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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét elérkezett az ősz és kedvenc növényeinket fel
kell készítenünk a teleltetésre, megkezdjük a
növényházak és a teleltetőhelyek benépesítését,
gyakran hely szűkével küzdve és bízva a jövő évi
bőséges virágzásban.

A vezetőség továbbra is készül a
jövőre esedékes 50 éves
jubileumi kaktuszos szimpóziumra és kiállításra.
Itt szeretném felhívni a kedves
Tagság ﬁgyelmét, hogy erre az
alkalomra egy MKOE jubileumi
Évkönyvet is szeretnénk kiadni,
a tagok írásaival
„megfűszerezve”, ehhez kérnénk
mindenki támogató segítségét.
Végezetül kívánok mindenkinek
egy napsütéses kellemes késő
őszt, és reméljük sokukkal
személyesen is találkozhatunk
az évvégére tervezett szokásos
karácsonyi ünnepi ebéden az
Érdi Vígadóban 2020. december
13-án vasárnap 12 órától, melyre
majd előzetes regisztrációval és
limitált számban lehet jelentkezni az étterem
befogadóképességének és a sajnos már velünk
élő aktuális járványhelyzetnek a függvényében!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

HALÁSZ Csaba Portulacaria afra növényei
az őszi füvészkerti kiállításunkon

Egyesületünknek a szokásos Őszi Országos
Kaktuszkiállítását a járványvédelmi szabályok
betartásával mindenki örömére sikerült
megrendeznie. Megismerkedhetett a látogató a
szukkulens világ érdekes színű és formájú
képviselőivel, ismét voltak díjnyertes gyűjtemények, és az Anisits-vándorserleg is gazdára
talált Szívből gratulálunk a díjnyertes
gyűjtemények gazdáinak!
A kiállításunkat mintegy 2000 fő látogatta
meg, és élvezhette a Füvészkert késő nyári
növénycsodáit, színeit, formáit a ragyogó
napsütésben.
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HALÁSZ Csaba

Csaba kertészete (Kapuvár)

2020. augusztusában négyen (HERCZEG Ilona,
TÍMÁR Marika, KELEMEN Gábor és jómagam)
felkerekedtünk és meglátogattuk HALÁSZ Csaba
kertészmérnököt Kapuváron. A hatalmas,
egybenyitott, nyeregtetős, többhajós, belső
fóliaborítású üvegházból, mely egykoron az övé
volt és eladott, egy hajónyi részt tartott meg, ahol
szukkulens növényeket termeszt. Az üvegház
többi részeben mások által dinnyetermesztés

Teher alatt nő a pálma vagy hajlik a tálca.

TÍMÁR Marika

folyik. Képzettsége folytán szakmai tudásával
úgy elárasztott minket, mint a Niagara-vízesés.
Nem volt olyan kérdés, melyre ne kaptunk volna
kimerítő, részletes választ. Kaktuszok mellett az
egyéb pozsgások különböző szín- és formavariációit tartja és termeszti eladásra. Kedveli a
különböző szukkulensek bonsai-tartását
(Crassula ovata, Portulacaria afra).
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Az ősszel megrendezett, „tavaszi” kiállítás Érden
(2020.09.05-06.)
A tavasszal elmaradt érdi kaktuszkiállítást
pótolhattuk be 2020. 09. 5-6-án a szokásos
helyen, a Szepes Gyula Művelődési
Központban. Nehezen tudtuk elhinni, hogy
ebben az évben, lesz lehetőségünk megrendezni
kaktuszkiállításunkat, de a szerencse mellénk
szegődött, a szeptember elejére kapott időpont,
a vírushelyzet ellenére zöld utat kapott. A
besűrűsödött rendezvények, azonban
szükségessé tették, hogy az Érdi Kertbarátokkal
együtt tartsuk meg kiállításunkat. A két csoport
tagjai, - ahogy Érden hívjuk, a két Kör - nem
első alkalommal találkoztak össze ezen
alkalommal. A Kaktuszkör és a Kertbarátkör
több évtizedes baráti kapcsolata révén, minden
fennakadás nélkül építette fel, ki-ki a maga
bemutatkozó standját. A 9 órára meghirdetett
megnyitót NÉMETH Antal kezdte, aki bevezető
beszéde után, nyomban átadta a szót, és így én is
szólhattam néhány perc erejéig a megjelent
vendégeinkhez.
Nagy szeretettel köszöntök minden érdeklődőt,
akik ellátogattak ide, a Szepes Gyula
művelődési központba, ahol az Érdi Kertbarátok, és az Érdi Kern Péter Kaktuszkör
közösen szervezett kiállítását láthatják.
Az elmúlt évek során, volt alkalmam kissé
bepillantást nyerni a Kertbarátok tevékenységébe, és mint a Kaktuszkör vezetője
elmondhatom, hogy a két csoport nagyban
hasonló úton haladtak. Ez talán nem is csoda,
mert mindkét csoportról elmondható, hogy a
növények szerelmesei, csak kicsit más a terület,
más a növények formája, nevelésüknek
fortélyai. Míg egyikünk a szép virágzásnak
örül, addig a másikunk a szép és egészséges
termésnek. És talán, ahogy néha lenni szokott,
kicsit irigykedve nézünk egymásra, mert nektek
pirosabb a paradicsom, vagy nagyobbra nőtt
patisszon, míg nekünk az a kaktusz is virágzik,
ami nektek nem szokott. De úgy gondolom,
hogy így van ez rendjén, mert ettől olyan
változatos és kerek a világ.
És ha már szó esett a kaktuszvirágzásról, akkor
azt is be kell látnom, hogy ez a kiállítás, nem a

