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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét eltelt a nyár gyűjteményeinkben sok szép virágzással, e mellett sok-sok munkával öntözéssel,
szaporítással, növényvédelemmel. Gondolom mindenkinek jutott idő egy kis nyári kikapcsolódásra,
gyűjtemény-látogatásra, növény beszerzésre családdal vagy netán gyűjtőtársakkal, barátokkal együtt
itthon vagy akár külföldön.
Egyesületünk életében is volt egy kis nyári szünet, de a vezetőségnek még e mellett is volt dolga,
hiszen megkezdtük időben az őszi kiállításunk háttér és reklám munkáit. Időben elkészültek a
kiállítás szóróanyagai, plakátjai melyekkel már a bogácsi kiállításon is megjelentünk.
Az őszi kiállítás vezérnövénye az Ariocarpus nemzetség lesz, reméljük szép anyagot sikerül felvonultatni, és bemutatni a közönségnek ezen különleges mexikói kaktuszokból. Természetesen az Ariocarpus-ok mellett a gyűjtőtársak színes vegyes
gyűjteményei is jelen lesznek, szakmai
előadással , és kaktusz vásárral körítve, melynek a
kora őszi füvészkert igazán szép hátteret biztosít.
Meghívást kaptunk szeptember első szombatjára
az Alföldi Faiskolai Napra Kecskemétre, ahol
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (Ica néni) és JOKHEL
Csaba vállalta az egyesületünk bemutatkozását,
köszönet érte!
A chrudim-i kaktuszbörzére történő kirándulásra
elég hamar betelt a létszám, ebből arra következtethetünk, hogy a jövőben is van a tagságnak ilyen
kezdeményezésekre igénye, így 2016-ban is szándékunkban áll egy külföldi szakmai út szervezése.
Úgy érzem, hogy talán idén eddig sikerült az egyesületi életet színesebbé, talán vonzóbbá is tenni
tagjainknak, egy kicsit nyitottunk külső bemutatkozásainkkal a nagyközönség felé és próbáljuk ismertté tenni hazánkban a jövőre már 45 éves
MKOE-t!
Kívánok mindenkinek egy szép, hosszú „vénasszonyok nyarát”, a programokon tartalmas időtöltést,
és ha van idő kérem látogassák (látogassátok) a helyi csoportok szakmai előadásait, melyek
színvonalas, hasznos programokat kínálnak a kaktuszkedvelőknek!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

