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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
A tél utolsó hónapjához érkeztünk, de növényeink még pihennek, ilyenkor van még egy kis idő a
szakirodalom tanulmányozására, a jeltáblák pótlására vagy a leszüretelt magvak tisztítására. Persze
azért kaktuszainkra is vessünk naponta néhány pillantást a telelőben vagy a növényházban…
Az év végén számvetést készít az ember magában: milyen év volt, mit nem csináltam jól, mi lenne a
jövőben még jobb. Az MKOE vezetősége is így van ezzel, a 2015. év jónak mondható, sikeresek
voltak kiállításaink, mind növényanyagban, mind látogatottságban, így a működésünkhöz szükséges
anyagiak biztosítva vannak, a Kaktusz-Világ megjelenése folyamatos, a tagság létszáma is bővült…
Mit kell még a jövőben javítani? Jó lenne, ha mind több tag venne részt a nem kevés erőfeszítéssel
járó kiállítások megépítésében, minél többen hoznának növényeket a kiállításainkra, emelve ezzel a
színvonalat, több, tapasztalt gyűjtő osztaná meg tudását a Kaktusz-Világ magazinunkba írt cikkeivel, növelni kellene a helyi csoportok egyébbként érdekes, színvonalas előadásainak látogatottságát. A vezetőség ezeket a dolgokat egyedül nem tudja megoldani, mindehhez szükség van a tagság
aktív munkájára is!
Mi vár ránk 2016-ban? Az első nagyobb esemény február közepén a Közgyűlés lesz! Megrendezzük
a tavaszi kiállításunkat a Füvészkertben május végén, a Notocactus nemzetség kerül a középpontba,
szeptember derekán tervezzük az őszi kiállításunkat, fókuszban Afrikával.
Közben részt veszünk több szakmai kiállításon: a Construma Kert - Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállításon és vásáron, a Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállításon és Vásáron, valamint a Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Kiállításon és Vásáron. Mindezek mellett tavasszal megrendezésre kerülnek a vidéki helyi csoportjaink kaktusz-bemutatói is.
Szakmai kirándulást tervezünk május utolsó hétvégéjére Ausztriába, a Nemzetközi Eugendorfi Kaktuszbörzére, erről bővebben később olvashatunk.
Persze ezek csak a nagyobb események, és közben is mindig történik valami…
Kérem a Kedves Tagságot, ha jobbító szándékú ötleteik vannak a programokat, kiállításokat, egyebeket illetően, akkor azt jelezzék a vezetőségnek!
Végül kívánok a vezetőség nevében egy sikeres, új évet minden tagtársunknak!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Az MKOE 3. elismert szakgyűjtemény címe:
HAVAS László: Elismert Thelocactus Szakgyűjteménye
Az MKOE felkérésére a háromtagú bírálóbizottság, PAPP László bírálóbizottsági elnök, dr. SOLTI
Ádám és VARGA Zoltán egyhangú döntése alapján a gyűjtemény az MKOE szakgyűjtemény szabályzat (http://kaktuszgyujtok.hu/mkoe/szakgyujtemeny-szabalyzat) kritériumainak megfelelt, és
ezért az Elismert Thelocactus Szakgyűjtemény címet adta.
Gratulálunk HAVAS Lászlónak, és egyben másokat is biztatunk gyűjteményük szakmai minősítésére!

Aki szeretné jobban megismerni HAVAS Lászlót, azoknak figyelmébe ajánljuk a Kaktusz-Világ
2015/6. számának JOKHEL Csaba: KI KICSODA? – Bemutatom HAVAS Lászlót és Elismert Thelocactus Szakgyűjteményét c. cikkét, amiben sok más információ mellett olvashatunk a kezdetekről,
gyűjteményének összetételéről, gondozási kérdésekről.
Dr. GYÚRÓ Zoltán

Az MKOE könyvtáráról
Elkészült, és a honlapra felkerült könyvtárunk könyv- és folyóirat-katalógusa, ami ezen a címen elérhető: http://kaktuszgyujtok.hu/mkoe/mkoe-konyv-es-folyoirat-katalogus
Könyvtárhasználati szabályzatunk itt olvasható: http://kaktuszgyujtok.hu/mkoe/konyvtarhasznalatiszabalyzat
SASVÁRI Ákos
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
elnökségi ülésének jegyzőkönyve
Helyszín:
Időpont:
Jelenlévők:

