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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd Hernád u. 15.
Adószám: 19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség
Elnök: Békefi József '+36 30 356 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Dr. Szabó Krisztina '+36 30 645 1522; krisztina.szabo9@uni-corvinus.hu
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona ' +36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János ' +36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Szervezési vezető: Szeifert Gábor '+36 70 450 4504; gabor.szeifert@gmail.com
Főszerkesztő: Solti Ádám '+36 1 372 2500/8614;sadambio@elte.hu
Budapesti csop. titk.: Horváth Ferenc '+36 20 9429-211
fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Győri csoport titk.: Kádár I. Csaba ' +36 30 927 0432; csaba.kadar@kadartech.hu
Érdi csoport titkára. Jokhel Csaba '+36 20 925 5851; adsl783520@t-online.hu
Keszthelyi csoport titkára: Rácz Ibolya '+36 30 659 6061; racz.ibolya@t-online.hu
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás ' +36 30-268-2511; izsaytamas@gmail.com.
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt ' +36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu
Ellenőrző bizottság
Vezető: Kiss Irén ' 06-1-227-9993; ircsinenus@t-online.hu
Tagok: Molnár Veronika '+36 30 395 2228
Sas István ' 06 22 325 539
Fegyelmi bizottság
Elnök: Füleki József ' +36 30 608 7517; polythele@gmail.com
Tagok:Marticsek János '+36 20 258 0273; marticsek74@freemail.hu
Dr. Sajgó Csanád ' +36 30 391 0094; scsani@freemail.hu
Egyéb tisztségviselők:
Magfelelős: Ruzsics István '+36 30 440 3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Könyvtáros: Szlabey Gábor '+36 30 527 0866; gabor.szlabey@gmail.com
Kiadványterjesztők:
Előfizetett kiadványok (Kaktusz-Világ és Pozsgások aktuális évfolyamai):
Takács Edéné 2030 Érd Gellért u. 15, '+36 30 445 4584; ancikaneni@citromail.hu.
Régi kiadványok (minden, az aktuális évnél korábban megjelent kiadvány):
Rigerszki Zoltán'+36 30 488 4096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Éves tagdíj: 1200 Ft (új tagoknak + 500 Ft egyszeri belépési díj).
Állandó kiadványok:
Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, számonként
40-44 színes oldalon. Előfizetési díja: 5600 Ft/ év. MKOE-tagoknak: 4200 Ft/év.
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon (összesen
96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/ év, MKOE-tagoknak: 2100 Ft/év.
özlemények, az MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6 alkalommal,
számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok térítésmentesen kapják.
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Emlékeztető
az MKOE 2012.-évi közgyűléséről
2012. február 18.
Helyszín: ELTE Füvészkert, Budapest
Békefi József elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Az lnökség beszámolója
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
3. A 2011. év költségvetési beszámoló
4. A 2012. évre tervezett költségvetés ismertetése
5. Közhasznúsági jelentés
6. Tisztségviselő változások
7. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
8. Egyéb kérdések, javaslatok
A napirendi pontok egybehangzó (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadását
követően a közgyűlés lebonyolításának tisztségviselőiről döntött. A szavazatszámláló és
jegyzőkönyvezető feladatát Rigerszki Zoltán látta el. A jegyzőkönyvet Szlabey Gábor és
Füleki József hitelesítette.

1. Az elnökség beszámolóját Békefi József mondta el (A beszámoló teljes
szövegét lásd a 7. oldalon).
Hozzászólások:
Libnárné Herczeg Ilona: Az Aztékium egyesülettel jó és szoros a kapcsolat, ennek
nagyobb publicitás kellene.
Ujréti Miklós: A felújítást után az ELTE Füvészkert látogatottsága jelentősen nő, ezt az
MKOE-nek is ki kellene használnia.
Nevezi János: Kapcsoljuk össze a két honlapot, ne csak linkek szintjén. Az internetes
hírlevelet fordítsuk le román nyelvre is, Lőrincz István ebben segít.
Solti Ádám: Az internetes hírlevelet angol nyelvre is le kellene fordítani. Meg kell beszélni, hogy ki készíti el.
A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta.

