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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

Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét eltelt az ősz szebbik arca, most már a sötét, esős, rövid, nem szeretem, késő őszi napokat él-
jük, a növényeink nagy része is a telelőbe került vagy legalábbis esőtől védett helyen várják a bete-
leltetést…

Egyesületünk élete azonban továbbra is színes volt! Túl vagyunk az őszi kiállításon, mely közép-
pontjában az  Ariocarpus nemzetség szerepelt, melyből igazán szép, koros növényanyagot sikerült
felvonultatni, az időjárás viszont nem volt kegyes az  Ariocarpus-hoz, a virágzásuk szinte minden
gyűjteményben a kiállításhoz képest jó két hetet késet,t így a nagyközönség sajnos csak egy fehér
virágú példányt láthatott. Azonban a növények nagysága, kora, különlegessége még így is gyönyör-
ködtető volt, de sajnos a várt virág pompa tényleg elmaradt. Bár az igazsághoz tartozik, hogy az őszi
kiállítás soha sem olyan „virágos”, mint a megszokott tavaszi. Azonban így is látogatók tekintetében
elégedettek lehetünk: 1700 fő nézte meg őszi rendezvényünket! Itt szeretném megköszönni minden
résztvevő, segítő, és kiállító munkáját, hogy ismét sikerrel és pozitív gazdasági eredménnyel zárhat -
tuk ezt a kaktuszkiállítást is!

Jól sikerült  a chrudimi szakmai út,
minden résztvevő láthatott egy szép
gyűjteményt,  a  börzén  pedig  min-
denki kedvére válogathatott  az ott-
hon  még  hiányzó  példányokból.
Egyesületünk  vezetése  felvette  a
kapcsolatot  a  csehországi  kaktusz-
gyűjtőkkel,  a  kiépülő  kapcsolatot
lapcserék és  remélhetőleg  cikkcse-
rék  fogják  mutatni.  Jövő  évben  is
mindenképp szervezünk egy külföl-
di  szakmai  utat,  erről  bővebben
majd  időben  tájékoztatjuk  a  tagsá-
got.

Egyesületünk részt vett az OMÉK-on, ahol a szövetség közösségi standján állítottunk ki koros kak-
tuszokat és szóróanyaggal hirdettük az egyesület tevékenységét. A kiállítási területünk berendezésért
és  bontásért  köszönet  HAVAS Lászlónak  és  SZABADOS Attilának,  a  szakmai  előadásért  pedig
KAJDACSI Jánosnak!

Az ősz legutolsó kiállítása helyi csoportunk rendezésében Érden volt, ahol szintén megismerkedhe-
tett a közönség egyesületünk életével, és a kaktuszok világával. Köszönet mindezért JOKHEL Csabá-
nak és a csapatnak!

Az év hátra  lévő rövid,  késő őszi hónapjaira  kívánok mindenkinek,  a beteleltetéshez jó  erőt és
egészséget! HORVÁTH Ferenc (MKOE elnök)

A chrudimi börze bejáratánál



20. Alföldi Faiskolai Nap
Az idén 20. alkalommal rendezték meg szeptember 5-én, szombaton az  Alföldi Faiskolai Napot
Kecskeméten, amely nem csak kiállítás, hanem vásár is volt egyben. Ennek a vásárnak a szervezője
vette fel a kapcsolatot LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonával, hogy szívesen látnának néhány kaktuszost is a
fák, a cserjék és virágok között.

Reggel  8  órára  érkeztünk  a
helyszínre,  hogy  a  9  órakor
kezdődő  megnyitóra  elkészül-
jünk és  minden  asztal,  láda a
helyére  kerüljön.  Munkánkat
ugyan  erősen  nehezítette  a
folyton,  megállás  nélkül  sze-
merkélő eső, de szerencsére a
sátorállítás  után  már  nem áz-
tunk nagyon tovább. Bár ez a
program  főleg  a  kerti  növé-
nyekről szólt és az e helyen ki-
állító  kertészek,  kertészetek
száma igen magas volt, az ide
látogató  növénykedvelők  kö-
zött azért bőven akadtak olya-
nok, akik a kaktuszok iránt is
érdeklődtek. Jó páran többször
is  visszajártak,  előbb  csak
megnézték, majd egy követke-

ző kanyarban már meg is vásárolták a kinézett szúrós kedvenceket. A kertészekkel beszélgetve el-
mondták, hogy nekik milyen fajta van otthon és milyen a virágjuk. Szerencsére sokan érdeklődtek
tartásuk iránt, a felvetődő problémákról volt mit megbeszélni. Ilyenkor mindig abban bízom, hogy
talán közösen rájövünk a tartási problémákra, hogy miért is nem virágzott, miért pusztult el vagy
miért nem növekedett semmit az elmúlt két évben a növényük.