2360 Gyál, Zrínyi M. u. 9.
2015. 11. 21. 10:00 óra
HORVÁTH Ferenc (elnök), LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (elnökségi tag, gazdasági vezető), RIGERSZKI Zoltán (elnökségi tag, kiadványterjesztő), BIRKÁS Erika (Székesfehérvári Csoport), LUKOCZKI Zoltán (Pozsgások szerkesztő), JOKHEL Csaba (Érdi
Csoport), SAS István, MOLNÁR Veronika (Felügyelő bizottság), SASVÁRI Ákos (titkár, könyvtáros), dr. SOLTI Ádám (Kaktusz-Világ főszerkesztő), FÜLEKI József,
ÖTVÖS Dénes, VARGA Zoltán.
Az egyesület elnöke beszámolt az évben eddig végzett tevékenységekről és az eseményekről, amelyeken részt vett az MKOE.
A gazdasági vezető beszámolt az egyesület I-X. havi gazdálkodásáról, mely pozitív mérleget mutat.
A kiadványterjesztő beszámolt az időszaki tevékenységéről, rendkívüli események nem hátráltatták
a postázások időben való megtörténtét.
A helyi csoportok beszámoltak a tevékenységükről.
Az elkövetkező időszak feladatainak egyeztetése, 2016. év MKOE programjainak ütemezése az
alábbiak szerint történt:
• Magvásárlás, adományok: A külföldi magbeszerzés elindítása december első felében szükséges. A belföldi magadományok fogadása folyamatos. 2016 januárjában a magjegyzék
kiadásának meg kell történnie (RIGERSZKI Zoltán, RUZSICS István, dr. GYÚRÓ Zoltán).
• Közgyűlés: Időpont kitűzése 2016. február 6-a (Érd, Hernád u. 15.), sikertelenség esetén
2016. február 13-a, személyes egyeztetés a Füvészkerttel, meghívók és hivatalos anyagok
elkészítése (RIGERSZKI Z., LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, SASVÁRI Ákos).
• Anyagok és eszközök vásárlása a kiállítás építéshez – fúrógép, vödrök, szegek, csavarok
(SASVÁRI Ákos).
• Anisits-díj: Szavazás lehetőségének meghirdetése a honlapon és a Közleményekben
(RIGERSZKI Zoltán).
• MKOE tavaszi kiállítás: tervezett időpontja 2016. május 20-21-22., tematikája: Dél-amerikai pampák ékszerei: A Notocactus nemzetség.
• MKOE őszi kiállítás: tervezett időpontja 2016. szeptember 9-10-11., tematikája: Fókuszban
Afrika! (A kiállítások tennivalóit összefogja: ÖTVÖS Dénes).
• Állandó kiállítási és szakgyűjtemény bírálóbizottság felállítása a következő javasolt tagokkal: PAPP László, dr. SOLTI Ádám, FÜLEKI József, VARGA Zoltán.
• Külföldi szakmai kirándulás: 2016. 05. 28-29. a Nemzetközi Eugendorfi Kaktuszbörzére
2 napos út szervezése.
2016-ban tervezzük az egyesület részvételét egyéb kertészeti eseményeken is:
• április közepe: Construma Kert - Dísznövény és kertépítészeti szakkiállítás és vásár (Hung expo)
• április vége: Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállítás és Vásár (Corvi nus Egyetem)
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• szeptember eleje: Alföldi Faiskolások Egyesülete szervezésében az Alföldi Faiskolai Nap
(Kecskemét)
• szeptember vége: (Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár (Szigetszentmiklós)