2. Az EB beszámolóját Sas István ismertette (A beszámoló teljes szövegét lásd
a 9. oldalon)
Hozzászólások:
Rigerszki Zoltán beszámolt arról, hogy a közgyűlést megelőzően, február 11-én a régi
kiadványokat átvette és elhozta Székesfehérvárról. Beszélt a tárolási körülményekről és az
azóta végzet terjesztési munkájáról.
Takács Edéné bemutatkozik, mint a tagnyilvántartás vezetője és az egyesület friss
kiadványainak terjesztője.
A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta.
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3-4. A 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi tervezet:
A 2012. évi tervezet technikai okok miatt a Közgyűlésen nem került ismertetésre, így ezt
most láthatják a Tisztelt Tagtársak.
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A Közgyűlés a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás
nem volt.

5. Közhasznúsági jelentés a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületéről, és 2011. évi tevékenységéről.
Tárgyévben közhasznú tevékenységünket sikerült továbbfejleszteni úgy minőségben,
mint tevékenységünk működésének választékában. Ezek az alábbiak szerint alakultak.
A. A MKOE szakmai folyóirata a kéthavonta 400 példányban megjelenő Kaktusz-Világ
című magazin, mely 1971 évtől a világ számos pontjára is eljut. A megtakarítás jegyében a
példányszámot az utolsó 2 számra vonatkozóan az egyesület csökkentette. Rendszeresen
megjelenő folyóiratunk megjelenési formája és tartalma ez évben is javult. Külföldi
egyesületekkel a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, melynek eredményeként csereakció
keretében több külföldön megjelent szaklapot tudunk tagjainknak (könyvtári kölcsönzés
keretében) biztosítani.
B. 2011-ben az egyesület törekvéseket tett és a közeljövőben tesz arra, hogy az internetes
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honlapot átalakítsa. Az on-line előfizetők száma 12 fő volt.
C. Könyvkiadás területén is igyekszünk biztosítani a magyarnyelvű kiadványokat. A
„Pozsgások” című sorozat, mely lefűzhető lapokból áll, egy-egy növény bemutatásával
továbbra is kiadásra került.
D. Az egyesület 2011-ben is több kiállítást szervezett illetve támogatott. A kiállítási
helyszínek a következők voltak: Budapest (4), Székesfehérvár (1), Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Bogács, Keszthely és Érd (2). Az MKOE részt vett a Magyar Orchidea Társaság tavaszi
kiállításán. Budapesten az egyesület tavaszi illetve őszi kiállításának az ELTE Botanikus
kertje (Füvészkert) adott otthont. A szakmai zsűri által évente odaítélhető Anisits János vándorkupa is a Füvészkertben talált gazdára. Az MKOE részt vett a Dísznövény 2011 szakkiállításon és vásáron is. A rendezvényeken a kiállítás és az árusítás mellett ismeretterjesztő
előadásokat tartottunk, és szakmai tanácsokat adtunk minden érdeklődőnek. A kiállításokról
beszámolók készültek, melyek a Kaktusz-Világ oldalain olvashatók.
E. Az MKOE 2011-ban 5 helyi csoporttal (Budapesti, Zalaegerszegi, Győri, Székesfehérvári és a Kern Péter Érdi) működött és a zalaegerszegiek kivételével rendszeres összejöveteleket tartottak. Megemlíthető, hogy Keszthelyen is alakult egy csoport, mely az egyesület
teljes jogú támogatását élvezi. A lelkes csoport nagy sikerű, látványos kiállítást rendezett
Keszthelyen. A csoportok rendszeres előadásokat tartanak az összejöveteleken. A helyi
csoportok kirándulásokat szerveznek az ország több gyűjteményének megtekintésére,
kiállításokat rendeznek, összefogják a gyűjtőket és új tagokat „toboroznak”.
F. 2011-ben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének taglétszáma 339 fő volt.
409
405
53
387
38
366
27
337
31
213
156

Taglétszám alakulása

2008

300

337

2007

366

350

387

400

408

450

409

taglétszám 2007
taglétszám 2008
Új tag 2008
taglétszám 2009
új tag 2009
Taglétszám 2010
Új tag 2010
taglétszám 2011
Új tag
KV előfizető
Pozsgások előfizető

