
Köz lemények
2016/2.

M a g y a r  K a k t u s z g y ű j t ő k  O r s z á g o s  E g y e s ü l e t e

Elnöki beköszönő

Tisztelt Tagtársak!
A hirtelen beköszöntött áprilisi kora nyárban minden kaktusz és pozsgásnövény gyors növekedésnek
indult, sőt, igen sok tavaszi virágzású kaktuszfaj majdnem a szokottnál egy hónappal előbb virágba
borult. Ez betudható a sokat emlegetett klímaváltozásnak, hiszen valóban, a tavasz és a kora nyár
szinte összemosódik, ez a természetes hazai növénytakarónak és kultúrnövényeinknek nem túl ked-
vező, viszont a kaktuszkedvelő így már korábban meg tudja kezdeni kedvencei kipakolását a sötét,
hűvös telelő helyről, és a gyakran túlzsúfolt növényházból.

Mikor e sorokat írom, már túl vagyunk a CONSTRUMA KERT kiállításán, ahol egy dekoratív 7 m2-
es standon rendeztük be az idén 45 éves MKOE kaktuszos standját! A rengeteg látogató információt
kapott az egyesület munkájáról, óriásplakáton és szóróanyagon hirdettük a májusi kiállításunkat –
reméljük, hogy sikerrel. Az érdeklődők választ kaphattak a pozsgás növények és kaktuszok nevelé-
sénél felmerülő esetleges kérdéseikre. A színpadon az egyesület kaktuszos szakmai előadást tartott,
valamint nyereménynövényekkel hozzájárult a közönség számára szervezett tombolajátékhoz.

Itt mondok köszönetet azon tagtársaknak és segítőknek, akik e nem kis munkában részt vettek, és
öregbítették  az  MKOE jó  hírét:  BÉKEFI Józsefnek  a  stand  kivitelezésért,  RIGERSZKI Zoltánnak,
KÁDÁR I.  Csabának a kitűnő háttér fotókért,  valamint  KÁDÁR I.  Csabának a szakmai előadásért,
SASVÁRI Ákosnak,  TAKÁCS Anikónak, magamnak és a Magyar Gyula SZKI dísznövényes, végzős
diákjainak a növények beültetésért és feliratozásért, SZILÁGYI Attilának, LIBNÁRNÉ HERCZEG Iloná-
nak, JOKHEL Csabának és feleségének, Mariannak a kiállítási növényekért, a napi üzemelési részvé-
telért és a bontásért!

A májusi kiállításunk szervezési munkái jól haladnak, már folyik a reklám, a hazai és külföldi szak -
mai meghívók postára kerültek, ugyanakkor várjuk a segíteni kész tagtársak kiállítás építő-bontó és
segítő munkáját  és a kiállítási  növényeket.  Rendezvényünk vendégkiállítója a debreceni Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság lesz, de várunk vendégeket Németországból és Csehországból egy-
aránt.

Az eugendorfi börzére a jelentkezés befejeződött, egy nagy busznyi útitárs összejött, reméljük ebben
a szervezésben is egy jól sikerült kirándulást tölthetünk együtt!

Még egy utolsó szakmai információ: 2016. áprilistól-októberig tart a törökországi Antalyában a Bo-
tanikai és Dísznövény Világkiállítás, ahol a Magyar Díszkertészek Szövetsége szervezésében Ma-
gyarország egy 700 m2-es standon lesz jelen. A hazai dísznövényes szervezeteket reklámozó kiad-
ványban az MKOE is szerepel rövid, angol nyelvű tevékenység-ismertetővel, fotókkal körítve.

Végezetül kívánok minden tagtársnak egy virágzásban és kaktuszos eseményekben gazdag, napfé-
nyes, gyönyörű késő tavaszt!

HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök



JEGYZŐKÖNYV kivonat
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

2016. április 2-i elnökségi üléséről
(Érd, Hernád u. 15/A)

Helyszín: Érd, Hernád u. 15. 

Jelen vannak:

• HORVÁTH Ferenc (elnök)

• LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (elnökségi tag, gazdasági vezető)

• GYÚRÓ Zoltán dr. (honlapszerkesztő)

• JOKHEL Csaba (érdi csoporttitkár)

• MOLNÁR Veronika (ellenőrző bizottsági tag)

• SAS István (ellenőrző bizottsági tag)

• SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)

A jegyzőkönyv vezetésére SASVÁRI Ákost kérték fel.

HORVÁTH Ferenc megnyitja az ülést és javaslatot tesz a napirendi pontokra:

1. Az eugendorfi szakmai út 

2. Részvétel a CONSTRUMA KERT - 5. Dísznövény és kertépítészeti szakkiállításon és vásá-
ron

3. Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és –vásár a Füvészkertben

4. Egyebek

A javasolt napirendi pontokat a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.