legvirágosabb kiállításként fog bevonulni a
kaktuszos történelembe. De ez talán nem is baj
annyira, mert legalább lesz idejük megcsodálni
a kaktuszok formáját, színét, töviseinek
csodálatos összhangját, és talán megszeretik
önök is, ezeket a változatos, gyönyörű
növényeket.
Ez a kiállítás, azonban nem csak a paradicsomokról, uborkákról vagy a kaktuszokról szól,
hanem az életről is. Egy olyan életről, aki ma,
már sajnos nem lehet velünk. Élete során, jelen
volt minden rendezvényen, legyen az kaktuszos,
vagy kertbarátos. Segítségével, kedves
humorával, mintha minden könnyebb lett volna.
Ezen a kiállításon emlékezzünk Anikóra, a
mosolyára, vidámságára, és egy pillanatra
higgyük el, hogy lelke, még most is, itt van
közöttünk. TAKÁCS Edénére, Anikóra emlékezzünk, ha növényeit megcsodáljuk!
Kívánok mindenkinek kellemes időtöltést,
kiállítóinktól érdeklődjenek, hogy kinek mitől
szebb, mitől édesebb, vagy éppen mitől
virágosabb az a növény, ami nekünk otthon
valamiért nem úgy sikerül, mint szerettük volna.
Szép napot kívánok mindenkinek!
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JOKHEL Mariann és egyedi, saját alkotásai

Emlékezünk Anikóra
Érd polgármestere, dr. CSŐZIK László elfogadta
meghívásunkat, így ő is a mikrofon elé állt.
Köszöntötte ő is a megjelenteket, majd
elmondta, hogy mindkét Kör értékes munkát
végez, akik szabadidejüket nem sajnálva,
próbálnak tenni a helyi közösségért.
NÉMETH Antal megköszönte a Polgármester úr
szavait, majd a kiállítást hivatalosan is
megnyitotta.
A kaktuszos kiállítótér a közös rendezés miatt,
valamivel kisebb területen helyezkedett el, mint
szokott, azonban több idősebb, szebb növény
díszelgett az asztalokon. TAKÁCS Edénére az
asztalra helyezett fényképével és kaktuszaival
emlékeztünk meg, aki sajnos, már nem lehet
közöttünk. Anikó növényei mellett, LIBNÁRNÉ
H ERCZEG Ilona, D ÁNIEL Judit, M OLNÁR
Veronika, az Aztekium egyesület, és JOKHEL
Csaba kaktuszai lepték el az asztalokat. Virágzó
kaktuszokból ugyan nem tudtunk sokat
bemutatni a kíváncsi vendégeknek, de ez
látszólag nem zavarta őket a vásárlásnál, mert
szép számmal vásároltak és vittek haza
magukkal. Rendezvényünket az ismert

kaktuszgyűjtőkön túl Érd város vezetése is
meglátogatta, így dr. CSŐZIK László polgármester és SZŰCS Gábor alpolgármester is, akik
családjukkal együtt nézték meg kiállításunkat.
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket, és
jelenlétükkel emelték a rendezvény
színvonalát. Köszönjük a vendégeknek,
kiállítóknak és az építésben segítséget
nyújtóknak, hogy ellátogattak Érdre és együtt
tölthettünk néhány órát, ezen a szép hétvégén!
JOKHEL Csaba
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A három kaktuszos árusítóhely elölről hátra: Herczeg-, Dániel- és a Jokhel-stand

A rendhagyó 2020. évi őszi kaktuszkiállításról
az ELTE Botanikus Kertben (2020.09.11-12-13.)