250
200
150
100
50
0
2009

2010

2011

H. A fontosabb dokumentumokat, jegyzőkönyveket az egyesület székhelyén (2030 Érd,
Hernád u. 15.), valamint 1082 Budapest, Futó u. 1. 4/50. szám alatt, a főtitkár lakásán tároljuk.
A dokumentumainkba előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Kimutatás a kapott támogatásokról:
Az egyesület 47 010 Ft támogatást kapott. Az SZJA 1 %-os felajánlás 514 919 Ft volt. Az
MKOE közleménye és köszönetnyilvánítása az 1%-os bevételről a Kertészet és Szőlészet
hetilapban lesz megtekinthető.
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Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület juttatásban senkit nem részesített.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás:
Az Egyesület a vezető tisztségviselőknek semmilyen juttatást nem nyújtott.
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A teljes közhasznúsági jelentés még a következőket tartalmazta:
Beszámoló a 2011-es év gazdasági helyzetének alakulásáról (lásd 3-4-es pont).
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának eredmény levezetése (szkennelés után a honlapon lesz olvasható).
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának mérlege (szkennelés után a honlapon lesz olvasható).
Hozzászólások:
Rigerszki Zoltán: intő jel a taglétszám csökkenése. A pozsgás lapok elkészítését, a
munka nagy részét 3 éve Lukoczki Zoltán segítség nélkül végzi, Papp László lektorálásával
segíti.
A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú szavazattal elfogadta. Ellenszavazat,
tartózkodás nem volt.

6. Tisztségviselő változások
Budapesti Helyi Csoport: Horváth Ferenc
Győri Helyi Csoport: Kádár I. Csaba
Elfogadásuk egyhangú.
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Rigerszki Zoltán, főszerkesztő lemond, búcsúbeszédet tart majd ajánlja Solti Ádámot, az
új főszerkesztőt. Solti Ádámot a Közgyűlés a főszerkesztői tisztségre egyhangúan megszavazza.

7. Anisits J. Dániel emlékplakett átadása
Az Anisits díj szabályzatának megfelelően, 2012. év hazai díjazottja Elhart Zsolt, akit Sas
István méltat. A külföldi díjazott az Aztekium Kaktuszgyűjtő Egyesület. Az egyesület nevében
Lőrincz István veszi át a díjat és néhány mondatban köszönetet mond. Az MKOE tisztelettel
köszönti és szívből gratulál 2012 Anisits díjasainak!

8. Egyéb
- Dr. Mészáros Zoltán: javaslatot tesz az évi 4 Kaktusz-Világ-ra.
- Ujréti Miklós: nem javasolja a lapszám csökkenését.
- Horváth Ferenc: szükségesnek tartja a KV szakmaiságának növelését.
- Solti Ádám: ez a cél, továbbá a KV és a Közlemények különválasztása. A közleményeket
igény szerint e-mail-ben kell küldeni, teret adni a fiataloknak, nyitni kell kifelé…
- Ujréti Miklós: népszerűsítés és terjesztés fogalmak átfedése. Irott, olvasható
élménybeszámolókat nem biztos, hogy ki kell venni a KV-ből. A lehető legtöbben érezzék úgy,
hogy nekik szól az újság.
- Solti Ádám: kölcsönösen indexeljük a KV-t és a Közleményeket, amit a teljes tagság
megkap, ez a népszerűsítés legjobb eszköze.
- Libnárné Herczeg Ilona: az Orchidea Társaság meghívta az MKOE-t a 2012. áprilisában
rendezendő kiállításra a SYMA csarnokba. Meg kell jelennünk kiállítóként és árusítani is
lehet. Budakalászról is érkezett megkeresés kiállítás rendezésére.
- Horváth Ferenc: Gyálon hasonló igény jelentkezik. HF vállalja a nevezést, részletek a
következő elnökségi ülésen.
- Jelölő Bizottság felállítása a 2013. évi tisztújító közgyűlésre: Jelen tisztségviselők közül
Békefi József, elnök; Szabó Krisztina, főtitkár és Libnárné Herczeg Ilona, gazdasági vezető
jelentette, hogy megfelelő jelölt esetén 2013-tól lemond tisztségéről.
Jelölő Bizottsági tagok: Szlabey Gábor, Füleki József és Rigerszki Zoltán jelentkezőket
fogadja el a közgyűlés.
- A közgyűlésen Békefi József, elnök emléklap átadásával köszöni meg az MKOE
legrégebbi (1971-1974) tagjainak hűségét. 24 nevet olvas fel. További 3 főnek, Lukoczki
Zoltán, Ujréti Miklós és Rigerszki Zoltán, mond köszönetet és ad emléklapot a hosszú évekig
végzet munkájukért.

