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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Mikor e sorokat írom, már igazán benne vagyunk a nyárban, a kaktuszaink is pihennek egy kicsit a
rekkenő hőségben, kevesebb a virág, de még vethetünk, olthatunk, dugványozhatunk. Ilyenkor nem
csak a növények, de mi magunk is pihenünk, feltöltődünk a nyaralással…
A vezetőség is tart egy kis nyári szünetet, de közben már készülünk az őszi kiállításra és egyéb programokra.
Kiállításunk szeptember 9–11. között kerül megrendezésre az ELTE Füvészkertben, ahol a főszereplők Afrika szukkulensei lesznek, de természetesen várjuk más kaktuszok és egyéb pozsgások kiállítóit is!
Kérek minden tagtársat, aki tud, segítse növényeivel, vagy munkájával az őszi kiállítás sikerét!
Szeptember végén ismét autóbuszos kirándulást szervezünk Csehországba, a chrudimi börzére!

Ennek részleteiről a Közlemények hasábjain vagy a honlapunkon olvashatnak!

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy szeptembertől ismét indulnak az MKOE helyi csoportjainak
szakmai előadásai, klubnapjai. Aki teheti keresse fel a lakóhelyéhez közeli csoportok programjait,
biztosan nem fognak csalódni!
Végezetül kívánok mindenkinek egy napsütéses, pihentető nyarat, és kellemes kikapcsolódást kaktuszos programjainkhoz!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

MKOE Budapesti Helyi Csoport
2016. II. féléves programok:
•
•
•
•

2016. 09. 12.
2016. 10. 10.
2016. 11. 14.
2016. 12. 12.

VARGA Zoltán (Budapest): Mexikó 2016 – 2. rész
VARGA István: Mexikó más szemszögből
HALMI László: Kaktusznevelési tapasztalataim
Kaktuszos karácsony az ELTE Füvészkertben

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. II. féléves programok:
•
•
•
•

2016. 09. 08
2016. 10. 13
2016. 11. 10.
2016. 12. 08.

LUKOCZKI Zoltán: Tenerifén jártam 1. rész
JOKHEL Csaba: Virágzás gyűjteményemben (2016)
LUKOCZKI Zoltán: Tenerifén jártam 2. rész
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
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Tásaság rendezésében
Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására
Debrecenben
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben is megrendezi a kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítását és vásárát Debrecenben, a Kölcsei Központban (Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) A kiállítás megtekinthető 2016. augusztus 18-tól (csütörtök) –
21-ig (vasárnap), minden nap 9-18 óráig (csütörtökön 10 órától). Ünnepélyes megnyitó 2016. augusztus 18-án 16 órakor.
A belépés ingyenes!
A kiállításon a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete részt vesz, mint vendégkiállító!

A
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
szervezésében

Őszi Országos Kaktuszkiállítás
és -vásár a Füvészkertben
2016. szeptember 9-10-11.
9-től 17 óráig
Fókuszban: Afrika pozsgásai

Érdi kaktuszgyűjtők és Barátaik ismét a Szepes Gyula
Művelődési Központban
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 29-ik alkalommal rendezi meg kaktuszkiállítását és -vásárát a Szepes Gyula Művelődési Központban (2030 Érd, Alsó u. 9.), azzal a céllal, hogy minél több ember
megismerhesse, esetleg a későbbiek folyamán akár név szerint is felismerhesse ezeket a szúrós növényeket. Ezen a kiállításon a szervezők a kaktuszok mellett a Tillandsia nemzetség különös életmó3

dú egyedeit is szeretnék bemutatni. E fura külsejű növények, amelyek tényleg a levegőből élnek,
nem annyira közismertek a hazai közönség számára.
Az elmúlt években megszokott 2 érdi rendezvény helyett idén, már csak egy, őszi kiállítást megszervező Kaktuszkör tagjainak lelkesedése nem, inkább csak ereje kezd elfogyni, a súlyos kaktuszos ládák emelgetése, szállítása alatt. A nehéz fizikai munka jutalma, a hozzánk érkező gyűjtőtársak elismerő szava, a vendégek rácsodálkozása egy-egy szép méretes kaktuszcsodára, egy kisgyermek első
találkozása a szúrós növényekkel pont elég, hogy a következő kiállításig feltöltse szívünket, lelkün ket. Azért, hogy ez a feltöltődés minél tovább kitartson, nem kell mást tenniük kaktuszgyűjtőknek,
-kedvelőknek, érdieknek, városon kívülieknek, barátoknak és rokonoknak, mint eljönni a Szepes
Gyula Művelődési központba, hogy többen és még többen megnézzék, megismerkedjenek az újvilág
növényeivel.
Találkozzunk, beszélgessünk Érden 2016. 09. 17-18-án 10 órától! Mindenkit szeretettel várunk, és
mint eddig is, a belépés ingyenes. Kaktuszt venni sem kötelező, de erősen ajánlott, ha szeretne megismerkedni azzal a csodás virágzással, ami ámulatba ejti minden évben a kaktuszgyűjtőket.
JOKHEL Csaba