MKOE Országos Kaktuszkiállítás és -vásár (2015. ősz)
PAPP László: Az őszi, szép kiállításról a megnyitó botanikus szemével
Több, az MKOE-tól kapott megtiszteltetéstől is indíttatva, és e társaság egyik legrégibb tagja felelősségével vállaltam ez őszi kiállítás megnyitását, és kiállítóinak értékelését (ezt harmadmagammal:
SAS Istvánnal és VARGA Zoltánnal) az ELTE nagyszerű füvészkertjében. Mint vezetőségi tag értesültem a készülődés nem könnyű feladatairól, s ahol tudtam, Debrecenből némileg be is kapcsolódtam.
A kigondolt koncepcióval – miszerint az Ariocarpus nemzetség legyen a bemutató középpontjában,
nekem is kedves növényeim lévén – teljes szívemből egyetértettem.
Egy jó növénykiállítás számomra sok szempontból ünnep, és ezt az ünnepet igyekeztem én is spon tán fogalmazott megnyitómban érzékeltetni. A közösség egyazon életének, vágyának és örömének,
az általuk dédelgetett szépnek, ebben az esetben az életnek az ünnepe ez! Ehhez, és szeretett növé nyeinkhez úgy érzem illettek KEATS híres angol költő, Óda egy görög vázához c. verséből idézett
örök érvényű, utolsó, befejező sorai:
„Óh, formák csöndje, anda gyönyöre,
az öröklétnek: hűs pásztormese!
Ha rajtunk múlás üli már torát,
te megmaradsz, s mindig új jajokkal ég
az újkor, nékik is zengsz, hű barát:
„A szép: igaz, s az Igaz: szép!” – sose
áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!”
(TÓTH Árpád fordítása)
Ezt az ünnepet teljesítette be egy sok minA kiállítás fókuszában az Ariocarpus nemzetség
dent megélt, de ígéretes úton járó, perspektivikus, élni akaró egyesület, növényeit elhozni sem rest tagsága, szervezői, az általam itt még nem
látott, igazán remek kiállításával. Ezek, az egyedek számában, a koncepció nem kötelező, így nem
egyöntetű, de így is élvezetes megvalósulásában – hisz más genus-ok is képviseltették magukat –, s
legfőképpen, azok gyűjteményekben ritkán tapasztalt méreteiben és minőségében is megnyilvánulhattak. A kiállításon részt vevő 17 gyűjtő (név szerint: BARNA Anita, EPRESI László, HORVÁTH Sándor dr., HALMI László, JOKHEL Csaba, KARDOS Péter, KOVÁCS Zoltán, KÓSIK Péter, LIBNÁRNÉ
HERCZEG Ilona, MOHÁCSI Gábor, MOLNÁR Péter, PAPP István, RÁCZKEVEI Árpád, SASVÁRI Ákos,
SZABADOS Attila, SZEIFERT Gábor, SZILÁGYI Attila) a legszebb növényeiben igyekezett összeállítani
egy impozáns csoportot, az őszi évszak azon sajátságával, hogy ilyenkor már sokkal kevesebb faj virít, mint májusban. Az időjárás az egyébként ősszel virágzó Ariocarpus nemzetséget is megtréfálta,
hiszen érzékelhetően 2-3 héttel később kezdték el a nyílásukat! Véleményem szerint ezen objektív
jelenség sem vont le e növények értékéből, a duzzadó bimbók és a hatalmas egyedek látványa a nem
gyűjtőket is kárpótolhatta. Az, hogy az ismeretlen gyűjtemények (hiszen a résztvevők táblái le voltak takarva) értékelése után a zsűri összegzése nem egy Ariocarpus kollekciót nevezett ki győztesnek a bírálati – többségében jó, de észrevehetően még finomítandó – kritériumoknak és talán e megkésett virágzásnak is (bár ezt nem hangsúlyoztam túl a gyűjteményekre adott pontjaimban, és valószínűleg két társam sem) volt az eredménye.
Úgy érzem, az értékelési feltételek, szempontok pontosításánál, azokon nem kell változtatni, ame lyek rajtunk, gyűjtőkön múlnak (jeltáblázottság, a név helyessége /legalább érvényes szinonimaként/
és hibátlanság, olvashatósága; a növények gondozottsága; a taxonra jellemző alak; dekoráció). A
szemügyre vett növényeken és kiegészítéseiken (táblák, ültető edények) ez utóbbiak estek legerőteljesebben a latba. Több szép növénynek hiányos, vagy nem volt megnevezése, s ahol volt, ott néhol
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nehezen olvasható formában. Ez sokat vont le a bemutathatóvá tevés, a látványos megjelenítés érté kéből, és például így is megváltozhatott a minősítés „várt” sorrendje!
A saját logikám szerint ki kell venni e feltételrendszerből, vagy módosítani szükséges azokat, amelyek nem minden pozsgás családra és/vagy nem minden korú egyedre alkalmazhatók (a növények
mérete, kora, tövisezettsége, virágzó példányok százaléka)! Ha ezt nem tesszük, akkor más megol dásként több kategóriát kellene vagy lehetne alkalmazni (pl. páronként külön-külön: kaktuszok –
egyéb pozsgások, szárszukkulensek – törzsszukkulensek, ivarérett – ivaréretlen egyedek), de mindez
annyira bonyolulttá teszi az értékelést, hogy csak nagyon nagy kiállítói létszámnál működhetne –
akkor is nehézkesen –, és így átláthatatlanná válhatna, tehát ezt sem ajánlom! Minden esetre a letisztult megítélési alap, avagy szempontok (kritériumok) kialakítása mellett – melyben én is serénykedni óhajtok majd – javaslom, ha vegyes korú, vagy kezdőkkel is bővülő kiállítói összetétel kialakul na, az ifjúság biztatására (vagy a fiatal növényekére), hogy több éve, évtizede gyűjtők mellé helyezzünk egy fiatal növényekkel rendelkező, ifjú, vagy kezdő gyűjtői kategóriát, amely gyakorlat egyébként már élt az egyesület történetében.
Végezetül annak a jó érzésnek kinyilvánításával zárom a soraimat, amit a felvonultatott gyönyörű
növények és az azokat megszállottan szerető, szorgos, jövőbe néző, kedves emberekből álló egyesület tagjai között élhettem át ezen a napon.
PAPP László
a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója

FÜLEKI József: A kiállítási anyagról
Néhány megjegyzésem lenne a kiállításhoz.
Szakmailag talán az egyik legjobban sikerült kiállítás volt, mely a gyűjtők, a szakmabeliek számára
gyönyörűség volt. Sok, nagy értékű, idős növényt
állítottak ki a gyűjtők. A gond talán csak az volt,
hogy ezek közül csak egy virágzó Ariocapus volt,
az is fehér virággal, ami a nem szakértő látogatóknak nem igazán lehetett látványos. Félő, hogy a laikusoknak a kiállítás így unalmas és egysíkú volt.
Egy asztal és középen szinte a fele ugyanolyan növény és ezek nem igazán mutatósak.
A kiállításon a laikusoknak a nagy méret, nagy
vagy sok virág, vagy valami különleges dolog kell.
Nem véletlen, hogy a bírálók is SZILÁGYI Attila
Ferocactus-ait hozták ki győztesnek, pedig nem
tudták kié a növény csoport.
A látogatóknak is ez a kiállított anyag tetszett legjobban. Volt olyan növény ami teli volt jól látható
nagy és rengeteg bimbóval. Nagy és öreg növények, hatalmas erős tövisezet.
Ha sok látogatót szeretnénk, akkor a kiállításokon
az ilyen igényekre is figyelnünk kell.
Ez persze csak az én véleményem.
FÜLEKI József

Az egyetlen virágzó (A. retusus)

Előtérben SZILÁGYI Attila, a háttérben KÓSIK
Péter Ferocactusai
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Jokhel Csaba: A 2015-ös őszi kiállítás előadásáról
Az MKOE kiállításaira talán már rendszeresnek mondhatjuk, hogy az egyesület vezetése, szervezői
valamilyen előadással készülnek, hogy ne csak a növényekben gyönyörködhessenek a látogatók,
hanem szakmai útmutatókkal bővülhessen a látogatók tudástára. Komoly dilemma azonban az, hogy
ezeket az előadásokat hol tartsuk. Távol a kiállított kaktuszoktól, egy csendes teremben, ahová csak
azok jönnek fel, akik tényleg nagyon szeretnék az előadót meghallgatni vagy a növények közvetlen
közelében, kint a sátornál, hogy még azok is hallhassanak valamit az előadásból, akik éppen csak
„véletlenül” arrafelé járnak. VARGA Zoltánt bedobva a mély vízbe, az előadás napján tudta meg,
hogy kivetítő és fényképek nélkül kell majd neki kedves kaktusznemzetségéről, az Ariocarpusokról,
az Ariocarpusok között beszélni.

VARGA Zoltán (nyíllal jelölve) előadás közben (fotó: BORBÉLY Tivadar)
Zoli a tőle megszokott nyugalommal vette tudomásul, hogy nem támaszkodhat a megszokott képei
segítségére és mosolyogva csak annyit mondott, hogy legalább élőben láthatják az érdeklődők ezt a
csodás nemzetséget. Az előadásra a megnyitó utáni percekre esett és Zoli elkezdte az előadását a
megjelentek legnagyobb örömére. Látható módon többen hallgatták az előadást, mintha azt a fenti
előadó teremben tartottuk volna. Lehet, hogy ez a váratlan esemény egy új időszámítás kezdetét is
jelenti a füvészkerti előadások tekintetében? Nem tudom, de minden bizonnyal egy lépéssel
közelebb kerülhetünk látogatóinkhoz, akik nem csak szép élményekkel, hanem némi tudással is
térhettek haza a kaktuszkiállításunkról.
JOKHEL Csaba
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MKOE Budapesti Helyi Csoport
2015 2. féléves programok:
• 2015. okt. 12. VARGA Zoltán: Thelocactus-élőhelyek Mexikóban
• 2015. nov. 9. HOLLÓ László: Gyűjtemények Gymnocalyciumos szemmel 2. rész
• 2015 decembere: Füvészkerti karácsonyi összejövetel (a dátum később lesz pontosítva)

A programok helyszíne és időpontja:
• 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI (1106 Bp. Maglódi út. 8.) tankertészeti
„Rajzterem”.
Szeretettel várjuk programjainkra!
HORVÁTH Ferenc

Érdi KERN Péter Kaktuszkör
2015 2. féléves programok:
• 2015. okt. 8.
LUKOCZKI Zoltán: A Coryphantha nemzetség
• 2015. nov. 12. VARGA Zoltán: Mexikóban jártam 2. rész
• 2015. dec. 10. Érdi kaktuszos karácsony

A programok helyszíne és időpontja:
• Szepes Gyula Művelődési Központ Lakótelepi Klubövezet Érd, Enikő u. 2.
• Minden hónap második csütörtökjén 17 órától
Szeretettel várjuk programjainkra!
JOKHEL Csaba