Elnöki beszámoló
Elhangzott a MKOE közgyűlésén 2012. február 18án:
Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
A 2011-os év a várokozásainknak megfelelően alakult.
Elnökségi munka, taglétszám
Az elnökség a tavalyi közgyűlés óta ötször tartott ülést. Az elnökségi ülések nyugodt légkörben, hatékonyan folytak.
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Az ülésekre meghívást kapnak azok az aktív tagok is, akik munkájukkal nagyban
elősegítik az elnökség munkáját. Ilyenek a könyvtáros, a magfelelős, a honlapszerkesztő, az
ellenőrző, illetve a fegyelmi bizottság tagjai, de részt vesznek olyan tagtársak is, akiknek
titulusuk ugyan nincs, de lelkesen, jó ötletekkel segítik munkánkat. Találkozóinkon
foglalkoztunk a kiállításaink megszervezésével, figyelemmel kísértük a taglétszám alakulását,
költségvetést készítettünk, összeállítottuk, megszerveztük a 2011. évi magjegyzékünket.
A tagság létszáma csökkent, jelenleg 337 fő.
Az elmúlt évben több problémával szembesültünk, amelyek megoldása sikerrel járt,
illetve a megoldása folyamatban van. Ilyen volt a Kaktusz-Világ főszerkesztő váltása, a
kiadvány terjesztő személyének váltása és egy új honlap készítése.
A helyi csoportok
Az egyesületen belül jelenleg öt helyi csoport működik: Budapesten, Székesfehérváron,
és Zalaegerszegen és Érden, illetve egy helyi klub Keszthelyen. A győri csoport újra működik,
köszönhető Kádár Csaba gyűjtőtársunknak. A budapesti csoportnál is történt személyi
változás. Ujréti Miklós sok éves munka után átadta helyét Horváth Ferencnek.
Kiadványok
Az egyesület alap kiadványa a Közlemények, melyet minden tagsági díját befizető tagunk
megkap. A közlemények tavaly 4 alkalommal jelent meg. A Kaktusz-Világot mind
külalakjában mind tartalmilag folyamatosan fejlesztjük. 2011-ben, mint az utóbbi években
mindig, hatszor postáztuk, ebből kettő átcsúszott 2012-re. Több pozitív visszajelzést és
dicséretet kapott külföldről is, viszont a csúszások miatt több kritikát is kapunk. A másik
jelentős kiadványunk a Pozsgások sorozat is népszerű a gyűjtők körében, évi kétszeri
megjelenését sokan várják. 2011-ben újabb könyv kiadására nem került sor.
Internetes honlapunk készítése körül kibontakozó problémák miatt annak népszerűsége
csökkent. A honlap fejlesztése illetve egy új kialakítása elkezdődött, jelenleg egy külsős csapat
dolgozik rajta.
Rendezvényeink
A tavaly évben is megrendeztük a már évek óta hagyományossá vált kiállításainkat. Ilyen a
dísznövény kiállítás és a két füvészkerti kiállítás. A helyi csoportok kiállításai is rendszeresek
és sikeresek, ilyen a székesfehérvári, érdi, zalaegerszegi, és nagykanizsai és a keszthelyi
kiállítás. Nagy sikert könyvelhet el a budapesti helyi csoport kaktuszos karácsonya, ahol több
kaktuszbarát gyűlt össze.
Gazdálkodásunk, vagyoni helyzetünk
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil és áttekinthető. A legnagyobb bevételi forrás az
újság előfizetés és a kiállításból befolyt összeg. Folyamatosan keressük azokat a
lehetőségeket, melyek bevételként jelentkeznek az egyesület kasszájában. Ilyen a magjegyzék
feljavítása import magokkal, több vidéki kiállítás szervezése, stb.
Kapcsolataink
A debreceni egyesülettel tartós és jó a kapcsolatunk, több személyes találkozót
szerveztünk a tavalyi évben. Figyelünk a két újságban megjelenő cikkekre, hogy lehetőleg
ugyanaz az írás ne jelenjen meg a két lapban. A külföldi egyesületekkel való kapcsolatfelvételben érzek némi pótolnivalót.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket, vitassák meg és fogadják el az elnökség 2011. évi
beszámolóját.
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Beszámoló
az MKOE Ellenőrzési Bizottságának 2011 évben végzett munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
A 2011-es munkatervünkben két területet jelöltünk ki ellenőrzésre.
1. Az egyik terület a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység, a pénzügyi és bizonylati felelősség betartásával kapcsolatban, a 2011. február 19-i közgyűlés által elfogadott gazdálkodási és
pénzügyi terv alapján. Ennek a tevékenységnek a felelőse Libnárné Herczeg Ilona gazdasági
felelős.
2. Folyóirat, könyv és kiadványok forgalmazásának, tárolásának és postázásának ellenőrzése a helyszínen, Székesfehérváron. Ezt a tevékenységet 2012. január 31-ig Lukoczki Zoltán,