Azt azért hamar be kellett ezen a kiállításon látni, hogy itt nem a kaktuszé a főszerep, ezért úgy dön -
töttem, hogy körbejárom a területet és megnézem, hogy mit is lehet kapni. Az rögtön feltűnt, hogy
jelentősen olcsóbb minden, mint Budapesten, vagy Budapest közelében. A kínálat óriási volt, a kiál-
lító faiskolai cégek mindenből hoztak, amit eladhatónak gondoltak. Díszfák, gyümölcsfák, ciprusfé-
lék mellett citrusféléken, leandereken, díszcserjéken át az apróbb virágos növényeken keresztül a fű-
szernövényekig minden megtalálható volt, amit az ember csak elképzelni tudott. Talán egy jó kaktu-
szos börzéhez tudnám hasonlítani ezt a rendezvényt, ahol a felgyülemlett felesleget próbálják meg
olcsón értékesíteni. Voltak olyanok, akik csak megálltak a teherautóikkal és megvásároltak 10 db
szelídgesztenyefát, kicsit arrébb hasonló darabszámban cserjéket vittek el.

A környezetről még nem írtam semmit, pedig az is megér néhány sort. A rendezvényt Kecskeméten,
a Mártírok útja 86-88. alatt, a Juniperius Parkerdészetben tartották. Az itt látható faiskola már ma-
gában is szép látnivaló és ha valaki már erre jár, akkor akár meg is szállhat a Juniperus Park Hotel-
ben. A szép környezet garantált.

JOKHEL Csaba

(A cikk kronológiai szempontból az előző, 2015/4-es számhoz tartozna, de a Közlemények meg-
szabott terjedelme miatt ebben a számban jelent meg. A szerkesztő)
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Egyesületi kirándulás a chrudimi kaktuszbörzére
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
tének egy vezetőségi ülésén döntés született ar-
ról,  hogy ez  évben  egy kaktuszos  kirándulást
szervezünk a csehországi  Chrudimba, a  térség
legnagyobb kaktuszbörzéjére. Az egyesület  fő-
titkára, SASVÁRI Ákos vállalta a szervezés lebo-
nyolításából a buszbérlést és a szállásfoglalást.
A busz  mérete  miatt  ugyan  korlátozott  volt  a
létszám, de minden MKOE tag jelentkezhetett,
amíg a férőhelyek be nem teltek. 

Péntek  reggeli  gyülekezőt  és  indulást  reggel
8 órára tűzték ki, hogy időben megérkezhessünk
a célállomásra. Az időjárás ugyan nem fogadott
minket kegyeibe, mert akik hamarabb érkeztek
a  Füvészkert  elé,  azok  a  busz  megérkezéséig
kissé  eláztak.  A busz  elfoglalása  után  hamar
előkerültek a nemes italok, amelyek körbejárták
a szomjasabb utasokat is, így a jókedv garantált
volt. Első megállónkat a győri benzinkútnál tar-
tottuk meg, ahol két gyűjtőtárs csatlakozott hoz-
zánk,  hogy együtt  folytathassuk az út  további
részét.  Ahogy  távolodtunk  Budapesttől,  egyre
határozottabban javulni kezdett az idő, így ami-
kor már a cseh határhoz értünk, ha nem is verő-
fényes,  de kellemes napsütés fogadott  minket.
Az út ugyan hosszúnak tűnt,  de szerencsére a
változatos  táj  időnként feledtette  velünk,  hogy
ülőgumóink mozgásért kiálltóznak.  Ami majd-
nem  mindenkinek  feltűnt,  hogy  nagyon  sok
kertben  üvegházak  emelkednek  ki  a  földből.
Ugyan illúzióink nem voltak, hogy mindegyik-
ben kaktuszokat tartanak, de mindenképpen po-
zitívan értékeltük, hogy itt zöldségfélék magve-

téseivel önmaguknak felnevelik a kertbe szánt
palántákat, vagy akár a paprikát, paradicsomot
is az üvegház oltalma alatt felnevelne, majd on-
nan a konyhában feldolgozás után fogyasztják.

