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Szerkeszti:
Szabó Krisztina

Közlemények

M agyar
K aktuszgyűjtők
O rszágos
E gyesülete

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk az MKOE
2011. február 14-én, hétfőn 18 órakor,
határozatképtelenség esetén

2011. február 19-én, szombaton 14 órakor
az ELTE Füvészkertben (Budapest, Illés u. 25.)
tartandó

Közgyűlésére
valamint a kaktuszos farsangra.

Tervezett napirendi pontok:
1.

Elnökségi beszámoló
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
3. A 2010. évi gazdasági beszámoló, valamint a 2011. évi
költségvetés előterjesztése
3. 2010. évi közhasznúsági jelentés
4. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
5. Egyéb hozzászólások, javaslatok

Tervezett programok:
14.00: Közgyűlés
16.00: Előadás - Izsay Tamás: Kaliforniai kaktuszgyűjtők kiállítása.
18.00 Tombola, eszem-iszom a hozott ételekből és italokból.
Minden tagot szeretettel vár az
MKOE Elnöksége
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Emlékeztető
Az MKOE elnökségi üléséről
2010. november 13. 10. óra
Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Napirendi pontok:
1. Kaktuszos karácsony
2. Vezetőségi változások
3. A tárgyévi költségvetés áttekintése
4. Az MKOE 40. évfordulóján esedékes
tennivalók
5. Honlap
6. Előfizetések, tagdíjak, 2011. évi költségvetés előkészítése
7. Könyvtár
8. Magakció
9. Egyéb

Jelen lévők (17 fő):
Békefi József elnök
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Barna János szakmai vezető
Szeifert Gábor szervezési vezető
Kiss Irén az ellenőrző bizottság elnöke
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság
tagja
Sas István az ellenőrző bizottság tagja
Ujréti Miklós a budapesti csoport titkára
Hóbor Zsolt a zalaegerszegi csoport titkára
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Ruzsics István magfelelős
Szlabey Gábor könyvtáros
dr. Gyúró Zoltán honlap főszerkesztő
Rácz Ibolya honlapszerkesztő
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Szabó Krisztina főtitkár

1. Kaktuszkarácsony
A 2010. év kaktuszos karácsonya a Füvészkertben, a budapesti csoport szervezésében kerül megrendezésre december 13-án, hétfőn 16 órától. Hozott anyagból,
svédasztal jellegű piknik, beszélgetéssel, vetítéses előadással, tombolával, jó hangulattal.
Az előadás témája: Fókuszban Kuba
Előadók: Békefi József, Kajdacsi János, Rigerszki Zoltán.
Tombola érdekes nyereményekkel. 1 db tombolajegy ára 100 Ft. A program
tervezett befejezése 20 óra körül várható.
2. Vezetőségi változások
Az MKOE vezetőségi tagjaiként nyilvántartott csoportok vezetői közül három
(hivatalosan kettő, mert Érd még adminisztrációs okok miatt csak később válik azzá)
személyi változás történt. A zalaegerszegi csoportot Bodorkós Zsolt helyett Hóbor
Zsolt, az érdi Kern Péter Kaktuszkört Sparta Kern Zsuzsa helyett Jokhel Csaba fogja
vezetni. A győri csoportnál Magyar Ferenc helyett még nem sikerült új titkárt találni.
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Jól ismert kaktuszosok, mint Kádár I. Csaba és Németh Ottó is említésre került. A volt
vezetők családi és egészségi okokra hivatkozva mondtak le.
Javaslat hangzott el a vezetőség bővítésére a könyvtáros, és a honlap főszerkesztő
személyét illetően. A bővítést az alapszabállyal kapcsolatos jogi procedúra teszi
nehézkessé, ezért a felvetés érvényesítése a soron következő módosítás alkalmával
válhat esedékessé.
3. A tárgyévi költségvetés áttekintése
2010-ben további kiadásainkhoz 2 069 200 Ft áll rendelkezésre, melyből a
„Hordókaktuszok” könyv elszámolásához 216 000 Ft-ot, 190 000 Ft működési
költséget, három Kaktusz-Világ megjelenést (kb. 750 000 Ft), továbbá egy új
könyvkiadványt (kb. 800 000 Ft) kell finanszírozni.
Az új, kb. 150 oldalas könyv, melyet gyűjtőtársunk, Barna János írt, már 2010
karácsony előtt megjelenik, várható ára: 1500 Ft körül lesz. Címjavaslat:
Kaktuszkedvelők kézikönyve, Kaktuszok és egyéb pozsgásnövények gondozása
alcímmel.
A fenti összegből 616 204 Ft-ot az adományozók adójának 1%-a adja.
Az elnökség nevében köszönetünket fejezzük ki az adományozóknak.
Az MKOE székhelyén történt betöréses lopás miatt az egyesületünket 307 000 Ft
kár érte. A költségvetés nehezen tartható, ezért a Vezetőség kéri a Tisztelt Tagokat,
hogy lehetőségük szerint minél előbb rendezzék a 2011. évre vonatkozó tagdíjukat és
fizessenek elő az egyesületi kiadványokra.
4. Az MKOE 40. évfordulóján esedékes tennivalók
A sok impozáns és grandiózus tervből csak kevés valósítható meg az idő rövidsége és az aktív közreműködő személyek egyéb leterheltsége miatt. A vezetőség úgy
határozott, hogy a kapkodás és az ebből egyenesen következő minőségvesztés elkerülése végett viszonylag mérsékeltebb módon ünnepelnénk a 40. évfordulót. A maradéktalan célkitűzéshez minden személyi és tárgyi feltételt az igazán jubileumi, 50
éves évfordulóra (2021-ben) koncentrálnánk. Az MKOE megalakulásának 40.
évfordulóján egész évben - ennek jegyében zajlanának a kiállítások, a K-V megjelenése, cikkek és előadások, valamint menet közben felmerülő más hasznos ötletek
megvalósítása. A K-V 2010. július-augusztusi számának 2. oldalán megjelent a
felhívás.
5. Honlap
A honlap jelenlegi helyzetét ismertette a főszerkesztő. A régi és az új honlap
zökkenőmentes váltása a cél. A régi honlap 2011. március 31-én megszűnik, minden
funkcióját az új veszi át. Az új honlap működtetésével az egyesület kiadásai csökkenni fognak. Az új honlap kezelésének elsajátításában akár személyes segítséget is
ígér mindenki számára a főszerkesztő.
6. Előfizetések, tagdíjak, 2011. évi költségvetés előkészítése
Az Elnökség határozott a Kaktusz-Világ előfizetési díjának módosításáról. A
postai díjak emelkedése miatt a terjesztésre szánt költségeket is szükségszerű változtatni, ez számonként 100 Ft többletköltséget jelent az előfizetőknek. Az eddigi éves
K-V előfizetés így 3600 Ft-ról 4200 Ft-ra emelkedik az MKOE-tagoknak (nem ta4

