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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Mikor e sorokat írom, javában benne járunk az őszutóban, és november ellenére még igen
barátságos és fagymentes időjárásnak örvendhetünk. Ennek ellenére kaktuszaink és egyéb
pozsgás növényeink már a telelőben vagy a növényházban szárazon várják a tavaszt, hogy
azok majd jövőre a helyes tartás eredményeképp ismét virágaikkal és színpompás
töviseikkel örvendeztessenek meg minket.
Az év vége közeledtével az ember számvetést készít, hogy milyen volt az évünk, sikeresen
vettük-e az akadályokat, vagy a hibáinkból okulva jövőre másképp csináljuk-e dolgainkat.
...

MAÁR Orsolya (Mogyoród) kaktusz- és növénytematikájú ékszerei
a 2019-es őszi kiállításunkon
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Ifj. PAPP László (ELTE Füvészkert) tartotta meg
kiállításunk ünnepélyes megnyitóját.

Melocactus azureus,
RIGERSZKI Zoltán kiállítási anyagából
(BALOGH László hagyaték)
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Országos Kaktusz
a Füvészkertben

...
Egyesületünk ez évben is mozgalmas és
eredményes kaktuszos évadot mondhat
magáénak. Tavaszi kiállításunkat ~2200 fő, míg
őszi kiállításunkat ~2000 fő látogatta meg a
Füvészkertben, ez utóbbi kiállításunkon Brazília
kaktusz és szukkulens ﬂórája várta a
nagyközönséget. Az őszi kiállításon átadásra
került a szokásos Anisits vándorkupa, melyre az
idén RIGERSZKI Zoltán nevét véshetjük fel, kitűnő
kondíciójú és szépségű brazíliai endemikus
kaktuszai gazdája hozzáértő gondozását és
szeretetét bizonyítják!

Tillandsia sucrei
(Brazília, Rio de Janeiro)

...

zkiállítás és Vásár
(2019. 09.13-15.)
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SZEIFERT Gábor növényárusító standja és az érdeklődők

BINDICS Bence egyesületi tagtársunk,
a kiállítás legﬁatalabb kiállítója és árusítója
átveszi az emléklapot dr. SOLTI Ádámtól

A kiállítás megnyitója előtti beszélge
RIGERSZKI Zoltán, JOKHEL C
HORVÁTH Ferenc, BÉKEF
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BINDICS Bence és büszke apukája, BINDICS Tibor
a Bence által beültetett és árult növényi kompozíciókkal

RIGERSZKI Zoltán győztes kiállítási anyaga, zömmel a kedvenc Melocactus nemzetségéből

etés, balról jobbra: ifj. PAPP László,
Csaba, FÜLEKI József (háttal),
FI József és ÖTVÖS Dénes

A 2019-es őszi kiállítás győztese
RIGERSZKI Zoltán
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Tomáš DUBEN kaktusz- és pozsgá

...
Sikeresek voltak az ausztriai és csehországi
szakmai kirándulásaink, ahonnan a
résztvevők gazdag élménnyel és szépséges
növények sokaságával tértek haza.
Idén ősszel a chrudimi börze előtt a Tomáš
D UBEN kertészetét látogattuk meg a
csehországi Jasennában. A kertészet mérete
lenyűgöző, a szukkulens növények
választéka hatalmas, áruk magasabb, mint a
börzei árak. De egy gyűjtőt mindez nem
tántoríthat el, pláne, ha a félvilágot átutaztuk
ezért.
...
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áskertészete, Csehország, Jasenná
(2019.09.27.)

Sorban állás a „pénztárnál”
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Chrudimi kaktuszbörze, Cseho

... A chrudimi kirándulásra, mint mindig, most is teli busszal utaztunk. Azt kaptuk, amiért
mentünk, a korábbi évek útleírásait akár megismételhetnénk, de helyette inkább a képek és a
kulcsszavak beszéljenek: várakozás, beszélgetések, cseh sör, növényvadászat, tömeg, tülekedés,
nyomulás, könyöklés, majd megnyugvás (miután elfogyott a pénz), aztán sipirc haza. ...

viii
A busz elülső részében

ország, Chrudim (2019.09.28.)