1. Jelenlegi jelentkezők száma: 35 fő. Dr. GYÚRÓ Zoltán egy utolsó felhívást tesz közzé. 2016.
04. 10-én a jelentkezés lezárul. A többlet szálláshelyeket  SASVÁRI Ákos 2016. 04. 11-én
még költségmentesen lemondja. A buszfoglalás marad, mivel a kisebb busz csak 34 férőhe-
lyes.

2. A CONSTRUMA KERT kiállításon az MKOE standjának megvalósítása:

• A  kiállítási  stand  megtervezése  és  kivitelezése:  a  Skicc  Reklámstúdió  Kft
(http://www.skicc.com) és tulajdonosa, BÉKEFI József tagtársunk biztosítja.

• Kiállítási növények biztosítása: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, HORVÁTH Ferenc, JOKHEL

Csaba, SZILÁGYI Attila

• Szállítás 2016. 04. 05-én: SZEKERES István: Érd, Füvészkert és Hungexpo.

• Építés  2016.  04.  05-én:  HORVÁTH Ferenc,  SASVÁRI Ákos  és  tanulók  a  Hungexpo
„K” épületének aulájában 11-kor.

• MKOE standnál a képviselet  2016. 04. 07-10-én:  LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, JOKHEL

Csaba és JOKHEL Mariann

• Szakmai előadás 2016. 04. 09-én: KÁDÁR I. Csaba

3. Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és –vásár a Füvészkertben

• 2016. 05. 19-én 9 órától a kiállítási terület építése. Dr.  GYÚRÓ Zoltán felhívást tesz
közzé, melyben az egyesületi tagok közül közreműködőket kérünk az építéshez-bon-
táshoz.

• Kapcsolatfelvétel kiállítókkal, árusokkal (ÖTVÖS Dénes a felelős).
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• Jelentkezési lap közzététele interneten, kitűzők, kiállítók egységes felirata megtervezé-
se (dr. GYÚRÓ Zoltán a felelős).

• Notocactus-os fotók, háttérképek rendben (BÉKEFI József, KÁDÁR I. Csaba).

• Médiaszereplés (HORVÁTH Ferenc, akadályoztatás esetén SASVÁRI Ákos)

• Gyermek kézműves foglalkoztató és gyermekmegőrző lesz szakképzett pedagógussal
(JOKHEL Csaba a felelős)

• Iskolaprogramunk keretében 10 iskolát felkeresünk 1-1 osztály + 2 kísérő ingyenes be-
lépési  lehetőségét  biztosítva  (csoportos  belépő)  a  kiállításra  (meghívó  tervezése
dr. GYÚRÓ Zoltán).

További felvetések nem voltak. Az elnök az ülést bezárja.

A jegyzőkönyvet vezette: SASVÁRI Ákos

Jegyzőkönyv-hitelesítők: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és dr. GYÚRÓ Zoltán

Az MKOE magjegyzékről, a rendelésről
Az új 2015-ös tételekkel bővülő magjegyzékünket most, 2016 április elején tettük közzé. Az ideális
a februári megjelentetés lett volna, de sajnos a vásárolt magtételek késve érkeztek meg.

Az én feladatom a maglista adatainak karbantartása, amit az elmúlt években online táblázatkezelőre
költöztettem. A fő oka a teammunka kiépítése a magfelelőssel.

Az online adatbázisból lekérdezéssel aktualizálom:

• az MKOE maglistáját;

• az MKOE maglistájának elfogyott tételeit azonosító szerinti abc sorrendben;

• és az MKOE maglistájának elfogyott tételeit család, faj szerinti abc sorrendben;

• valamint a legfontosabbat, az online magrendelő űrlapot.

Viszont amikor készen állt a konkrét lista szembesültem azzal, hogy nem tudom bővíteni a tartalom-
kezelő rendszer által biztosított űrlapot az új tételekkel. (Azóta többször volt kódfrissítés a háttér -
ben, egyes modulok frissültek, mások nem, így a működésük egymással akadozik. A nyomozásra se
időm, se energiám nem volt, egyszerűbb volt írni egy programot a nulláról.

Php,  javascript,  jquery,  html  és  css  segítségével  készült  el  az  az  online  magrendelő  űrlap:
http://kaktuszgyujtok.hu/magrendeles/magrendeles.php

Jobb lett mint a régi, mert nincs benne korlátozás, bármennyi tétel szerepelhet benne. (A régi űrla -
pon egy listában 100 tétel szerepelhetett, ezért a logikailag egy listába tartozó tételekből több listát
kellett létrehozni.)

A mostani, 2016-os magjegyzékben 547 magtétel található, ebből új 291 magtétel. Ez jelentős bővü-
lés és jó hosszú lista.