goknak (nem tagoknak 5600 Ft). A Pozsgások kiadvány ára és a tagsági díj nem
emelkedik. A 2011-es költségvetés részletes kidolgozása a következő elnökségi ülés
témája lesz.

Tagdíjak és előfizetések

Egyesületi
tagoknak
1200 Ft
4200 Ft
2100 Ft

Tagdíj 2011. évre
Kaktusz-Világ előfizetés
Pozsgáslexikon 2011

Nem
tagoknak
5600 Ft
2500 Ft

7. Könyvtár
A könyvtár működtetésével kapcsolatos akadályok elhárultak. Ez év december
13-tól, a kaktuszos karácsony időpontjában illetve az előadás megkezdése előtt
látogatható. Helyszín továbbra is a Füvészkert főépületében van. A könyvtárlátogatás, kölcsönzés a budapesti csoport előadásnapjain lehetséges.
8. Magakció
A magakcióval kapcsolatos teendőket, mint magvásárlás, magadományok
begyűjtése, akció meghirdetése, összefogása, lebonyolítása, összehangolt módon,
időben történik a magfelelős, a K-V megjelentetése és terjesztője közreműködésével.
A részletek a honlapon, a K-V-ban és a Közleményekben időben megjelennek. A
legutóbbi K-V 2. oldalán már olvasható a felhívás magadományozásra.
9. Egyéb
A szeptemberi füvészkerti kiállítás időpontjában ismeretlen személyek betörték
és kirabolták a székhelyként működő, Libnárné Herczeg Ilona tulajdonát képező
családi házat. Több értékes saját tárgy és készpénz mellett az egyesület tulajdonát
képező 307 000 Ft-ot is eltulajdonították. Ennek pótlására a vezetőségi ülésen a
résztvevők magánadományokat ajánlottak fel, így járultak hozzá a kár enyhítéséhez.
Amennyiben bárki szívesen ajánlana fel további adományokat, átutalhatja az
egyesület bankszámlaszámára: 11702036-20532178. További információért keresse
a gazdasági vezetőnket személyesen vagy telefonon (06-23-375-095). Az adományokat köszöni a vezetőség.
A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: 2011. január 15.
Kiss Csaba