kiadványterjesztő látta el.
A gazdasági felelős tevékenységének ellenőrzése kapcsán a bizonylati és elszámolási
fegyelem betartására vonatkozó ellenőrzésünket szúrópróba alapján végeztük. Az ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a gazdasági tevékenységet Libnárné Herczeg Ilona precízen
végzi, a pénzügyi kiadások és bevételek, a kapcsolatos iratok kezelése, a bemutatott bizonylatok alapján nyomon követhetőek, és lelkiismeretes munkát tükröznek. Ezért a munkáért
köszönet illeti Icukát.
A folyóirat, könyv és kiadványok forgalmazásának, tárolásának és postázásának ellenőrzése kiemelt feladatként szerepelt az ellenőrző bizottság feladatai között. Ahogy már korábban említettem, ezt a kiemelt figyelmet az generálta, hogy Lukoczki Zoltán ezt a tevékenységet
tovább nem vállalta és tudjuk, hogy az egyesület életében az ő általa végzett munka mennyire
meghatározó. A tagnyilvántartás, a befizetések, a folyóiratok és kiadványok határidőre történő
postázása, terjesztése, azok pénzügyi vonatkozásai, illetve a több folyómétert kitevő iratok és
kiadványok, könyvek tárolása, karbantartása roppant nagy hányada az egyesületi tevékenységnek.
Az ellenőrzésre 2011. október 9-én került sor a korábban említett helyszínen. Az ellenőrzést bővített létszámmal végeztük, mivel az ellenőrző bizottság tagjaihoz csatlakozott Libnárné Herczeg Ilona gazdasági felelős is. Az ellenőrzést a következő kérdéskörökre vonatkozóan folytattuk le:
1. A folyóiratok, könyvek és kiadványok tárolt mennyiségének megállapítása.
2. A kiadványok és tagdíjak kezelésével kapcsolatos tevékenység.
3. A tárolt kiadványok megközelítő értékének megállapítása Ft-ban.
4. Átadással kapcsolatos szervezés, anyagi költségek.
Az ellenőrzésünk megállapításait engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam:
Az első megállapításunk az volt, hogy a kiadványterjesztő nem rendelkezik korábbi
ellenőrzések emlékeztetőjével, ezért összehasonlítást nem tudtunk tenni, csak a jelen állapot
alapján végezhettünk ellenőrzést.
1. A folyóiratok, könyvek, kiadványok tárolását személyesen tekintettük meg. Tetemes
mennyiségről van szó, hiszen a kiadványok között több előd egyesületből is vannak anyagok
1971 óta.
2. A kiadványok, könyvek, folyóiratok terjesztésével kapcsolatban Lukoczki Zoltán számolt be a tevékenységéről. Ennek a tevékenységnek a fő részét a postázás alkotja. A határidők
betartsa nagyon fontos, hiszen a tagság bizalma ezen alapszik. Javaslatot tett a befizetések és
megrendelések vonatkozásában, ami kiküszöbölné a több kézen átmenő ügykezeléssel járó
hibalehetőségeket.
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3. A tárolt kiadványok értékének megállapítására akkor kerülhet sor, amikor az átadás
pontos leltárral fejeződik be. Korábban ilyen leletár nem készült, tehát nem volt összehasonlítási alapunk. Azonban a napokban Zoli elkészítette a leltárt, amelyből megállapítható, hogy
raktáron 3,5 millió forint értékű kiadványa van az Egyesületnek. Ebben az összegben nem
szerepel a 230 db „Ferokaktusz” könyv értéke. Itt a vezetésnek további feladatai lennének,
hogy átnézze ezt a rengeteg anyagot és megoldást találjon ezek értékesítésére, illetve a
fölöslegessé vált kiadványok selejtezésére.
4. A folyóiratok, kiadványok és könyvek átadása és annak tárolása hatalmas feladatot
jelentett a vezetőség részére abban a tekintetben, hogy megfelelő embert találjanak erre a tevékenységre.
Az Ellenőrzési Bizottság erről a megállapításáról a soron következő elnökségi ülésen,
2011. október 29-én tájékoztatta a vezetőséget és felhívta a figyelmet a megoldás fontosságára
és sürgősségére. Ebben a tekintetben a legfontosabb a megfelelő személy megtalálása, hiszen
többrétű feladatról van szó.
Azt hisszük, hogy a vezetőségnek sikerült megoldani ezt a kérdést oly módon, hogy a
postázás és a tagság illetve a tagdíjak nyilvántartására felkérték Takács Edéné Anikót az érdi
csoport tagját, illetve a kiadványok tárolását és mozgatását Rigerszki Zoltán vezetőségi tag
vállalta.
Azt hisszük, hogy Lukoczki Zoltán munkáját itt és ezen alkalommal is meg kell köszönnünk, hiszen a nála lefolytatott ellenőrzésig talán a vezetőség sem volt tisztában azzal a fontos
és szerteágazó tevékenységgel, amelyet Zoli odaadóan végzett az egyesületünkért.
Nagy tapsot kérünk neki.
Bp. 2012. február 18.