MKOE Győri Helyi Csoport
2015 2. féléves programok:
• 2015. október 8.
FÁBIÁN László: Gyakorlati tanácsok kaktuszok teleltetésére.
• 2015. november 12. KAJDACSI János: Kaktuszos kiállítások, börzék – Magyarországon,
külföldön
• 2015. december 10. Évzáró kaktuszos összejövetel

A programok helyszíne és időpontja:
•

Az összejövetelek csütörtökön 18 órakor a Gyermekek Házában (Győr, Aradi vértanúk
útja 23.) lesznek.
Szeretettel várjuk programjainkra!
KÁDÁR I. Csaba
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Gyászhír
EPRESI László (1935-2015)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy EPRESI László tragikus betegség után 2015. augusztus 2-án
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

EPRESI László növényei között, fehér keretben a most kiállított Leuchtenbergia principis.
De mégsem távozott közülünk, hiszen növényeiben tovább él és az Ő emlékét őrzik.
Kapitális 70 éves Leuchtenbergia principis növényét SZILÁGYI Attila állította ki a mostani őszi kiállításunkon. A középső
kiállítási területet korban
és nagyságban uraló kaktusza közvetíti nekünk az
örök kaktuszos vadászmezőkről, hogy „továbbra is itt vagyok közöttetek”.
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Felhívás magadományra
Tisztelt gyűjtőtársak!
Egyesületünk maglistája vásárolt és
a gyűjtők által adományozott tételekből áll. Az egyesületünk által eladott magvak bevétele egyesületünk feladatainak, programjainak,
az egyesületi kiadványok kiadásának megvalósítását segítik.
Kérjük a gyűjtőtársakat, hogy magadományaikkal járuljanak hozzá
egyesületi célkitűzéseink sikerességéhez!
Az azonos taxon szülőktől (fajtisztán, fajtatisztán beporzott) kaktuszés egyéb pozsgásterméseket vagy
(már megtisztítva) magokat pontos
×Epicactus magoncok
névvel
ellátva
magfelelősünk,
RUZSICS István címére kell küldeni:
RUZSICS István, 8900 Zalaegerszeg Vasút út 22/a
Kérdés esetén keresse magfelelősünket, RUZSICS Istvánt (06-92-323-438, 06-30-440-3876 (mobil),
ruzsics.istvan@t-online.hu
MKOE

Az MKOE változásbejegyzésének végzése
Fővárosi Törvényszék
14.Pk.60.507/1989/26.
A Fővárosi Törvényszék a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, mint kérelmező
változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T :
A bíróság megállapítja, hogy a 01-02-0000643. törvényszéki nyilvántartási szám alatt
bejegyzett fenti szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
A bíróság elrendeli a 01-02-0000643. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését…
Pozitív bírósági végzéssel zárult le a bíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelmünk, melyben
leírtuk, hogy a hatályba lépő új Ptk-t követően módosítottuk a létesítő okiratunk mindazon
rendelkezését, amelyek nem feleltek meg az aktuális Ptk. szabályainak.
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www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
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Tagok:
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Adószám:
19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178

HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
+36 30 488-4096
kiadványterjesztő
Ellenőrző bizottság:
Elnök:
ZÖLD Józsefné
+36 30 910-8649
Tagok:
MOLNÁR Veronika
+36 30 395-2228
SAS István
+36 22 325-539
Tisztségviselők:
Titkár:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
Főszerkesztő:
Dr. SOLTI Ádám
+36 1 372-2500/8614
Könyvtáros:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
Magfelelős:
RUZSICS István
+36 30 440-3876
Szakmai vezető: PAPP László
+36 30 539-0370
Honlapfelelős:
Dr. GYÚRÓ Zoltán
+36 70 509-8798
Csoporttitkárok:
Budapest:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
Érd:
JOKHEL Csaba
+36 20 925-5851
Győr:
KÁDÁR I. Csaba
+36 30 927-0432
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika
+36 30 950-2231
Zalaegerszeg:
Hóbor Zsolt
+36 30 534-8084
Tagdíjak:

horvath.bromelia@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com
zoltanrigerszki@gmail.com

lenke.zilike@gmail.com

sasvari.akos1@gmail.com
editor@kaktuszgyujtok.hu
sasvari.akos1@gmail.com
ruzsics.istvan@t-online.hu
papp.laszlo@fin.unideb.hu
admin@kaktuszgyujtok.hu
horvath.bromelia@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
csaba.kadar@kadartech.hu
pumpika@freemail.hu
berika6661@freemail.hu
hozso27@t-online.hu

•
•

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.