JEGYZŐKÖNYV kivonat
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
2016. július 30-ai 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)
• ÖTVÖS Dénes (szervező titkár)
• SAS István (ellenőrző bizottsági tag)
• SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)
• SOLTI Ádám dr. (Kaktusz-Világ főszerkesztő)
A jegyzőkönyv vezetésére SASVÁRI Ákost kérték fel.
HORVÁTH Ferenc megnyitja az ülést és javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1. Őszi Országos Kaktuszkiállítás és –vásár a Füvészkertben tervezése, feladatai
2. A chrudimi szakmai kirándulás
3. A Kaktusz-Világ jövője
4. Részt vétel a debreceni kiállításon
A javasolt napirendi pontokat a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.
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1. Őszi Országos Kaktuszkiállítás és –vásár a Füvészkertben tervezése, feladatai:
◦ Plakátok, információs plakátok, szórólapok, meghívók, emléklapok, szakgyűjteményi
oklevél megszövegezése, megtervezése, nyomtatása (GYÚRÓ, SOLTI, PAPP)
◦ Reklámozás (PÁLMAI Ildikó)
◦ A kiállítás építése: 2016. 09. 08-án 9 órától (az egyesületi tagok mellett a HORVÁTH Ferenc és dr. SOLTI Ádám által szervezett hallgatókkal)
◦ Kiállítás megnyitása (PAPP László)
◦ Szakmai előadás és „tárlatvezetés” a kiállító sátorban 2016. 09. 10-én 11:00 és 15:00
órakor (Dr. Solti Ádám)
◦ Bírálóbizottság felállítása (dr. NEMES Lajos, dr. SOLTI Ádám, FÜLEKI József, PAPP László, VARGA Zoltán)
◦ Gyerekfoglalkoztató (FÜLEKI József, PÁLMAI Ildikó)
◦ Kapcsolattartás kiállítókkal (ÖTVÖS Dénes)
◦ Afrikai ajándéktárgyak? (ÖTVÖS Dénes)
◦ Büfé? (SZEIFERT Gábor)
◦ KuaS-ban való meghirdetés (Horváth Ferenc)
◦ Kupa (LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona)
2. A chrudimi szakmai kirándulás (részt vehet 43 fő)
◦ Jelentkezési és fizetési határidő: 2016. 08. 30-a.
◦ Jelenlegi jelentkezők száma: ~20 fő. A buszfoglalás és szállásfoglalás megtörtént. A
többlet szálláshelyeket SASVÁRI Ákos 2016. 08. 30-a után költségmentesen lemondja.
3. A Kaktusz-Világ jövője
◦ Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő a jelenlegi felállással, munkamenettel nem tudja vállalni
az újság szerkesztését, ezért működését felül kell vizsgálni.
◦ A szerkesztőbizottság munkáját módosítani kell. A főszerkesztői és rovatszerkesztői feladatköröket újra kell gondolni, a főszerkesztői tisztség terheit csökkenteni kell, új szerkesztőbizottsági tagokat kell bevonni.
◦ Terv a Közlemények beolvasztása a Kaktusz-Világ-ba.
◦ Az MKOE elnöksége a felálló új szerkesztőbizottsággal október elején közös megbeszélést tart, illetve tervezetet készít a 2017-es évre.
◦ Az újrahangolandó szerkesztőbizottsági munka remélhetőleg egy megújuló KaktuszVilág-hoz vezet, mely évi 4 számmal, 250 példányban fog megjelenni. Ez a tagdíjakra
is hatással lesz, mely egységesen 5000 Ft lesz, amiért minden egyesületi tag KaktuszVilág előfizetést kap.
◦ Mindez közgyűlési határozatot igényel, ezért az elnökség javaslat tesz a decemberi Köz gyűlés részére határozathozatal céljából, amiről részletesebben olvashatunk a Kaktusz-Világ 2016/5. számában.
4. Egyesületünk részt vesz vendégkiállítóként az MKPT Debreceni kiállításán 2016. augusztus 18-tól – 21-ig, a növényanyagot HORVÁTH Ferenc biztosítja.
További felvetések nem voltak. Az elnök az ülést bezárja.
A jegyzőkönyvet vezette: SASVÁRI Ákos
Jegyzőkönyv-hitelesítők: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és dr. GYÚRÓ Zoltán
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Kaktuszok, pozsgások nevelése nyáron
A kezdő kaktuszbarátoknak szeretnék a Közlemények hasábjain néhány tapasztalatot közre adni
szukkulenseink nyári ápolásához.
Minden kaktuszkedvelő tudja, hogy e növények a „nap gyermekei”, tehát fénykedvelők, napimádók
az élőhelyükön, ez megfelel a valóságnak, azonban kultúrában néhány dologra figyelni kell.
