyen
vegyen részt az egyesületi életben, hívja fel a figyelmet kiállításainkra, programjainkra, ismertesse
meg más kaktuszszeretőkkel egyesületünket, akik talán később tagjainká válhatnak.
JOKHEL Csaba

Ausztriában jártunk
Ausztriai kirándulásra invitált székesfehérvári gyűjtőtársunk LUKOCZKI Zoltán, aki mindent megszervezve mutatta be a kirándulás részleteit. Mit lehet erre válaszolnunk? Igen, elfogadjuk a szíves
invitálást!
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonával Érdről indultunk útnak Fehérvár felé, hogy a megbeszélt időben, 6 óra
30 perckor, a közös találkozó helyen csatlakozhassunk SAS Istvánnéhoz, SAS Istvánhoz és SINKÓ
Zoltánhoz, hogy onnan már közösen folytathassuk utunkat a következő találkozási ponthoz, a sárvári Tesco parkolójához, ahol a két autós társaság összetalálkozik és RÁCZ Ibolya is csatlakozik
BIRKÁS Erika, ZÖLD Irénke és LUKOCZKI Zoltán csoportjához. Így már 9-en folytattuk utunkat a határ felé, hogy Sopronnál átléphessük azt. Útközben persze mi másról is beszélgethettünk volna, mint
a kaktuszokról, tartásuk fortélyairól vagy csak egyszerűen az életről.
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Lukoczki Zoltán az eugendorfi kaktuszbörzén
ismerkedett meg Kurt
BUDER-rel,
aki
élettársával, OROSZ Andreával közösen várt
minket gramatneusiedli otthonukban. A szép
környezetben
épült
társasház
kertjében
pillanthattuk meg a két kaktuszházat és az azt
körbevevő sziklakertet, amely igazán ízlésesen
volt berendezve különböző télálló kaktuszokkal,
kövirózsákkal és természetesen sok szép kővel.
Az üvegházak egyikében a gyűjtő gyűjteménye
volt megtekinthető, amelyben gyakorlatilag
kizárólag télálló kaktuszokkal volt betelepítve.
Ebből sem a kisebb, fiatalabb példányok, hanem
az
idősebb,
nagyobb
telepeket
alkotó
Echinocereus-ok foglalták el az asztalok java részét. Az asztalok alatt pedig a fenti növények
magjaiból életre kelt sihederek tanyáztak. A másik kaktuszházban már kedvünkre válogathattunk a
télálló kaktuszok sokaságából, amelyek mérete, különleges virága, vagy ritkasága határozta meg a
növények árait. Általánosságban elmondható, hogy 3-5-7 € körül mozogtak az árak, de
természetesen 10 € felett is vásárolhatott, akinek éppen egy nagyobb kaktusz tetszett meg. Miután
mindenki kiválogatta a neki tetsző növényeket, házigazdánk szépen, komótosan leült az asztala elé,
elővette a mindentudó jegyzeteit, névtáblákat és nekilátott minden cserépbe beletűzni a hozzájáró
neveket. Miután ezzel végzett, csak akkor lehetett fizetni és eltenni a szúrós kedvenceket.
A beszélgetés ideje alatt kávéval, süteménnyel kínáltak minket, extra ajándékként a német kaktuszos
újságból kaptunk 2-3 ízelítő példányt, és mindenki választhatott egy-egy kövirózsát. Közben persze
a magyar háziasszony folyamatosan fordította oda-vissza a kérdéseinket és a válaszokat, így tényleg
egy jó kis beszélgetés kerekedett ki a végére. (Képek a gyűjteményről: http://kaktuszgyujtok.hu
/forumtema/ausztriaban-jartunk)
Időnk lassan letelt, így elindultunk következő úti célunk felé, a Bécsi Egyetem Botanikus Kertjébe.
Talán fontos információ, hogy a kert látogatása ingyenes, viszont nincs lehetőség az üvegházakat
belülről megtekinteni. Ez némileg elkeserített engem, azonban, hogy kielégítsék a kíváncsi
embereket is, ezért külső növénytároló mini üvegházakat hoztak létre, amikben különböző
növényeket ültettek össze. Egyikben húsevő növényeket, a másikban kaktuszokat, a harmadikban
egyéb pozsgás növényeket láthattunk. Kaktuszokkal egy egész domboldal volt beültetve, amiben
egy ritkán látott virágpompájában díszelgő kaktuszt pillantottunk meg. Ezt a növényt mindenki
ismeri, de szerintem nagyon kevesen vannak, akik virágzásukban is gyönyörködni tudtak, továbbá
még a múlt évben fejlődésnek indult gyümölcseik is szépen díszítették. Ez pedig nem más volt, mint
egy Brasiliopuntia brasiliensis. A kaktuszok után egy másik kedvencbe ütköztem, egy hatalmas
páfránytelepbe, amik gyerekkorom emlékeit idézik. A szép világos, hosszú leveleik mindig ámulatba
ejtettek. Egyre gyorsabban repült az idő, ezért SINKÓ Zoltánnal gyorsabb tempóban kezdtük el a
kertet bejárni, és sok fura növényt sikerült még megtekintenünk. Az egyiknek hatalmas levele volt,
amely alá bátran beállhattunk volna esernyő helyett, a másikat egy üvegketrecben tartották, és kb.
5 percenként párásítással érték el, hogy ez a fura növény életben maradhasson. Bár, hogy
négyszemközt elmondjam, én nem sok életet láttam benne, ami pedig még maradhatott, azt erősen
rejtegethette, mert nem nagyon akarta legszebb formáját nekünk megmutatni. Vagy lehet, hogy ő így
szép? (Képek a botanikus kertről: http://kaktuszgyujtok.hu/comment/1340#comment-1340)
Visszaindulva, elbeszélgettünk a látottak szépségén, és talán egy igazi csapatként tértünk haza, akik
jobban megismerhették egymást ezen a szép úton. Köszönjük a meghívást és a kellemes társaságot.
JOKHEL Csaba
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Szakmai út a chrudimi kaktuszkiállítás és -vásárra
Kedves jelenlegi és leendő Tagtársunk!
Idén szakmai kirándulást szervezünk a chrudimi (CZ) kaktuszkiállításra és -vásárra. A program időpontja 2015. 09. 25-26. péntekszombat. Utazás bérelt autóbusszal.
Szállás háromcsillagos hotelben,
kétágyas szobákban (reggelivel).
Részvételi díj:
•
egyesületi tagjaink részére 10000 Ft,
•
nem tagoknak 20000 Ft.
Jelentkezni lehet az összeg
•
befizetésével rózsaszín postai csekken a következő címre: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona,
2030 Érd, Hernád utca 15/A
•
vagy átutalásával a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete folyószámlájára,
számlaszám: 11702036-20532178 „Chrudim” megjelöléssel!
Jelentkezési határidő: 2015.08.30.
A helyfoglalások a befizetések sorrendjében érvényesek, így aki szeretne jönni és még nem
fizette be a részvételi díjat, kérjük, hogy minél előbb tegye ezt meg!
Hazafelé már Te is biztos leszel abban, hogy ilyen csekély összegért sehol sem találtál volna ilyen
kirándulási lehetőséget szakmailag és emberileg Feléd nyitott baráti társasággal!
Részletes program:
•
2015.09. 25. (péntek)
◦ 800
Indulás a Füvészkert elől (Budapest VIII. ker., Illés utca 25.)
◦ 1500
Érkezés, Pavel PAVLIČEK gyűjteményének megtekintése (büfélehetőség
van)
◦ 2000
Vacsora (egyénileg fizetendő), kötetlen beszélgetés
•
2015.09.26. (szombat)
◦