Pavel PAVLIČEK kaktuszkertjétől alig egy picur-
ka utcától  távolabb  parkolt  le  a  34 személyes
buszunk, így akik tudták, hogy merre kell men-
ni, hamar megtalálták a kaktuszgyűjtőktől hem-
zsegő  kertet.  Én  személyesen  nem ismerem a
házigazdát, így kaktuszos pályafutásáról nem is
írnék semmit. Annyit, azért szeretnék itt elidőz-
ni, hogy elmondjam, milyen hangulatot érzékel-
tem ebben a kertben.

A kert minden használható területén kaktuszhá-
zak  és  hidegágyak  voltak  építve,  amelyekben
megtekinthetőek  voltak  a  „hétköznapi”  kaktu-
szoktól,  a  legritkább  kaktuszmatuzsálemekig
minden. Az egyik eladótérben válogattunk, ami-
kor hangosan bekiáltott valaki, hogy „Köszönt-
jük  a  Magyarországról  érkezőket!”.  (Később

tudtam meg, hogy FÁBIÁN László köszön-
tött minket.) Minden kaktusz cserepére rá-
írva  az  ára,  így  nem  kellett  attól  félni,
hogy  esetleg  a  pénztárnál  némi  fizetési
nehézségeink támadnának. Sőt, ezen a két
napon,  még  10%  kedvezményt  is  kap
minden  vásárló.  Vásárlás  után  beljebb
merészkedtünk a kertbe, ahol meglepetés-
ként  tapasztaltam,  hogy  több  nyelven,
vagy akár  a  nemzetközi  kézmozdulatok-
kal  kommunikálnak  egymással  emberek.
Asztaloknál kolbászt esznek, amit közvet-
len előttünk sütnek, többféle mustárral és
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kenyérrel tálalnak. Hozzá jóféle csapolt sört kí-
nálnak, természetesen ez utóbbit tisztán egész-
ségügyi  okokból,  mert  a  folyadékbevitelre
ügyelni kell. Aki még nem járt itt, annak talán
nehéz elképzelni, hogy pontosan miről is beszé-
lek. 

Folytatjuk tovább utunkat szállásunk felé, ami-
nek  én  már  egyre  jobban  örültem.  Egy erdei
úton  haladva  időnként  őzek  szaladtak  át  előt-
tünk, mi pedig minden kivilágított épületre azt
hittük,  hogy végre megérkeztünk szállásunkra.
Ez a bizonyos megérkezés sem váratott magára
sokáig,  és  elérkezett  az  a  pillanat,  amikor
KÁDÁR Csaba átadta szobánk kulcsát. A szállo-
da  éttermében  és  egyben  társalgójában  hamar
tetőfokára hágott jókedv. Én ugyan nem tartot-
tam a  mulatozókkal,  ezért  az  éjszakai  esemé-
nyekről,  csak szájhagyomány útján terjedő in-
formációim  vannak.  Azt  mindenképpen  meg-
tudtam az élménybeszámolókból,  hogy a  cseh
sör igen finom. Mi több, még arra is képes az
ember,  ha  egyszer  megkóstolja,  hogy nem áll
meg a második, vagy akár a harmadik korsónál
sem.  MÓZES Csaba mindenre felkészülve, elő-
vette tekerőlantját és zenélni kezdett, ezzel ba-
rátainak megnyerte a helyi fiatalokat. Így történt
meg az, hogy a sör mellé még egy kör Beche-
rovka is legördült a szomjas torkokon. 

A reggeli ébresztő mintha kicsit korán jött vol-
na, de mindenki érdeklődve várta, hogy megpil-
lanthassuk azt a kaktuszbörzét,  amit eddig so-
kan, csak hírből ismertünk. Egy régi gyárkomp-
lexum területén,  azon  belül,  talán  egy ebédlő
hatalmas épületében kaptak helyet a kaktuszo-
sok, hogy portékájukat értékesíteni tudják. 