Ezév tavaszán a szokásos füvészkerti
kaktuszkiállítás sajnálatos módon elmaradt a
Covid-19-es világjárvány miatt. Gondolom
senkinek nem kell bemutatni a fenti
járványügyi helyzetet és az ezzel kapcsolatos
intézkedéseket, hiszen már a csapból is ez
folyik.
Mindezek értelmében az összes tavaszi
rendezvényt törölni kellett. A helyzet nyáron
némileg javuló állapotot mutatott, így az újabb,
enyhébb intézkedések bevezetése már lehetővé
tette, hogy ősszel a kaktuszkiállítás megrendezhető legyen. Egyesületünk így gyorsan meg is
ragadta az alkalmat és az őszi kiállítás amolyan
bepótlása volt az elmaradt tavaszinak. Így nem
csak a szokásos őszi díjkiosztó, az Anisits
János-vándorkupa átadására került sor, hanem a
tavaszi kiállításkor megszokott első három
helyezett díjazása is most kapott lehetőséget.
A hatályos jogszabályok értelmében a kiállítás
területén a maszk viselése kötelező volt.
Szerencsére az őszi időjárás kedvezőnek
bizonyult és szombaton szinte késő nyáriasra
váltott. Valószínűleg nem csak a sok szép
növény, hanem a jó időjárás is segített a
látogatószám emelésében, még a maszk
viselése sem vette el az emberek kedvét.
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A képen azt a pillanatot örökítettem meg,
amikor a kiállítási sátor vázszerkezetét
sikeresen felállítottuk sátorponyva nélkül,
az ugyanis lemaradt, így kezdhettük
mindent előlről. Mindenesetre a
résztvevőknek Cavinton szedését
javasoltam, hiszen úgy látszik a kimaradt
tavaszi kiállítás miatt az egy évvel ezelőtti
dolgok már csak halványan pislákolnak az
emlékekben (a szerk.).
A kiállított növényanyag igazán változatosnak
ígérkezett. A Tillandsia-kon és különféle
caudexes csodákon túl, a szokványos kaktuszok
is bemutatásra kerültek. A kiállítás fő

A kiállítás témájához („Szín- és formavariációk a
szukkulensek világában”) passzoló vásári áru.

A zsűrizés kulisszatitkaiba tekinthetünk e képekkel,
melyben VARGA Zoltán, ennek a cikknek az írója,
bírálóbizottsági tagként összegzi a bírálók eredményeit.

SZEIFERT Gábor nyerte idén az Anisits-vándorserleget.

attrakcióját ezúttal a különféle színes és növekedésében különleges
kaktuszfajok adták. Ezek többsége oltva marad csak hosszú távon
életben, mivel anyagcseréjük speciális. A kiállítást dr. SOLTI Ádám
nyitotta meg, beszédében kitért a kiállított növények speciális
tulajdonságaira és kérte a látogatókat a szabályok betartására. Majd a
zsűri által elbírált növények díjátadója következett. Kivételes
alkalom, hogy négy díjazottal lettünk gazdagabbak.
Az Anisits-vándorserleget SZEIFERT Gábor vihette haza
egy évre és a korábbi év díjazottja RIGERSZKI Zoltán neve
került felvésésre a vándorserlegre.
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KELEMEN Gábor hatalmas, lenyűgöző, oltott
Euphorbia lactea f. cristata-i a kiállítás ékkővei voltak.
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A vándorserleg mellett az egyébként
tavasszal szokásos díjakat is kiosztottuk
ezen a kiállításon, ahol most a
broméliaféléket (Bromeliaceae)
kiállítók taroltak és az első helyezést
MAROSI Andrea nyerte el.
Gratulálunk a nyerteseknek és mindenkinek sikeres további növénynevelést
kívánunk!
Remélhetőleg a következő tavasszal már
minden a megszokottak szerint fog
menni.
VARGA Zoltán (Budapest)

