
Tisztelt Tagtársak!

A 3. lapszám szerkesztésekor már bizony benne 
vagyunk a kánikulákkal tarkított várva várt 
nyárban. Kaktuszaink és pozsgásaink is élvezik 
a meleget és fényt, viszont vigyáznunk kell, 
mert az erős napsugárzás, ha nem árnyékolunk, 
akkor az megperzselheti néhány kevésbé fény-
igényes növényünk bőrszövetét.

Az elmúlt időszak tevékenyen telt egyesületünk 
életében. Tavaszi füvészkerti kiállításunk 
sikeres volt, 2000 fő látogatta meg a rendezvé-
nyünket és csodálhatta meg a bemutatott 
sünkaktuszok és a vegyes gyűjtemények 
sokaságát.

A budapesti kiállítást megelőzték, mintegy 
beharangozták az aktív vidéki csoportjaink 
(Érdi Kern Péter Kaktuszkör, Székesfehérvári 
Csoport) által szervezett, immár hagyományos, 
tavaszi kiállításai és vásárai Érden és Székes-
fehérváron.

Új helyszínen, magas minőségben tartották 
meg a szirmabesnyői Botanica Exotica – 
kaktuszok és egyéb egzotikus növények  
kiállítását és vásárát, ahol JOKHEL Csaba is 
részt vett, és a kiállításról és a szervezésről is 
nagyon pozitívan nyilatkozott. A szervezésért, a 
minőségi kiállításért és a nagy munkáért 

gratulálunk egyesületi tagtársunknak, KOLLÁR 
Krisztiánnak!

JOKHEL Csaba és tatai VARGA Zoltán szervezé-
sében és jóvoltából egy szép napot töltöttünk az 
ELTE Tatai Geológus Kertben (Tatai Termé-
szetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai 
Múzeum) július elején, ahol bográcsban készült 
gulyásleves, két gyakorlati előadás és kötetlen 
beszélgetés várta a kis létszámú, de lelkes 
résztvevőt. Nagy örömömre személyesen is 
tudtunk találkozni dr. NEMES Lajossal és 
kedves feleségével, Terike nénivel is.

A nyári kaktuszos események állandó fény-
pontja még a bogácsi kaktuszkiállítás is, mely a 
megszokott helyen és minőségben várja 
látogatóit helyi szervezők jóvoltából.

Ez az időszak talán mindenkinek kicsit a 
pihenésről is szól, de a vezetőséggel már 
szervezzük az őszi füvészkerti kiállításunkat, 
melynek témája az Astrophytum nemzetség és 
hibridjei lennének, de természetesen a vegyes 
gyűjtemények sem fognak hiányozni a 
palettáról!

A nyár hátralévő részére kívánok mindenkinek 
jó kaktuszozást és bőséges virágzást!

HORVÁTH Ferenc 

Pillanatkép a Botanica Exotica – kaktuszok és egyéb egzotikus növények kiállításán és vásárán
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az izsáki FARKAS Jánossal, HUBAI Istvánnal, 
SCHUMMEL Rezsővel, BÁNÓ Istvánnal. 

Tagja volt a Csili Kaktuszkedvelő Szakkörnek, majd 
megalakulása után hamarosan belépett az országos 
egyesületbe is. Innen azonban egy idő után kilépett, 
mivel az egyesület működése 1998 előtt nagyon 
hullámzó volt, több alkalommal nem teljesítette a tagok 
felé tett ígéreteit. Az egyesületbe később sem lépett 
vissza, de az AlbaFlora beindulásától kezdve írásaival 
gyakran találkozhattunk az egyesületi lapban. 1997 és 
2009 között több mint 30 cikke jelent meg.

A Pozsgások kiadványban két fajleírást társszerzőként 
jegyez, amelyek az ő növényeiről készültek. 

Nála találkoztam először kaudexes növényekkel. 
Csoportunk minden kiállításán részt vett kiállított 
növényekkel, árusított, tanácsot adott az érdeklődőknek. 
A szülők elhunytával a soponyai ház eladásra került, így 
az üvegház megszűnt. János a székesfehérvári panel 
lakásától nem messze bérelt egy kertet, oda vitte ki 
nyaralni a növényeket. Télen a lakás egyik, emiatt nem 
fűtött szobája volt a gyűjtemény lakhelye. A ház mindkét 
oldalán, a kis füves területre télálló jukkákat ültetett. 