MKOE Ellenőrzési Bizottsága

RICHTER-SUKKULENTEN
Pf. 110411, D-93017 Regensburg, Németország
e-mail: richtersukk@t-online.de
Fax: +49 9409 869245
1992-2012: 20 év a regisztrált származású növények szaporításában, terjesztésében és könyvforgalmazásban!
Kaktuszok: fagytűrők, mexikóiak, Opuntia-félék
Egyéb pozsgások: jukkák és agavék
Újdonságok: Sedum, Sempervivum és Jovibarba fajok 1,-€
Különleges árak magyar megrendelők részére:
Könyvek: Richter, I. (2011): Die Gattung Agave (német nyelven) 30,- €
Fritz Höchstetter könyvei a Sclerocactus-okról és Pediocactus-okról 15,- €
Újságok: IRT Sclero-Pedio-Nav-Toum (eng.-germ.) 5,- €
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Bemutatkozik:
Horváth Ferenc, a MKOE Budapest helyi csoport új titkára
2012. januárjától Újréti Miklós évtizedes munkáját átvéve vezetem tovább
a budapesti csoport szakmai munkáját. Végzettségem kertészmérnök,
kertépítő szakmérnök. Jelenleg a budapesti Magyar
Gyula Kertészeti SZKIban dolgozom, mellette saját kertépítő cégemben is
tevékenykedem. Kaktuszokkal felsős általános iskolás korom óta foglalkozom, kisebb-nagyobb
megszakításokkal fejlesztettem gyűjteményemet. 1990-től vagyok az
MKOE tagja, először a
székesfehérvári, majd a
budapesti csoport rendezvényeit látogattam.
Jelenleg Gyálon élek,
és itt is gondozom gyűjteményem. A növényeket
polikarbonát növényházban nevelem, mely egy
meleg- és egy hidegházból
áll. A gyűjtemény nagy része idős, vegyes nemzetségből tevődik össze, az
utóbi időben pedig speciálisan az Astrophytum nemzetséggel és ezek hibridjeivel foglalkozom. Hobbi szinten végzek
keresztezéseket és magvetéseket. Jelenleg 4-500 darab idős és fiatal növény van a gyűjteményemben.
Ezen kívül jelentősebb orchidea, bromélia és Tillandsia-gyűjteményem is van. Ez utóbbi
növénycsaládról 2007-ben írtam a növénykedvelők részére egy kis kézikönyvet.
A csoport munkáját a későbbiekben szakmai előadások (hazai és külföldi előadókkal) és
szakmai tanulmányutak megszervezésével, valamint díszkertészeti kapcsolataim révén szeretném segíteni. Az MKOE mellett tagja vagyok a Magyar Kaktusz- és Pozsgás Társaságnak
(Debrecen), az Osztrák ill. Német Orchidea Társaságnak, valamint a Német Bromélia
Társaságnak is.
Horváth Ferenc
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A székesfehérvári csoport 30 éve
Farkas János székesfehérvári gyűjtő és jómagam évekig kísérleteztünk a kaktuszkultúra
helyi felvirágoztatásán. Fáradozásuk nem sok eredménnyel járt, a székesfehérvári kaktuszkultúra nem terjedt tovább kettőnk lelkesedésén.
Az Ikarus kultúrházában 1981-ben tartott bemutatónk már pár embert megnyert ennek a
nemes hobbinak. Bodri Károly, Hollósi Ferencné, Hermányi Istvánné gyűjtőtársaknak köszönhetően létrejött egy kis lelkes csapat. Egyszer a Fejér Megyei Hírlap fotóriportere felfigyelt gyűjteményemre. Egy kedves cikk és szép fotó nyomán megpezsdült az élet a lakásban.
Korábbi munkahelyem, a Helyőrségi Művelődési Központ, más néven Tiszti Klub vezetőjéhez fordultunk, hogy támogassa szakkörünk megalakulását és további fennmaradását. A
kezdeményezés sikerrel járt. A ház vezetője biztosította a csoport rendszeres és szervezetszerű
működéséhez szükséges feltételeket.