Adó 1 %
Kérjük tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
támogassák közös céljainkat a 2010. évi adóbevallás során is.
Adószámunk:

19576583 1 13
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Jokhel Csaba az érdi csoport új vezetője
Érden, a Szepes Gyula Művelődési Központban 2007-ben alakult meg a Kern
Péter Kaktuszkör, amely egyben az MKOE helyi csoportjává is nyilvánította magát.
Az egyesületünk alapítójáról elnevezett csoport névadója lányát, Sparta Kern
Zsuzsannát választotta vezetőjévé. Zsuzsa erről a tisztségéről az év végén egyéb
elfoglaltságai miatt lemondott, és a csoport Jokhel Csabát választotta új titkárává. Az
alábbiakban az ő bemutatkozását közöljük (a szerkesztő).
Két évvel korábban születtem Budapesten, mint ahogy az
akkor (kaktuszvirág)-bimbóit
nyitogató Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
megalakult volna. Egy 2 éves
gyermek nem gondolhatja,
hogy ha majd nagy leszek, kaktuszgyűjtő leszek. Valahol ez
mégis velem születhetett. Szüleim igyekeztek sokmindennel
megismertetni, többek között
állatok és növények közelébe is
vittek, ha tehették. Így volt ez
akkor is, mikor talán 10 éves
koromban elvittek Budapest
egyik legszebb zöldövezetébe,
a Városligetbe, ahonnan már
csak egy „kaktuszugrásnyi” a
Fővárosi Állat- és Növénykert.
Feltűnt rögtön a bejárat mellett az idős kaktuszárus (időközben megtudtam, valószínűleg Fierer Kelemen, az MKOE alapító tagja lehetett), akit szinte mindenki
ismert az odalátogatók közül. Tőle vették kérésemre és nagy örömömre szüleim az
első kaktuszomat. Ettől kezdve tudat alatt is gyűjteni kezdtem, s gyerekszinten hatalmas, mintegy 20 darabos vegyes „kollekció” egyedüli tulajdonosa lettem. Mai szemmel ez egy kis ablakpárkány-gyűjtemény volt, de nekem ez akkor a „Kaktuszvilágot” jelentette, és rettentően büszke voltam rá. Nem gondolhatja senki, hogy
értettem hozzájuk, én sem. Nem is gondoltam, hogy valamelyest érteni is kell ezekhez a számomra már akkor gyönyörűségeknek tartott növényekhez. Egy darabig
gond nélkül növekedtek is, arra nem emlékszem, hogy virágoztak-e, de határtalan
örömömbe - amely nem sokáig tarthatott - jó sok üröm vegyült. Az akkor még
számomra ismeretlen gyapjastetvek a babusgatás ellenére, de szakértelem nélkül
maradt kaktuszokkal szemben gyorsan támadásba lendültek. Sajnos, teljes sikerrel,
mivel a védelmük érdekében semmilyen hatásos szert nem tudtam felkutatni.
Alkalmatlan helyeken, a kaktuszok vonatkozásában tájékozatlan, hozzá nem értő
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embereket kerestem meg, akik a legjobb akaratuk ellenére sem tudtak igazán segíteni. Küzdöttem a betolakodókkal, de a biztos megoldásként ajánlott „csodaszerek”
(szappanos víz, nikotinos oldat) csak nem bizonyultak a parazitákra végzetes fegyvernek. Lassan, de biztosan, egyesével búcsút inthettem szinte minden, hozzám ezer
tövissel kapaszkodó kaktuszomnak. A növények szeretetét azonban nem vehették el
tőlem ezek az átkozott „kaktuszvérszívók”, ez a rajongásom továbbra is megmaradt
és mindent, ami zöld volt, igyekeztem megszerezni, megtartani, egyszóval gyűjteni.
Kedvenceim, a kaktuszok mellett minden érdekelt, ami különleges volt, más, mint a
megszokott dísznövények, így a broméliák, páfrányok és egyéb furcsaságok.
Amikor csak tehettem, rendszeresen látogattam a Füvészkertet, az Állatkert
pálmaházát. Így jutottam el a felszámolás alatt lévő Sasad Kertészethez is. (A Sasad
Kertészet helyén ma már egy lakópark van.) A pozsgásnövényeket árusító gyűjtő,
akinek élete munkáját kényszerből kellet fillérekért eladnia, rábeszélt egy Echinopsis-ra. Csodát nem vártam tőle, mert volt már szomorkás tapasztalatom a
kaktuszokkal. Az évek teltek-múltak és ekkor, már ifjú házasként, feleségemmel
együtt elköltöztünk a szülői panelházból egy napos, világos lakásba. Egy este pedig
váratlanul megtörtént a csoda. Hatalmas, fehér virágok tündököltek az ablakok közé
tett Echinopsis kaktuszomon. Talán még kellette is magát, mert jó néhány napon
keresztül nem veszített semmit csodálni való szépségéből. Ez új lendületet adott
korábbi óvatoskodó gyűjtésemnek, és ettől kezdve bátrabban vettem, szereztem a
szebbnél szebb kaktuszokat. Sajnos, azonban továbbra sem tudtam kaktuszaimat
virágzásra bírni. Az élet úgy hozta, hogy 2004 nyarán Érdre költöztünk családommal.
Növényeim itt sokkal jobban érezték magukat, nagyobb teret, több fényt kaptak és
hálájuk jeléül végre virágozni kezdtek. Ez volt az utolsó lökés, ami elvezetett
kaktuszmániámhoz - ahogy a gyermekeim mondják. Idén leszek 42 éves ( gyorsan
száll az idő), és némi (vagy nagy) túlzással több, mint „30 éve kaktuszgyűjtő”. Ma
már nagy örömömre kb. 800 db kaktusz és egyéb pozsgás vesz körül. A kaktuszgyűjtésben segítséget mindenkitől elfogadok, és akinek tudok, segítek. Sikeres,
örömteli kaktuszgyűjtést kívánok mindenkinek.
Jokhel Csaba