Egyebek:
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona javaslatot tett a szervező titkár személyére: ÖTVÖS Dénes elfogadta a felkérést, az elnökség és a tisztségviselők támogatták személyét. Feladata: A kiállítások technikai ré szének lebonyolítása, szervezése.
HORVÁTH Ferenc 2016 januárjától lemond a Budapesti Csoport titkári posztjáról, véleménye szerint
nem összeférhető az MKOE elnöki és a csoport titkári feladatainak ellátása. Maga helyett VARGA
Zoltánt javasolta e teendők ellátására. VARGA Zoltán a felkérést elfogadta, az elnökség és a tisztségviselők szintén elfogadták jelölését, melyet a decemberi összejövetelen terjesztjük a csoport elé.
RIGERSZKI Zoltán tájékoztatást adott a tervezett MKOE történetét bemutató kiadvány eddigi munká iról.
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona tájékoztatta a vezetőséget, dr. NEMES Lajos leveléről, melyet A tiszteletbeli tagság és annak kritériumairól címmel küldött az elnökségnek. Javaslatát a Közgyűlés előtt
és alatt vitatjuk meg.
2015. november 21.
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Kaktuszos karácsony
Jó, baráti hangulatban zajlott a szokásos 2015. december 12-ei füvészkerti, kaktuszos, karácsonyi összejövetelünk. HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök foglalta össze az elmúlt évet, majd az egyesületért aktívan tevékenykedőknek osztott ki elismerésként okleveleket. Itt adta
át az egyesület HAVAS Lászlónak az Elismert Thelocactus Szakgyűjtemény címet igazoló oklevelet. Pár szó és egy kép, ami tömören leírja találkozónkat: étel, ital, tombolanövények, beszélgetések.
További képek a http://kaktuszgyujtok.hu/forumtema/karacsonyiosszejovetel linken érhetők el SZERECSEN Mihály jóvoltából.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
Elismerve (fotó: SZERECSEN Mihály)

Kaktusz kvíz
2016 januárjában indul ez a játék a szervezésemben, melynek célja a növények felismerése a képek
alapján. Havonta, a hónap elején tesszük fel a képeket, és a következő hónap elején értékeljük a válaszokat. Az e-mail címemre (polythele@gmail.com) kérném a megfejtéseket, mert nem szeretnénk,
hogy a képekre adott válaszok a később játékba lépőket segítsék. A kvíz ezen az oldalon érhető el:
http://kaktuszgyujtok.hu/kaktusz-kviz.
Eredményhirdetés és díjátadás a 2016-os decemberi kaktuszos karácsonyi összejövetelen lesz.
FÜLEKI József
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Nemzetközi Eugendorfi Kaktuszbörze
Kedves jelenlegi és leendő Tagtársunk!
Az idei szakmai kirándulást Ausztriába, a Nemzetközi Eugendorfi Kaktuszbörzére szervezzük.
A program időpontja 2016. 05. 28. szombat – 29. vasárnap. Utazás bérelt autóbusszal. Szállás a
Berghof Dachsteinblick háromcsillagos hotelben (Bergweg 2, 5301 Eugendorf, Ausztria), kétágyas
szobákban (vasárnapi reggelivel).

Részvételi díj:
• egyesületi tagjaink részére 14000 Ft,
• nem tagoknak 24000 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 „Eugendorf” megjelöléssel!

Jelentkezési határidő:
• 2016. 03. 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:
• 2016.05. 28. (szombat)
◦ 600
Indulás a Füvészkert elől (Budapest VIII. ker., Illés utca 25.)
◦ 1400 – 1800 A rendezvény megtekintése
◦ 2000
Vacsora (egyénileg fizetendő), kötetlen beszélgetés
• 2016.05. 29. (vasárnap)
◦ 700
Reggeli
◦ 800 – 1300 A rendezvény megtekintése és/vagy fakultatív program
◦ 1400
Indulás Budapestre
00
◦ 20
Érkezés Füvészkert elé
(Budapest VIII. ker., Illés utca 25.)
A befizetésekről, betelt helyekről információt
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona ad a következő elérhetőségeken: szupperkabuto@gmail.com vagy A kép forrása: http://www.meinbezirk.at/themen/kakteenfreun+36 (20) 517-1130 mobiltelefon-számon!
de.html
A busz létszáma 53 fő, a helyek a jelentkezések sorrendjében telnek be, ezért jelentkezésedet mielőbb várja:
az MKOE Vezetősége
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MKOE Budapesti Helyi Csoport
2016. I. féléves programok:
• 2016. 01. 11.
• 2016. 02. 08.
• 2016. 03. 07.
• 2016. 04. 11.
• 2016. 05. 09.

KAJDACSI János (Budapest) és Zsámboki Tímea (Budapest): Thaiföld úti beszámoló vetítéssel.
SZABÓ László (Telki): Dél-Afrika 2014 a Lithopsok földjén úti beszámoló
vetítéssel.
KÁDÁR I. Csaba (Győr): Bemutatom Notocactus szakgyűjteményemet.
(Március 15-e miatt időpont változás!)
HORVÁTH Ferenc: Astrophytum nemzetség és hibridjeik.
Kaktuszbörze és tapasztalatcsere, félévzáró piknik.