700

◦

800 - 1300 A rendezvény megtekintése

◦

1400

Reggeli
Indulás Budapestre

s!

e
◦ 2000
Érkezés Füvészkert elé (Budapest VIII. ker.,
ségIllés utca 25.)
t
e
A befizetésekről, betelt helyekről információt Libná RNÉ
leh HERCzeg Ilona ad a következő
m
e
elérhetőségeken: szupperkabuto@gmail.com vagy +36
(20)
517-1130
mobiltelefon-számon!
n
ár
m
A busz létszáma 33 fő, a helyek a jelentkezések
sorrendjében telnek be, ezért jelentkezésedet
s
alá
mielőbb várja:
ogl
e
lt, h
e
t
Be

lyf

az MKOE Vezetősége
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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
rendkívüli /megismételt/ Közgyűléséről
Helye: az MKOE székhelye, 2030 Érd, Hernád utca 15.
Időpontja: 2015. június 27. 10:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Levezető elnök:
Dr. GYÚRÓ Zoltán
Jegyzőkönyvvezető:
SASVÁRI Ákos
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: SAS István
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: MOLNÁR Veronika
RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület szavazati joggal rendelkező - tagjai 14/205 arányban jelentek meg a megismételt rendkívüli
Közgyűlésen. Az Egyesület Alapszabálya szerint a megismételt rendkívüli Közgyűlés a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
RIGERSZKI Zoltán a Közgyűlés levezető elnökének személyére dr. GYÚRÓ Zoltánt, a
jegyzőkönyvvezető személyére Sasvári Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig SAS
Istvánt és MOLNÁR Veronikát javasolta.