Amint megvásároltuk a belépőket, - mert ugyan
kiállítást itt nem készítenek, de a belépésért en-
nek ellenére itt is fizetni kell - beljebb lépve az
elárusító  terültre,  megláthattuk  azt  a  rengeteg
embert, akik a sorok között kígyózva keresik a
számukra  nélkülözhetetlen  kaktuszritkaságot.
Elbeszélések alapján, már hallottam arról, hogy
a  cseh  gyűjtők  jelentősebben  előbbre  vannak
hozzánk képest, ami talán meglátszik a tagjaik
létszámában is,  de  azt  nem gondoltam volna,
hogy ennyivel. (És ha már a taglétszámnál tar-
tunk,  szeretném  megjegyezni,  hogy  Csehor-
szágban  összesen  5-6  ezer  körüli  tagja  van
egyesületüknek, az ország lélekszáma nem sok-
kal  több  hazánkénál.)  Minden  árus  asztalánál
több féle ritkasággal várták az érdeklődő vásár-
lókat. Válogathattunk kedvünkre az Ariocarpus-
ok, Aztekium-ok, Geohintonia-k, Turbinicarpus-
ok,  Echinocereus-ok és még ki tudja pontosan,
hogy hány féle nemzetség kaktuszfajai  között.
Mindezekből  különböző  gyűjtőszámos,  kisebb
nagyobb méretű, beültetve, vagy szabad gyöke-
rű növényekből választhattunk.

Itt tartózkodásunk hátralévő részében KÁDÁR I.
Csaba és  RIGERSZKI Zoltán invitálására vissza-
sétáltunk Pavel PAVLIČEK kaktuszbirodalmához,
ahol a csehországi kaktuszgyűjtők elnökével be-
széltek meg egy találkozót. Ezen a beszélgeté-
sen  bemutattuk  a  Kaktusz-Világ című kiadvá-
nyunkat és Hordókaktuszok című könyvünket,
amelyeket  rögtön  ajándékként  át  is  nyújtott
RIGERSZI Zoltán.  A két  egyesület  vezetősége
megállapodott abban, hogy a továbbiakban cse-
relapként egymásnak megküldik saját kaktuszos
kiadványukat, ezzel is segítve egymás egyesüle-
tét.  Abban is  megállapodtunk,  hogy egyesüle-

tünk bátran válogathat a cseh kiad-
vány cikkei közül, ha abban bármi-
lyen,  számunkra  érdekes  anyagot
találunk.  (ha  valaki  a  fordításban
segíteni  tudna,  akkor  csak  bátran
jelezze).

Indulás  előtti  pillanatokban  még
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona invitálta
a jelenlévőket egy kis hazai tepertő
és  kolbász  elfogyasztására,  hogy
ne üres hassal kelljen a buszon el-
foglalnunk helyünket. Itt még alka-
lom nyílt egy kis rövid közös be-
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szélgetésre, majd felszálltunk a buszra és elin-
dultunk hazafelé. Az idő még mindig ragyogóan
napos volt, így semmi okunk nem volt panaszra.

Talán gyorsabban faltuk a  kilométereket,  mint
tegnap, így szinte észre sem vettük, hogy már a
hazai határ felé közeledtünk. 

A füvészkerti  „végállomásnál”  mindenki  kezet
rázott  egymással,  és talán valahol azt éreztük,
hogy a hosszú út ellenére egy szép, és talán em-
lékeinkben  egy  maradandó  kiránduláson  vet-
tünk részt. Akik eddig nem ismerték egymást,
azok  bemutatkoztak,  megismertük  őket.  Ha  a
következő évben ismét,  vagy először szeretnél
egy  ilyen,  vagy  ehhez  hasonló  kiránduláson
részt venni, ne feledd el időben befizetni a tag-
sági díjat,  ami elengedhetetlen feltétele a rész-
vételnek.

JOKHEL Csaba

Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör
27. kaktuszkiállítása és –vására

Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör a 27. kaktuszkiállítását és –vásárát rendezte meg a Szepes Gyula
Művelődési Központban. Erre az alkalomra a már régi, összeszokott csapathoz kértük fel kiállítónak
RÁCKEVEI Árpádot és SZILÁGYI Attilát, akik készségesen engedtek felkérésünknek és elhozták leg-
szebb kaktuszaikat.

A megbeszélt időpontban, pénteken 17 órakor, a Művelődési központ aulájában kezdtük meg össze-
állítani a kiállításra elhozott kaktuszainkat. Idén már eltértünk az „agyaggranulátumos kert” kialakí-
tásától, mert be kellett látnunk, hogy mi sem lettünk erősebbek, sportosabbak, és már nehezen emel-
getnénk a nehéz zsákokat. Így maradt a könnyebb megoldás és csak az asztalokra kezdtük elhelyez-
ni a ládákból kiemelt növényeket. A sorban, egymáshoz igazított asztalokat egyre hosszabbra, széle -
sebbre kellett alakítanunk, mert mindig olyan érzésünk volt, hogy a sok növényhez kevés lesz az
asztalok adta, felhasználható terület.
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Együtt a chrudimi csapat