Előadóink voltak:

Ivana Richter, Németország

Wolfgang Papsch, Ausztria

Dr. Feszt György, Kolozsvár

Kádár I. Csaba, Győr
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Itt kapcsolódott be a csoport munkájába Kocsis Ferenc, a későbbi első Anisits díjasunk.
Hirdetés útján próbáltunk további tagokat toborozni, melynek nyomán több fehérvári és vidéki
gyűjtőtárs jelentkezett. Így 1982. március 3-án, 12 fővel megalakult a "Székesfehérvári Kaktuszgyűjtők Szakköre". A szakkör megalakulását jelenlétével megtisztelte Tamás Gyula, az
akkori MKOE és a Csili elnöke.
A szakkör vezetésével a tagok Kocsis Ferencet és engem bíztak meg. Az első évben saját
kiadványokat adott ki a csoport, amelyek ma már történelmi jelentőséggel bírnak.
1983-ban meghívást kaptunk az MKOE-Csili közös kiállítására a budapesti állatkert pálmaházában. Ez az országos program volt a csoport első kiállítása, ahol közel 150 növénnyel

Vendégeink voltak:
Marius Dumbraian Romániából,
a Duna-delta vidékéről (szemben),
Nevezi János (balra) és Savu Mircea
(háttal) a szatmárnémeti székhelyű
Aztekium Kaktuszgyűjtő Egyesület
vezetői

Dr. Nemes Lajos és Szentirmay Teréz
Dr. Feszt György előadásán

Füleki József, a Mammillaria-k nagy
tudora és Füleki Violetta, az utánpótlásnevelés ígéretes példája

Kajdacsi János állandó vendégünk,
kiállításunk tudósítója, munka közben
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vettünk részt, minden tagtársunk legalább egy növényével bemutatkozott. Kaktuszaink elnyerték a szakemberek és a látogatók tetszését. Kiállításunkat emlékplakettel jutalmazták. A
havonta megtartott találkozókon túl a csoport rendszeresen látogatta a neves gyűjtőket: Dr.
Kiss Józsefet Szombathelyen, Bánó Pista bácsit Kámonban, Dr. Schummel Rezsőt Dunaújvárosban és évente többször is Hubai Pistát Gyálon, vagy Farkas Jánost Izsákon. Ezekről az
utakról mindig engeteg tapasztalattal és még több szép növénnyel gazdagodva tértünk haza. A
csoport tagsága Fehérvárról és a környező, közelebbi-távolabbi településekről jár a
foglalkozásokra: Balatonakarattyáról Háden Péter, Mórról Nagy Kálmán, Sárszentmihályról
Elhart Zsolt, Gárdonyból Zöldné Lenke, Agárdról Lojek Géza, Lovasberényből Csaba János
és természetesen a fehérvári tagtársak. A csoport vezetését Kocsis Ferenc, Lukoczki Zoltán, és
Elhart Zsolt látta el. Kitűnő a kapcsolatunk a keszthelyi csoporttal és az erdélyi Aztekium
Kaktuszgyűjtő Egyesülettel. Találkozóink már rendszeresek és szinte családiasak.