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

Érdi KERN Péter Kaktuszkör
2016. I. féléves programok:
•
•
•
•
•
•

2016. 01. 14.
2016. 02. 11.
2016. 03. 10.
2016. 04. 14.
2016. 05. 12.
2016. 06. 09.

VARGA Zoltán: Mexikóban jártam 3.
KAJDACSI János: Kiállítások, Botanikus kertek, Gyűjtemények.
Dr. GYÚRÓ Zoltán: A kaktuszfélék családja
HAVAS László: A Thelocactus nemzetség
VARGA Zoltán: Észak-Mexikó kaktuszai
LUKOCZKI Zoltán: Virágzó Rebutiák

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

Az MKOE Alapszabálya
Felkerült honlapunkra a Fővárosi Törvényszék által elfogadott MKOE Alapszabálya, a
2015. 06. 27-i
módosításokkal:
http://kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-orszagosegyesulete/alapszabaly
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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MKOE Győri Helyi Csoport
2016. I. féléves programok:
•
•
•
•
•

2016. 02. 11.
2016. 03. 10.
2016. 04. 14.
2016. 05. 12.
2016. 06. 09.

LUKOCZKI Zoltán: Coryphantha nemzetség bemutatása
VARGA Zoltán: Kaktuszok Mexikóban
RÁCZ László: Debreceni botanikus kert jelenlegi kaktuszos részlege
Horváth Ferenc: Turbinicarpus nemzetség bemutatása
Dr. NEMES Lajos: A debreceni Botanikus Kert kaktusz részlegének elindulása

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
•

MKOE Székesfehérvári Helyi Csoport
2016. I. féléves programok:
• 2016. 01. 05.
• 2016. 02. 02.
• 2016. 03. 01.

LUKOCZKI Zoltán: Virágzó Rebutiák
LOJEK Géza: Virágzás az Agárdi Kaktuszkertben 2015
LUKOCZKI Zoltán: Echinopsisok és Lobiviák

A programok helyszíne és időpontja:
Szent István Művelődési Ház, 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.
Az előadások 17 órakor kezdődnek. Utána kötetlen beszélgetés kaktuszokról és egyéb pozsgás nö vényekről, érdeklődőknek tanácsadás. A rendezvény látogatása díjtalan.
Szeretettel várjuk programjainkra!
BIRKÁS Erika

Gyászhír
Szomorúan tudatjuk, hogy tagtársunk, DEÁK Péter (aki néhány éve az MKOE tagja volt és
kollégám, tanár a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában) életének 64. évében,
2015. november 26-án elhunyt. Temetése 2015. december 17-én volt a Farkasréti temetőben.
HORVÁTH Ferenc
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

HORVÁTH Ferenc
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
kiadványterjesztő
Ellenőrző bizottság:
Elnök:
ZÖLD Józsefné
Tagok:
MOLNÁR Veronika
SAS István
Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros: SASVÁRI Ákos
Honlapszerkesztő: Dr. GYÚRÓ Zoltán
K-V főszerkesztő: Dr. SOLTI Ádám
Magfelelős:
RUZSICS István
Szakmai vezető: PAPP László
Szervező titkár:
ÖTVÖS Dénes
Helyi csoporttitkárok:
Budapest:
VARGA Zoltán
Érd:
JOKHEL Csaba
Győr:
KÁDÁR I. Csaba
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
Székesfehérvár:
BIRKÁS Erika
Zalaegerszeg:
HÓBOR Zsolt
Tagdíjak:

Adószám:
19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
+36 20 546-2668
+36 20 517-1130

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

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

+36 30 910-8649
+36 30 395-2228
+36 22 325-539

lenke.zilike@gmail.com

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 30 440-3876
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

sasvari.akos1@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
sadambio@elte.hu
ruzsics.istvan@t-online.hu
papp.laszlo@fin.unideb.hu
otvosdenes@gmail.com

+36 70 364-9537
+36 20 925-5851
+36 30 927-0432

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
csaba.kadar@kadartech.hu
pumpika@freemail.hu
berika6661@freemail.hu
hozso27@t-online.hu

+36 30 950-2231
+36 30 534-8084

• Éves tagdíj a 2016. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
• Éves tagdíj a 2016. 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
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.