A zsákmánnyal



A szombati nyitás után, be kell valljam, nagyon kevés érdeklődő érkezett a rögtönzött kaktuszkert
megtekintésére. Ekkor úgy gondoltam, hogy nincs nagyon miért hivatalosan is megnyitni a kiállí-
tást, ezért azt a rövid beszédet sem mondtam el, amivel szerettem volna meglepni az összegyűlt kö-
zönséget. Azonban úgy érzem, hogy ezzel még tartozom, ezért most közreadom a meg nem tartott
nyitóbeszédemet:

„Nagy szeretettel köszöntök minden kaktuszok iránt érdeklődő vendégünket, itt a Szepes Gyula
Művelődési Központban, ahol már megszámolni sem tudom, hogy hányadik alkalommal kapunk
lehetőséget, hogy országnak-világnak megmutathassuk, hogy merre halad, hogyan fejlődik az
Érdi Kern Péter Kaktuszkör és annak tagjai. Ha egy ilyen kiállítást szervezünk, mindig felmerül
a múlt, lehetőség nyílik kicsit visszanéznünk, hogy mit csináltunk, merre jártunk ebben az évben.
A meghirdetett előadásinkat rendben megtartottuk, előadásainkra neves, kaktuszokhoz magas
színvonalon értő gyűjtőket hívtunk meg. Ellátogattunk vidéki gyűjtőkhöz, részt vettünk a kerté-
szeti  egyetem kiállításán és vásárán,  aktívan segítettük az MKOE őszi és tavaszi  kiállítását,
meghívtak minket Kecskemétre a Faiskolai napra és közös kirándulással eljutottunk a Csehor-
szági Chrudimba, a környék legnagyobb kaktuszbörzéjére. Tagjaink közül szeretném megköszön-
ni LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonának a csoportért és az egyesületért végzett munkáját és azt is, hogy
mindenben segíti a magyar kaktuszkultúra terjesztését. Továbbá  MOLNÁR Veronika és  TAKÁCS

Edéné Anikó aktivitását, akik mindenütt ott voltak, ahol segíteni tudták a hazai kaktuszos élet
felvirágoztatását. Kiemelném KISS Csaba és KISS Ármin munkáját, akik közösen készített kiadvá-
nyukkal, a Kaktuszkör-képpel, kimagasló módon mutatják be az érdi kaktuszos életet. Kívánom,
hogy még sok ilyen szép évet élhessünk meg közösen és majd a távoli jövőben, egy kiállításon is-
mét ez legyen a téma, vagyis a közös jövő. A kiállítást ezzel a pár mondattal, hivatalosan is meg-
nyitom. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok!”

Látogatóink ugyan nem lettek sokkal többen, ám ekkor egy nagy meglepetés ért. A központ megbí-
zott igazgatója, LUKÁCS Orsolya, talán egy hirtelen ötlettől vezérelve közénk állt, és néhány szóban
a művelődési központ részéről köszöntötte a kiállítást, személyes kaktuszos tapasztalatairól boldo-
gan megemlékezett és megnyitotta a rendezvényt.

A nap  folyamán  néhány  egyesületi
tag is meglátogatott minket, a helyi
kaktuszok iránt érdeklődőkön kívül,
akiknek  szeretném  megköszönni,
hogy eljöttek hozzánk. Külön köszö-
nöm SZABÓ Imrének és HERCEG Ist-
vánnak, akik a nagy távolság ellené-
re, minden évben eljönnek hozzánk.
Dr. GYÚRÓ Zoltánnak,  aki  nem ha-
gyott ki egyetlen előadást sem, jelen-
létével,  műszaki  segítségnyújtásával
erősítette a Kern Péter Kaktuszkört.

Kiállítóink  voltak  LIBNÁRNÉ

HERCZEG Ilona,  MOLNÁR Veronika,
TAKÁCS Edéné,  HALMI László,
KOLOVICS József,  RÁCZKEVEI Ár-
pád, SZEIFERT Gábor, SZILÁGYI Atti-
la, akiknek köszönöm, hogy kiállításunk megrendezésében segítséget nyújtottak. Továbbá szeretném
megköszönni a Szepes Gyula Művelődési központ dolgozóinak, hogy lehetőséget kaptunk ezeknek a
számunkra kedves kaktuszoknak a bemutatására.