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesülete elnökségi üléséről
Időpont: 2020.10.18.
Helyszín: 2030 Érd, Hernád u. 15.
Jelen van:
ź HORVÁTH Ferenc (1), elnök
ź DÁNIEL Judit (2) elnökségi tag (gazdasági
vezető)
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a
Pozsgások szerkesztője
ź JOKHEL Csaba (3), érdi csoporttitkár, a
Kaktusz-Világ főszerkesztője
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (4)
ellenőrzőbizottsági tag
ź LUKOCZKI Zoltán (5)
ź RÁCZ Ibolya (6)
ź SASVÁRI Ákos (7) főtitkár, könyvtáros
ź TÍMÁR Istvánné (8) ellenőrzőbizottsági tag
Napirendi pontok
1.Elnöki beszámoló
HORVÁTH Ferenc elnök ismételten köszönetet
mond az őszi kiállítás mintaszerű lebonyolításáért. Sikeres volt a biztonsági szolgálat
debütálása is, akiktől még árengedményt is
kaptunk. A büfé hiányzott, célszerűnek látszik a
Füvészkert szomszédságában lévő vendéglővel
történő kapcsolatfelvétel.
Korrekcióra szorul a kiállításon működő
bírálóbizottság alkalmazott szempontrendszere
és ezért szükségesnek tűnik a Kiállítási
szabályzat felülvizsgálata. S ASVÁRI Ákos
ígéretet tett annak beszkennelésére és
elküldésére a tisztségviselők számára.
Célszerű lenne az SZMSZ, az Anisits-díj,
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illetve a Pénzügyi szabályzat naprakész
átdolgozása.
2. Gazdasági vezető beszámolója
DÁNIEL Judit tájékoztatásában elmondja, hogy
az idei év gazdálkodása a szeptemberi sikeres
kiállítás után jó eredményt mutat.
Főbb tételek:
Bevételek:
ź Adó 1%
466000 Ft
ź Egyszeri belépési díj /18 fő
8000 Ft
ź Kiállítás
2244000 Ft
ź Mageladás
668000 Ft
ź Pozsgások előﬁzetés /92 fő
218000 Ft
ź Régi kiadványok eladása
68000 Ft
ź Tagdíj 233 fő
1085000 Ft
Kiadások:
ź Eszközbeszerzés
291000 Ft
ź Nyomdai költség
1396000 Ft
ź Tördelés
155000 Ft
ź Bankköltség
63000 Ft
ź Postaköltség
499000 Ft
ź Terembérlet
113000 Ft
ź Egyéb költség
364000 Ft
Eredmény:
+1900000 Ft
3. Főtitkár-könyvtáros beszámolója
Fellendült a könyvtár forgalma az új
beszerzések következtében. Nagyon várja a
RIGERSZKI Zoltán által ígért megrendelések
teljesülését, annál is inkább, mert megrendelhető a Mammillaria, illetve Echinocereus
nemzetséget, valamint az oszlopkaktuszokat
bemutató német kiadvány.
4. Kaktusz-Világ főszerkesztő beszámolója
2020/4. sz. a tördelőnél, a 2021/1. sz. anyaga
összeállt, sőt a 2. sz. is alakul. A szerkesztés, a
cikkek javítása továbbra is sok időt vesz
igénybe, a beígért cikkek sajnos csak
részlegesen érkeznek meg, időnként a
kapcsolatfelvétel cikkírókkal, szerkesztőkkel
nehézkes. A német, cseh cikkek fordítása
rendben van. HORVÁTH Ferencnek a KuaS
főszerkesztője jelezte, szívesen küld anyagot,
mivel a Kaktusz-Világot Közép-Európa
legszínvonalasabb kiadványának tartja.
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5. Pozsgások szerkesztőjének beszámolója
A Pozsgáslapok megírása, lektorálása és
szerkesztése csúszásban van.
LUKOCZKI Zoltán javasolja olyan pozsgásgyűjtők megkeresését, akik részt vehetnének a
lapok megírásában és ezzel más kládok is
megjelenhetnének a leírásokban.
6. Jövőbeni programok
a) Közgyűlés: 2021.02.26., Érd, megismételt
2021.03.06., Füvészkert. Kapcsolódó feladat a
tisztújítás előkészítése. A jelölőbizottság
tagjainak az elnökség dr. GYÚRÓ Zoltánt
(elnök), JOKHEL Csabát és SASVÁRI Ákost
választotta.
b) 50 éves rendezvénysorozat
Évkönyv
Az MKOE 50 éve (LUKOCZKI Zoltán)
Tagok felkérése rövid cikk írására (magukról,
gyűjteményükről).
Dr. G YÚRÓ Zoltán kör-e-mailt küld az
érintetteknek, emellett fejléces levélben is
érkezik felkérés (postázás: DÁNIEL Judit). Az
erdélyi tagok értesítését LUKOCZKI Zoltán
vállalta.
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Jelentkezés: 2020.11.15-ig, a megírás
határideje: 2021.01.10.
Érdi pályázaton a szimpóziumra 200e Ft-ot, a
kiadványra 100e Ft-ot nyertünk.
Szerkesztőbizottság: dr. G YÚRÓ Zoltán,
JOKHEL Csaba, SASVÁRI Ákos.
Kiállítás: 2021.06.25-27. Érdi Vigadó
épületében és kertjében
A 4 napos rendezvény tervezett költségvetése:
ź étkezések
725000 Ft
ź helyiség bérleti díjak
458000 Ft
ź vendégeknek szállás
100000 Ft
ź programok
150000 Ft
ź szállítás (növények, kellékek)
200000 Ft
ź reklám, nyomdaköltségek
190000 Ft
ź egyéb
177000 Ft
Összesen:
2000000 Ft
Médiakapcsolat: PÁLMAI Ildikó; rádió-, TVprogramokban: HORVÁTH Ferenc, SASVÁRI
Ákos.
Külföldi résztvevők (előadók): KuaS, Internoto
(H ORVÁTH Ferenc), Csehország (V ARGA
Zoltán), Hollandia ( FÜLEKI József)
Plakett-terv: dr. GYÚRÓ Zoltán.
c) Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és
Vásár (2021.05.21-23.).
Téma: Ferocactus-ok.
Szerencsés lenne a kellékek (sátor stb.) számára
tárolóhelyet találni a két rendezvény közti
időszakra. Ez kiküszöbölné a súlyos tartozékok
többszöri kényszerű mozgatásának jó részét.
7. Illegális kaktuszbeszerzés
Egyesületünk nem támogat semmiféle illegális
természetkárosítást és növény- kereskedelmet.
PAPP László, ifj. PAPP László és dr. ORLÓCI
László segítségével felvesszük a kapcsolatot a
CITES hatóság képviselőjével és megpróbáljuk
a hazai gyűjtemények felülvizsgálatát is
kezdeményezni a CITES előírások szellemében.
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LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona őszi hangulatú kertje, Érd