Mivel hazánkban is magas az UV sugárzás, ezért néhány nemzetség sötétzöld bőrszövetű faja könynyen megéghet a kánikulai napokon (Notocactus-ok, Gymnocalycium-ok, Uebelmanni-ak, Phyllocactus hibridek, Haworthia-k, Gasteria-k …). E taxonoknak a legjobb helyük egy keleti vagy egy
nyugati fekvésű nevelőhelyen van a szabadban, vagy a hidegágyban. Napos növényházban ezeket az
egyedeket mindenképp árnyékoló hálóval védjük az erős napsugárzástól.
A mexikói taxonok nagy része (a Ferocactus, Echinocactus, Astrophytum, stb. nemzetségek szürke,
kékesszürke, kékeszöld bőrszövettel bíró tagjai) valóban nevelhetők kellő tavaszi szoktatás után tűző napon a szabadban vagy a növényházban, így ezek az egyedek szép színes tövisruhát nevelnek,
viszont a zöld testű taxonokat, hibrideket (Astrophytum nuda formák, távol-keleti Astrophytum fajták, Turbinicarpus-ok) mindenképp árnyékoljuk!
Nyár derekán, nagy melegben a növények növekedése leáll, a virágzási idő is rövidül, vagy a hűvösebb periódusra tolódik, ilyenkor csökkentsük az öntözések számát a kora nyári heti egyszeri öntö zés helyett, három hetenként elég felszívatással öntözni gyűjteményünket, majd az augusztus végi
hűvösebb időjárás beálltakor ismét több vízzel kedveskedhetünk kedvenceinknek.
Kánikulai napokon előnyös, ha növényeinket esővízzel permetezzük esténként, vagy a beton közle kedő utak belocsolásával hűtjük a növényházunk klímáját.
Nyár közepén még elvégezhetjük az elvirágzott növények átültetését, ha szükséges. Átültetéskor
csak egy mérettel nagyobb ültető edényt használjunk, az edény aljára drénrétegnek nagyobb frakciójú kavicsot terítsünk. Átültetéskor távolítsuk el a beteg vagy sérült gyökérzetet. Átültetés után növényeinket 2-3 hétig az új gyökerek megindulásáig csak permetezzük!
Talajkeverék a mexikói fajoknak és a dél- afrikai kristályvirág-féléknek minerális, jó vízelvezető legyen (például: 80% bims, 20% humusz).
A déli féltekéről származó kaktuszoknak, pozsgásoknak tápanyagban gazdagabb földet biztosítsunk
(például: 40% humusz, 20% rostált homok, 20% bims, 20% kőzet zúzalék).
Ha növényházban, fóliában vagy üvegszekrényben neveljük kedvenceinket,
mindenképp az ajtók, ablakok nyitásával
folyamatos szellőzést biztosítva kerüljük
a nevelő helyiségek túlmelegedését, jótékony hatású, ha egy kisebb légkeverő
ventilátort egész nap működtetünk a növényasztalok szintjében, ezzel keverve a
levegőt kiegyenlíthetjük a hőmérsékletet.
Végezetül megjegyzem, hogy minden nevelőhely saját mikroklímával rendelkezik,
így mindenki a saját adottságait figyelembe véve ápolja növényeit, és ha a fentieket betartja, akkor a nevelés során nagyobb hibát nem követ el!
Raschel hálós védelem és nyitott fóliasátor a felhevülés
HORVÁTH Ferenc
ellen SZABÓ Imre kertjében
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Szakmai út a chrudimi kaktuszkiállításra és -vásárra
Kedves jelenlegi és leendő Tagtársunk!
Az idén is szakmai kirándulást szervezünk a chrudimi (CZ) kaktuszkiállításra és -vásárra. A program
időpontja 2016. 09. 23-24. péntek-szombat. 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: 2016. 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:
• 2016.09. 23. (péntek)
◦ 600
Indulás a Füvészkert elől (Budapest VIII. ker., Illés utca 25.)
00
◦ 14
Érkezés, Pavel PAVLIČEK gyűjteményének megtekintése (büfélehetőség
van)
◦ 2000
Vacsora (egyénileg fizetendő), kötetlen beszélgetés
• 2015. 09.2 6. (szombat)
◦ 700
Reggeli
◦ 800 - 1300 A kiállítás és vásár megtekintése
◦ 1400
Indulás Budapestre
◦ 2000
Érkezés a 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
+36 (20) 517-1130 mobiltelefon-számon!
Az útra 43 fő jelentkezhet, a helyek a jelentkezések sorrendjében telnek be, ezért
jelentkezésedet mielőbb várja:
az MKOE Vezetősége
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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.