Komoly logisztikai feladatot jelent a vásárolt
növények biztonságos elhelyezése a busz rakterében,
bemutatja PAPP László, MKOE szakmai vezetőnk.
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A busz hátsó részében

...
Vidéki csoportjaink Érden és Székesfehérváron
kiállítással népszerűsítették a hazai kaktuszkultúrát.
Szakmai újságunk, a Kaktusz-Világ pedig idén talán
nagyobb csúszás nélkül, időben került a tagság
kezébe, kiváló minőségben, gazdag, érdekes
tartalmakkal!
Ennél rosszabb évünk ne legyen, itt szeretném
megköszönni mindenki önzetlen munkáját amit az
MKOE érdekében tett!
Végezetül, év végére a sok jó hír mellé egy
szomorúság is társult. Itt hagyott bennünket
TAKÁCS Edéné Anikó, aki már az égi kaktuszmezőkről ﬁgyeli egyesületünk tevékenységét.
M i n d e n k e d v e s Ta g t á r s n a k a z e g y e s ü l e t
vezetőségének nevében kívánok békés karácsonyt
és eredményes boldog új esztendőt!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

TAKÁCS Edéné Anikó

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesülete elnökségi üléséről (2019.11.23.)
Időpont:
ź 2019.11.23.
Helyszín:
ź 2030 Érd, Hernád u. 15/A
Jelen van:
ź A jelenléti ív szerint
Napirendi pontok
1. Elnöki beszámoló
ź HORVÁTH Ferenc elnök köszönetet mond
minden közreműködőnek. Nekik köszönhető, hogy a 2019-es év az Egyesület számára
eredményes volt. Ez a szakmaiságra is
feltétlenül vonatkozik.
ź Tagjai vagyunk a Magyar Díszkertészek
Szakmaközi Szervezetének. A tagdíjat
50.000 Ft-ra emelték azzal az ígérettel, hogy
további emelés nem lesz.
ź Sajnos idén az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt (OMÉK)
későn kezdték szervezni, így nem tudtunk a
kiállításon részt venni.
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ź A kiállításokat a továbbiakban is az ELTE

Füvészkertben tervezzük megrendezni,
reméljük, hogy a felújítás ezt nem fogja
zavarni.
ź Javasolja, hogy támogassuk a Magyar Gyula
Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola pályázatait: Tanösvény (60.000 Ft),
Rododendron (100.000 Ft), ezért cserében az
iskola kisbuszára szállításkor számíthatunk.
ź A jövő évi kiállítások reklámköltségeire
egyesületünk 100.000 Ft-os ajánlatot kapott.
Az elnökség a fenti tételeket rövid vita után
egyhangúlag elfogadta.
2. A gazdasági vezető beszámolója
ź DÁNIEL Judit tájékoztatja az elnökséget,
hogy az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel
talált új könyvelőt.
ź Ezután ismerteti az Egyesület jelenlegi
pénzügyi helyzetét.
3. A kiadványterjesztő beszámolója
ź RIGERSZKI Zoltán tájékoztatja az Elnökséget,
hogy kiadványaink (Kaktusz-Világ, Pozsgá-

sok) rendben eljutottak az előﬁzetőkhöz, az
új csomagolóanyaggal a munka sokkal
könnyebb. Az új postai súlykategóriák egyes
esetekben anyagilag számunkra kedvezőbbek.
4. Főtitkári és könyvtárosi beszámoló
ź Az alapító okirat felkutatása többszöri
próbálkozás után (Cégbíróság, önkormányzatok, Fővárosi Levéltár, Országos Levéltár)
eredménytelennek bizonyult. Megpróbálja
az Országos Széchenyi Könyvtárnál
felkutatni, hogy az Egyesület első, 1971-es
kiadványa fellelhető-e, mert ennek
érkeztetési igazolása bizonyíthatná az
alapítás idejét, amely feltétlenül szükséges a
JOKHEL Csaba által javasolt 50 éves postai
emlékbélyeg kiadásának kezdeményezéséhez.
ź Hozzászólás: RIGERSZKI Zoltán ígérte, hogy
a véglegesített GDPR adatvédelmi dokumentumokat elküldi az irattár részére.
ź A könyvtár a nyári festés után Ötvös Dénes
segítségével ismét rendben a helyén van.
5. A Kaktusz-Világ főszerkesztőjének
beszámolója
ź Dr. SOLTI Ádám elmondja, hogy miután
JOKHEL Csaba átvette az operatív szervezést,
a kiadványszerkesztés sokkal folyamatosabb. Az idei utolsó szám már BORKUTI
Eszternél van, a megjelenés talán az idén