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonánál, ami egyben egyesületünk székhelye is, tartottuk
elnökségi ülésünket, előtte készítettem ezt a pár fotót kertjéről, amelyen már látszik,
hogy beköszöntött az ősz. Borongós, hűvös, de mint minden évszak ez is gyönyörű (a szerk.).

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
ź HORVÁTH Ferenc (elnök)
ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető)
ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő)

Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
Adószám: 19576583-1-13

+36 20 546-2668
+36 20 512-8534
+36 30 488-4096

Tisztségviselők:
ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár)
+36 30 950-2231
ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök)
+36 30 608-7517
ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798
ź JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +36 20 925-5851
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130
ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár)
+36 20 9494-650
ź PAPP László (szakmai vezető)
+36 30 539-0370
ź PAULIK János (magfelelős)
+36 30 648-2026
ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)
+36 20 962-6224
ź SOLTI Ádám dr. (szakmai vezető)
+36 1 372-2500/8614
ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag)
+36 20 944-3307
ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)

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

berika6661@freemail.hu
polythele@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
jokhelcsaba@t-online.hu
szupperkabuto@gmail.com
otvosdenes@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
paulikjani@gmail.com
sasvari.akos1@gmail.com
adam.solti@ttk.elte.hu
timarmarika@citromail.hu
zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2021-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 6000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó oldalszámon.
ź Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 oldal/év).
Előﬁzetési díja a 2021-es évben: 3500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 4500 Ft (nem MKOE-tagoknak).

Icuka üvegházában
talajra helyezett
Sedum és Echeveira
levelek, melyekből
szinte 100%-os
eséllyel új növényke
fejlődik.
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