JOKHEL Csaba
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2016-ban is folytatódik az MKOE támogatói
rendszere

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének vezetősége nevében szeretném megköszönni tá-
mogatóinknak, akik a 2015. évi működtetés költségeihez támogatóként hozzájárultak. Támogatóink
név szerint, abc sorrendben a következők voltak:

1. AIRPORT Garázs Autójavító és Kereskedelmi Kkt. (http://www.airportgarazs.eoldal.hu)

2. ELTE Füvészkert (http://www.fuveszkert.org)

3. Energia Fitnesz (http://www.energiafitnesz.hu)

4. LeanderKERT (http://www.leanderkert.hu)

5. Pappkaktusz kertészet (Szeged, Bódi Vera utca 28.  Tel: +36(70)9776-671)

6. Perfect Coffee (http://www.perfectcoffee.hu)

7. Skicc Reklámstúdió Kft. (http://www.skicc.com)

8. Szabados Kaktusz Kertészeti Bt. (2151 Fót, Viola u. 59. Tel: +36(30)221-4924)

Köszönjük!

Egyesületünk  2016-ban  is  meghirdeti,  azonos  feltételek  mellett  az  MKOE  támogatói  rend-
szer 2016 - ot.  A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületét  anyagi támogatásban részesítető
szponzoroknak viszonzásul az MKOE reklámfelületet biztosít.

Várjuk a régi támogatóink jelentkezése mellett, mindazokat az egyesületünket első alkalommal tá -
mogatni szándékozókat is, akik fontosnak érzik, hogy hazánkban egy jól működő, hazai kaktusz-
gyűjtőket összefogó egyesület működjön. Támogató lehet minden magán- és jogi személy, vagyis
cégek, vállalkozások is. Az MKOE tagság hiánya nem korlátozó tényező.

Jelentkezni legkésőbb 2016. jan. 31-ig lehetséges, de a szórólapunk nyolc helyére csak főtámogató-
ként, a további helyekre pedig a támogatási összeg megérkezésének sorrendjében lehetséges.

További  információ  az  egyesület  honlapján  http://kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-
orszagos-egyesulete/tamogatoi-rendszer és jokhelcsaba@t-online.hu e-mail címen.

Jokhel Csaba
az MKOE vezetősége nevében

MKOE Budapesti Helyi Csoport
2015. év végi program: Kaktuszos karácsony

• 2015 dec. 12. 14:00 – 16:00: Füvészkerti karácsonyi összejövetel

• ELTE Füvészkert, Budapest, Illés utca 25.

• Kérünk mindenkit, hogy egy kis enni-innivalót, valamint tombolanövényt
hozzon magával!

• Baráti beszélgetés, sütemény, tombola!

• Szeretettel várjuk a tagjainkat!

HORVÁTH Ferenc

További programjaink: http://kaktuszgyujtok.hu/esemenynaptarunk-naplo-nezet
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Felhívás magadományra
Tisztelt gyűjtőtársak!
Egyesületünk maglistája vásárolt és a gyűjtők által adományozott tételekből áll. Az egyesületünk ál -
tal eladott magvak bevétele egyesületünk feladatainak, programjainak, az egyesületi kiadványok ki-
adásának megvalósítását segítik.

Kérjük a gyűjtőtársakat, hogy magadományaikkal járuljanak hozzá egyesületi célkitűzéseink sike-
rességéhez!

Az azonos taxon szülőktől (fajtisztán, fajtatisztán beporzott) kaktusz- és egyéb pozsgásterméseket
vagy (már megtisztítva) magokat pontos névvel ellátva magfelelősünk,  RUZSICS István címére kell
küldeni:

RUZSICS István, 8900 Zalaegerszeg Vasút út 22/a

Kérdés  esetén  keresse  magfelelősünket,  RUZSICS Istvánt  (+36  92  323-438,  +36  30  440-3876,
ruzsics.istvan@t-online.hu)!

MKOE

Gyászhír
2015 október 27-én eltávozott tőlünk SZUTORISZ Gyula kaktuszgyűjtő, aki idén márciusban,
sok évtizedes kaktuszgyűjteményét felajánlotta a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertnek. Jól
adatolt, minden szakmai szempontnak megfelelő gyűjteményének méltó helyet talált.

Vajon érezte a sorsát? Ilyenkor csak nyel egy nagyot az ember. Hiszen Gyula példát mutatott
nekünk azzal, hogy több ezer darabos növényanyagának jövőjét még életében tudatosan meg-
tervezte, amivel gyűjteményének túlélését egyben, egységben biztosítja.

SZUTORISZ Gyula temetése 2015. november 6-án, pénteken volt a csömöri temetőben.

Nyugodjék békében! MKOE

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
• 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 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.
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