megvalósul.
ź Az angol nyelvű összefoglalót továbbra is

neki kell készíteni. Elfoglaltsága miatt
felmerül ennek megszüntetése. A
főszerkesztői munkát vállalni tovább nem
tudja, ezért a tisztségről lemond. 2020-tól két
szám szerkesztését végzi még el. Szerencsés
lenne, ha JOKHEL Csaba a főszerkesztői
munkát vállalni tudná.
ź JOKHEL Csaba hozzászólása: Sajnos a vállalt
cikkek jó része nem készült el. Újra összesíti
a biztos cikkeket. A részéről vállalt
cikksorozatokat (Ki kicsoda, Kaktuszos
gyorstalpaló) folytatja. A vállalások
teljesítése esetén elvállalja a főszerkesztői
posztot.
ź A kiadványszerkesztéshez szükséges
számítógépes infrastruktúra beszerzését az
elnökség támogatja.
6. A Pozsgások szerkesztőjének beszámolója
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán tájékoztatása alapján a
Pozsgások anyaga az idei évre biztosított.
ź A jövő évre FÜLEKI József 24 db, LUKOCZKI
Zoltán 15 db, RIGERSZKI Zoltán 4 db, VARGA
Zoltán 1 db, illetve Dr. GYÚRÓ Zoltán 4 db
növényleírást vállalt.
7. Felhívás az Anisits János Dániel-emlékéremre
ź Az elnökség 12.31-i határidőre javaslatokat,
jelöléseket vár (indoklással) a díjra.
ź Ha nincs érdemi jelölt, a kiadása nem
kötelező.
8. Az MKOE 50 éves évfordulójára tervezett
program előkészítése
ź SASVÁRI Ákos vállalta, hogy az előzetesen
megküldött program helyszíneinek és
költségeinek részletezésével javaslatot készít
az elnökség részére. Nyitott kérdés, hogy
milyen jellegű szakmai (konferencia)
eseményt szervez a vezetőség.
9. Egyebek
ź DÁNIEL Judit jelezte, hogy SÁNDOR László
szeretné a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületétől kérni gyűjteménye egy része
szakgyűjteményként történő minősítését.
ź A jövő évi közgyűlés tervezett időpontjai:
2020.02.29. 8 h., illetve 2020.03.07. 14 h.
ź A füvészkerti kiállítások tervezett időpontjai:
2020.05.22-24. , 2020.09.11-13.
ź Tervezett szakmai kirándulások: Bécs
(Práter), Chrudim.
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Dr. SOLTI Ádám jelenlegi Kaktusz-Világ
főszerkesztő az elnökségi ülésen

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Tagok:
Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros:
Honlapszerkesztő:
K-V főszerkesztő:
Magfelelős:
Szakmai vezető:
Szervező titkár:
Csoporttitkárok:
Budapest:
Érd:
Székesfehérvár:

HORVÁTH Ferenc
DÁNIEL Judit
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
kiadványterjesztő

Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
Adószám: 19576583-1-13
+36 20 546-2668
+36 20 512-8534

horvath.bromelia@gmail.com
juditd55@gmail.com

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

FÜLEKI József
+36 30 608-7517
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130
TÍMÁR Istvánné
+36 20 944-3307

polythele@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com
timarmarika@citromail.hu

SASVÁRI Ákos
Dr. GYÚRÓ Zoltán
Dr. SOLTI Ádám
PAULIK János
PAPP László
ÖTVÖS Dénes

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 30 648-2026
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

sasvari.akos1@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
adam.solti@ttk.elte.hu
paulikjani@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
otvosdenes@gmail.com

VARGA Zoltán
JOKHEL Csaba
BIRKÁS Erika

+36 20 925-5851
+36 30 950-2231

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
berika6661@freemail.hu

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2019-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 5000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó
oldalszámon. Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
ź 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: dr. GYÚRÓ Zoltán.
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SASVÁRI Ákos főtitkár, RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag, kiadványterjesztő
és HORVÁTH Ferenc elnök az MKOE 2019.11.23-ai elnökségi ülésén