Egyforma érdeklődésűek lévén gyakran együtt vettünk 
részt várostörténeti, múzeumi ásatásokról és a Seuso-
kincsekről szóló előadásokon.

Csoportunk minden összejövetelén, elsőként érkezve, 
részt vett, kivéve az utolsó kettőt, amikor már kórházi 
kezelésre szorult. Benne egy önzetlen barátot, igazi 
kaktuszost veszítettünk el. 

Temetése Székesfehérváron, 2022. január 24-én volt, 
családja és tisztelői jelenlétében.

János barátunk, nyugodj békében!

SAS István

FARKAS Jánossal 40 éve, a székesfehérvári kaktuszos 
csoport alakuló összejövetelén ismerkedtem meg. Ez 
előtt is próbálkoztam hasonló érdeklődésű helybeli 
társakat találni, több-kevesebb sikerrel. Az agárdi 
szomszédság okán LOJEK Gézát megismerve, az ő 
tanácsára üvegházat építettem, és próbálkoztam 
növények beszerzésével. János barátunk nagyban 
hozzájárult ismereteim és növényállományom 
bővítéséhez. Egyik első közös kirándulásunk az ő 
gyűjteményének megtekintése volt Soponyán. a szülői 
ház kertjében lévő üvegházban. Egy alkalommal a 
komposztdombjára kihajított vörös levelű Euphorbia 
trigona darabot láttam, amit elkértem tőle. Évekkel 
később a kiállításunkra elvittem a már rendbe jött 
növényt. János kérdezte, ezt hol szereztem. Mondtam, a 
te komposztdombodról. 

A Székesfehérvári Tejipari Vállalatnál és annak 
jogutódainál dolgozott gépkocsivezetőként, így 
munkája gyakran szólította az ország legkülönbözőbb 
pontjaira. Ezt kihasználva megismerkedett és személyes 
kapcsolatot tartott az ország jelentősebb gyűjtőivel, így 

Emlékezünk

In memoriam

FARKAS János
(1943-2022)
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Helye:  ELTE Botanikus Kert (Füvészkert) 1083 Budapest, Illés utca 25., az Egyesület 
által összejövetelek céljából bérelt helyisége

Időpontja:  2022. március 27. 14:00 óra

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint (3. sz. melléklet)

A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat fizetett 155 fő, erről tagjegyzék készült (4. sz. melléklet)

Levezető elnök:  RIGERSZKI Zoltán

Jegyzőkönyvvezető:  SASVÁRI Ákos

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.:  DÁNIEL Judit

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.:  ÖTVÖS Dénes

HORVÁTH Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület - szavazati joggal 
rendelkező – tagjai 17/155 arányban jelentek meg a megismételt évi rendes Közgyűlésen. Az Egyesület 
Alapszabálya szerinti a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

HORVÁTH Ferenc elnök a Közgyűlés levezető elnökének személyére RIGERSZKI Zoltánt, a jegyzőkönyvvezető 
személyére SASVÁRI Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig DÁNIEL Juditot és ÖTVÖS Dénest 
javasolta.

1/2022. (III. 27.) számú határozat:

A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú szavazással 
megválasztotta.

RIGERSZKI Zoltán levezető elnök ismertette a Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:

1.  Az Elnökség 2021. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása

2.  Az Ellenőrző Bizottság 2021. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása

3.  Az MKOE 2021. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása

4.  Az Egyesület 2022. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása

5.  Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása

6.  Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása

7.  Egyebek

2/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú 
szavazással elfogadta.

1.  Az Elnökség 2021. évi beszámolójának 
előterjesztése és elfogadása

Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc elnök és 
DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a Közgyű-
léssel.

A 2021-es év a részbeni Covid-19-es korlátozások 
között zajlott az MKOE életében. Február hónap 
helyett május végén tartottuk meg a Füvészkertben 
az éves közgyűlésünket, ami egybeesett a 
kiállításunk időpontjával. Átadásra kerültek az 
Anisits-díjak, elfogadta a közgyűlés a tervezett 
költségvetésünket és programjainkat.