Kiállításaink:
2008

2009

2010

2011

A 2009-es kiállítás résztvevői
Hátsó sor balról jobbra: Lojek Géza,
Lukoczki Zoltán, Sas István.
Első sor balról jobbra: Csaba János, Izsay
Tamás, Izsayné Nagy Judit, Elhart Zsolt,
Farkas János
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Talán kijelenthetjük, hogy a
budapesti csoporton kívül a fehérvári az egyetlen, mely folyamatosan működött az évek során. Átélt
rendszer- és egyesületváltozásokat, de stabilitását semmi sem ingatta meg. Általában 10-20 tag
vesz részt rendszeresen az összejöveteleken. Sikerének talán az a
titka, hogy bár mindig kötődött az
országos egyesületek valamelyikéhez, ezektől soha nem függött,
szervezettségének köszönhetően
önállóan is tudott működni a helyi
tagság akaratának, céljainak megfelelően.
Generációk találkozása
Minden évben több napos kiállítást rendezünk. Kiállításainkra
rendszeresen hívunk neves előadókat külföldről és itthonról is. Itt is szeretném megköszönni
azoknak a látogatóinknak, akik távolságot nem ismerve eljönnek hozzánk Érdről, Mohácsról,
Győrből, Debrecenből, Keszthelyről, Szatmárnémetiből, Nagybányáról és az ország szinte
minden szegletéből. Csoportunk nyitva áll bárki előtt, aki kedvet érez ehhez a csodálatos
hobbihoz, szeretne többet megtudni és szeretne e nagyszerű társasághoz, benne rendkívüli
emberekhez tartozni.
Az idén ápr. 29-től máj. 1-ig tartó jubileumi kiállításunkat is sokan megtisztelték
jelenlétükkel. A rendezvényt két kiváló előadó is színesítette. Veres Gábriel, a télálló
kaktuszok ismert szlovákiai specialistája mutatta be kedvenc növényeit és beszélt tartásukról.
Szupp Géza tagtársunk délelőtt Jemen, azon belül főként Szokotra pozsgás növényvilágát,
délután pedig Dél-Afrika növénycsodáit mutatta be. Kitűnő fotókkal, magas szintű szakmai
tudással és utánozhatatlan humorral fűszerezett előadásai különösen nagy sikert arattak.
Köszönjük előadóinknak és vendégeinknek, hogy jelenlétükkel emelték jubileumi
rendezvényünk színvonalát.
Izsay Tamás csopot titkára.

Kultúrházak éjjel-nappal
Az országos programsorozathoz csatlakozva a vonyarcvashegyi kultúrház felkérte keszthelyi csoportunkat kaktuszos programok szervezésére. A következő rendezvények kerültek a
programfüzetbe:
13.00 „Tavaszváró kaktusz kiállítás” a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Keszthelyi Csoportja közreműködésével.
13.30 „MEXIKÓ” - Izsay Tamás vetítéssel egybekötött úti beszámolója.
15.00 „Kaktuszok a világban” - Kajdacsi János előadása.
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Kiállítási naptár 2012
Május 25-27: Kaktuszkiállítás Szatmárnémetiben. A romániai Aztekium Kaktuszgyűjtő
Egyesület 2012. évi kiállítása. Helyszín: Muzeul de Istorie (Történeti Múzeum), Bd. Vasile
Lucaciu, Nr. 21. Nyitva naponta 10,00-től 18,00-óráig.
Június 2-3.: Kaktuszkiállítás és vásár Salzburg-ban, az Eugendorf-i sportcentrumban (Ausztria). 45 000 kaktusz a világ minden tájáról, 1000 négyzetméteren. Cím: Hammermühlstraße 5.
5301 Eugendorf. Nyitva: 9-től 18 óráig.
Augusztus 4-5.: Kaktuszkiállítás és vásár Keszthelyen, a Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Cím: Keszthely, Mártírok u. 1. Nyitvatartás: 4-én (szombaton) 10-től 18 óráig, 5-én
(vasárnap) 9-től 17 óráig.
Szeptember 7-9.: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor. J

Az érdi csoport tervezett programjai:
2012. 04. 12.:
2012. 05. 05-06.:
2012. 05. 10.:
2012. 06. 14.:

Izsay Tamás: A Kew Garden botanikus kert bemutatása
Érdi kiállítás.
Füvészkerti kiállítás építése
Lukoczki Zoltán: Virágzás a gyűjteményemben
A Kaktusz-Világ 2012. évi 2. számának tartalma

Mánfai Gyula: Gymnocalycium achirasense (Anisitsiana melléklet)
Izsay Tamás: Agárdi Kaktuszkert
Lukoczki Zoltán: Crassula perfoliata cv. ex Vácrátót
Mánfai Gyula: In memoriam Hans Till
Kerner Zoltán: Az amerikai Közép-Nyugat
Orosz Krisztián: Csokigyár, kaktuszkert: Ethel M
Solti Ádám: A szelén és a fügekaktusz: talajjavítás és egészséges táplálkozás
Lapszemle, rejtvény
(A közölt tartalom tájékoztató jellegű, a nyomdai előkészítés során kis mértékben változhat.)
A Kaktusz-Világ folyóirat előfizethető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületénél.
Előfizetési díj: 5600 Ft, egyesületi tagoknak: 4200 Ft.

Ez a terület azért maradt üresen, mert
nem küldted el azt a közérdekű
információt, aminek itt lett volna a helye.
Ne pazaroljunk, máskor küldd el!!!
a szerkesztő
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