A navigációt ebben a nagy listát tartalmazó űrlapban jquery-s linkek kiépítésével könnyítettem meg:

• 1. Felfelé mutató nyíl: az űrlap elejére megy; 

• 2. Lefelé mutató nyíl: az űrlap végére megy; 

• 3. A láblécben a linkek az adott család, adott betűvel kezdődő nemzetségeinek első tételére
ugranak.

Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Részvétel a CONSTRUMA KERT kiállításon
Egyesületünk ebben az évben is lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a hazánk egyik legnagyobb
kertészeti kiállításán, a Dísznövény és kertépítészeti szakkiállításon és vásáron, amelyet 2016. ápri-
lis 6-10. között rendeztek meg a HUNGEXPO területén.

A hazai legnagyobb építőipari-otthonteremtési kiállítás, a CONSTRUMA szerves részét képezi a
CONSTRUMA KERT kiállítás. A kerttervezés, kertépítés, kertkultúra tavaszi nagy seregszemléje a
látogatók számára is egyre vonzóbb rendezvény. 2015-ben a kiállítás közel 50.000 látogatót csaloga-
tott ki a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba. A CONSTRUMA KERT a leglátogatottabb tava-
szi dísznövény és kertépítészeti kiállítás hazánkban. Egyesületünk vezetősége felismerte azt lehető -
séget, hogy talán nem is létezik jobb alkalom ennél a kiállításnál, ahol megismertethetjük akár az
egész országgal, hogy létezik hazánkban egy kaktuszos csoport, egy egyesület, aminek tagjai sza -
badidejüket a közösségi életnek felajánlva végzik munkájukat.

A kiállítás felépítését BÉKEFI József vállalta, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy aktív tag-
jaink a kaktuszágyásokba betelepítsék azokat az éppen legszebb kaktuszokat, amelyeket tagjaink
ajánlottak fel ezekre a napokra. Az elkészült bemutató kertünk igazán szépre sikerült. Személyes ta-
pasztalatom szerint, egyetlen pillanatig sem volt okunk szégyenkezni, mert bátran állíthatom, hogy a
nagy kertépítő csapatok mellett, megjelenésben mi is előkelő helyezést értünk el, egy képzeletbeli
versenyen. Háttérként néhány élőhelyi kaktusz fényképe díszítette, a már ismert agyag granulátumos
kertben elhelyezett kaktuszokat. Az ideiglenesen felépített kertben több nemzetség egyedei is megta-
lálhatóak voltak.

Látogatók szép számmal megálltak, rácsodálkoztak a nekik legszebbnek tűnő növényekre, fényké-
peztek, és a „legbátrabbak” érdeklődtek a kaktuszok neveléséről, a növényvédelemről, az öntözés
gyakoriságáról, vagy éppen tartási hibákról. Jó volt hallani, hogy sok látogató szereti a kaktuszokat
és közülük jó néhányuknak nem kevés tövises kedvenc díszíti otthonát.
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LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona ajándékokkal lepte meg a szervezőket, akik kisorsolták a jelenlévők kö-
zött az ajándéktárgyakat, növényeket, a TÓTH Norbert - LIBNÁR Antal: Hordókaktuszok - A Ferocac-
tus nemzetség és a BARNA János: Kaktuszkedvelők kézikönyve című könyveket, és a KISS Csaba ál-
tal készített Kaktuszkör-kép néhány darabját.

A kiállítás megrendezésében segítséget nyújtott  BÉKEFI József és csapata,  a Skicc Reklámstúdió
Kft., JOKHEL Csaba, JOKHEL Csabáné Mariann, FARKAS Ottóné, LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, TAKÁCS

Edéné Anikó, MOLNÁR Veronika, HORVÁTH Ferenc, SASVÁRI Ákos, SZEKERES István, SZILÁGYI At-
tila és a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola három tanulója.

Köszönjük, hogy segítségetekkel létrejöhetett ez a látványos és színvonalas kiállítás!

JOKHEL Csaba
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M a g y a r  K a k t u s z g y ű j t ő k  O r s z á g o s  E g y e s ü l e t e
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:
Főtitkár, könyvtáros: SASVÁRI Ákos +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com
Honlapszerkesztő: Dr. GYÚRÓ Zoltán +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu
K-V főszerkesztő: Dr. SOLTI Ádám +36 1 372-2500/8614 sadambio@elte.hu
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
Szervező titkár: ÖTVÖS Dénes +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com
Helyi csoporttitkárok:
Budapest: VARGA Zoltán +36 70 364-9537 vargazolee@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 2016. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
• Éves tagdíj a 2016. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és min-

den 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 ol-

dalon. 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 (össze-
sen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE ta-
goknak). Szerkeszti: LUKOCZKI Zoltán.

• Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6 alka-
lommal, 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.
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