Gyászhír
December 22-én tragikus körülmények között elhunyt Fierer Kelemen László,
egyesületünk alapító tagja. December 28-án, a budapesti Farkasréti temetőben tartott
búcsúztatásán számos kaktuszgyűjtő részt vett, sírján elhelyeztük az egyesület
koszorúját. Elhunyt gyűjtőtársunkról a Kaktusz-Világ 2011. évi első számában
fogunk méltó módon megemlékezni.
L.Z.
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Programok
Az érdi csoport tavaszi programterve
A rendezvények helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9.
Febr. 10. 17 óra: Bemutatom a kaktuszaimat. Előadó: Jokhel Csaba.
Március 10. 17 óra: A Kern Péter Kaktuszkör honlapjának bemutatása és a közeledő
kiállítás megbeszélése.
Március 19-20: Kiállítás. Látogatható naponta 10-től 18 óráig.
Április 14. 17 óra: Tavaszi tennivalók kaktuszaink körül. Előadó: Kiss Csaba.
A keszthelyi csoport 2011. I. félévi programterve
A teremprogramok időpontja minden hónap első szombatja, 14 óra. Helyszín:
Vonyarcvashegy Fő u. 64. (művelődési ház). A többi rendezvény időpontjai később
kerülnek pontosításra. Információ kérhető: Rácz Ibolya (racz.ibolya@t-online.hu,
tel.: 30/659-6061).
Január: Beszélgetés, tervezés 2011. évre.
Február: Előadás, az előadó és a téma egyeztetés alatt
Március: Kirándulások, az érdi kiállítás és/vagy a budapesti orchidea kiállítás látogatása.
Április: Gyűjteménylátogatások nagykanizsai kaktuszgyűjtőknél és egy szlovéniai
orchideagyűjteményben.
Május: Bográcsozás a Nagymezőn.
Június: Kirándulások (bécsi kaktuszbörze, zalaegerszegi és nagykanizsai
kiállítások)

Kiállítások 2011-ben
Ezen a helyen folyamatosan hírt adunk azokról a tervezett kiállításokról, amelyeknek időpontja és
helyszíne már eldőlt és a szervezőktől a szükséges információkat megkaptuk.

Március 11-13: Országos orchidea- és bromélia-kiállítás a MOT szervezésében. A rendezvényhez az MKOE kaktuszkiállítással csatlakozik. Helyszín: SYMA Sport- és Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György út 1. Látogatható: naponta 9-től 18 óráig.
Szervező (MKOE részéről): Szeifert Gábor (gabor.szeifert@gmail.com, tel.: 70/450 4504).
Március 19-20: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK Érd, Alsó u. 9. Nyitva
naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).
Április 29.-május1: Székesfehérvári kaktuszkiállítás. Helyszín: Malom u. 2. Nyitva: naponta
9-től 18 óráig. A kiállításhoz előadások kapcsolódnak 1-én 10 és 13 órakor. Szervező: Izsay
Tamás (cactustom@citromail.hu, 30/268-2511).
Május 13-15: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Szeptember 9-11: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Szeptember 17-18: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva
naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).
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