9/2015. számú határozat:
A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket a rendkívüli Közgyűlés
egyhangú szavazással megválasztotta.
Dr. GYÚRÓ Zoltán levezető elnök ismertette a rendkívüli Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:
•
1. napirendi pont: Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető
és hitelesítők megválasztása
•
2. napirendi pont: A Fővárosi Törvényszék 2015.május 27-i hiánypótlásra felszólító
végzésében foglaltak szerint módosítandó alapszabály elfogadása

10/2015. számú határozat:
A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta azzal, hogy az 1. napirendi
pont alatti határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők
megválasztása már megtörtént.
2. napirendi pont: A Fővárosi Törvényszék 2015. május 27-i hiánypótlásra felszólító végzésében
foglaltak szerint módosítandó Alapszabály elfogadása
A még hatályban lévő korábbi, valamint a jelenleg bejegyzés alatt álló Alapszabály 12. § (1)
bekezdésének negyedik mondata az alábbiak szerint változik, illetve egészül ki:
„Az Elnökség jóváhagyásával az elnök és egy másik képviseletre jogosult által együttesen
meghatározott személy (tag) képviselheti az Egyesületet meghatalmazás alapján, a
meghatalmazásban foglaltak szerint.”

11/2015. számú határozat:
Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabály kiegészítését.
Ezt követően dr. GYÚRÓ Zoltán levezető elnök a rendkívüli Közgyűlést bezárja.
Kmf.

A
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
szervezésében

Őszi Országos Kaktuszkiállítás
és -vásár a Füvészkertben
2015. szeptember 11-12-13.
9-től 17 óráig
ELTE Füvészkert 1083 Budapest, Illés u. 25.
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Magyar

Kaktuszgyűjtők

Országos

Egyesülete

2030 Érd, Hernád utca 15/A
Adószám:
19576583-1-13
www.kaktuszgyujtok.hu
Számlaszám: 11702036-20532178
Elnökség:
Elnök:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
horvath.bromelia@gmail.com
Tagok:
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130
szupperkabuto@gmail.com
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
+36 30 488-4096
zoltanrigerszki@gmail.com
kiadványterjesztő
Ellenőrző 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
Tisztségviselők:
Titkár:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
sasvari.akos1@gmail.com
Főszerkesztő:
Dr. SOLTI Ádám
+36 1 372-2500/8614 editor@kaktuszgyujtok.hu
Könyvtáros:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
sasvari.akos1@gmail.com
Magfelelős:
RUZSICS István
+36 30 440-3876
ruzsics.istvan@t-online.hu
Szakmai vezető: PAPP László
+36 30 539-0370
papp.laszlo@fin.unideb.hu
Honlapfelelős:
Dr. GYÚRÓ Zoltán
+36 70 509-8798
admin@kaktuszgyujtok.hu
Csoporttitkárok:
Budapest:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
horvath.bromelia@gmail.com
Érd:
JOKHEL Csaba
+36 20 925-5851
jokhelcsaba@t-online.hu
Győr:
KÁDÁR I. Csaba
+36 30 927-0432
csaba.kadar@kadartech.hu
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
pumpika@freemail.hu
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika
+36 30 950-2231
berika6661@freemail.hu
Zalaegerszeg:
Hóbor Zsolt
+36 30 534-8084
hozso27@t-online.hu
Tagdíjak:
Éves tagdíj a 2015. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
Éves tagdíj a 2015. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és
minden más egyesületi szóróanyag postázásával: 3000 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 internetes verziója a Kaktusz-Világ Online,
amely az archívumba is betekintést enged, előfizethető: 2500 Ft mindenkinek.
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
•
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem
MKOE tagoknak). Szerkeszti: LUKOCZKI Zoltán.
•
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente
6 alkalommal, változó oldalszámon. Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
Kövessék híreinket az interneten is, a www.kaktuszgyujtok.hu oldalon!
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.
•
•
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