A kiállításokat a vidéki csoportok közül Érd 
megtartotta, Budapesten a Füvészkertben a tavaszi és 
az őszi országos kiállításaink szintén sikeresek 
voltak. Az egyesület életében és gazdasági 

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

évi rendes /megismételt/ Közgyűléséről

DÁNIEL Judit és HORVÁTH Ferenc azon tanakodnak,
hogy egyáltalán fel merjenek-e szólni a közgyűlésen.

Mertek.
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működésnek fenntartásában elengedhetetlen a két színvonalas országos kaktuszkiállítás megszervezése. 
Tavasszal  2000 fő, ősszel pedig 1500 fő látogatta meg rendezvényünket, így az MKOE működése 
gazdaságilag stabil alapokon nyugszik.

2021-ben  szakmai utat a külföldi járványügyi korlátozások miatt nem szerveztünk.

Az MKOE továbbra is tagja a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének.

Az egyesület taglétszáma a 200 fő körül mozog, az állandónak mondható tagság mellett természetesen volt új 
belépő és egyesületet elhagyó személy is.

Szakmai újságunk, a Kaktusz-Világ igen magas színvonalon és pontos határidőket betartva jelent meg évi 4 
lapszámmal, a tartalom kitöltése viszont elég nehéz feladatnak bizonyul, így a szerkesztőség kénytelen 
hivatalosan átvett cikkek lefordításával is foglalkozni. A pontos megjelenésért köszönet illeti az új 
főszerkesztőnket, JOKHEL Csabát.

Sajnos a Pozsgáslapok megjelenése jelentős csúszásban van, kérdéses további sorsa, az elkészült cikkek 
lektorálása, kiegészítése lassan halad.

Magakciónk sikeresen lezajlott a magadományokkal és a vásárolt tételekkel.  A magfelelősi feladat ellátásáért 
hálás köszönet jár PAULIK Jánosnak és segítőjének, DÁNIEL Juditnak.

Szép hagyomány az egyesület életében a kaktuszos karácsony, mely 2021-ben Érden, új helyszínen került 
megrendezésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2021. évi beszámoló elfogadására.

Ezt követően DÁNIEL Judit az egyesület gazdálkodását tükröző számokat az alábbiak szerint ismertette:

Bevétel 2021 tény Ft Kiadás 2021 tény Ft

Kiállítás 4287800 Nyomdai költség 2473180

Helypénz 605000 Kiadványszerkesztés 228600

Tagdíj 1345000 Bérleti díj 980000

Tagdíj (Pozsgások, 2. családtag esetén) 36000 Terembérlet (Füvészkert) 22000

Magrendelés (+postázási díj) 841392 Postaköltség (kiadás) 889275

Kaktusz-Világ előfizetés nem tag 2022-re 7000 Egyéb (kiadás) 2353778

Adó 1%-a 497963 Kaktuszos karácsony 454025

Adomány, támogatás 219005 Könyvelés 60000

Pozsgások előfizetés 245000 Eszközbeszerzés, hangosítás 36995

Pozsgások előfizetés (nem egyesületi tag) 9000 Irodaszerek 34175

Régi kiadványok 224720 OTP Bank kezelési költségek 89305

Egyéb (bevétel) 82599 Kiküldetés üzemanyag 319965

Postaköltség (bevétel) 42429 Magrendelés 222358

Mappa 15300 Tagsági díj (Dísznövény) 50000

Egyszeri belépési díj 14000 Támogatás 258000

Banki kamat és/vagy átvezetés 45 50 éves jubileumi rendezvények 2021 2473180

ÖSSZESEN: 8472253 ÖSSZESEN: 8471656

Mindösszesen a bevételek 597 Ft-tal haladták meg a kiadásokat.

3/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés az Elnökség 2021. évi beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.

2.   Az Ellenőrző Bizottság 2021. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerint tartotta meg FÜLEKI József, az Ellenőrző 
Bizottság elnöke.

4/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.

3. Az MKOE 2021. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz. melléklet szerint tartotta meg SASVÁRI Ákos.

5/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentését egyhangú szavazással elfogadta.

 4. Az Egyesület 2022. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása

Az Elnökség 2022. évi költségvetési tervezetét DÁNIEL Judit ismertette a Közgyűléssel. A tervezett 
gazdálkodást tükröző számokat az alábbiak szerint mutatta be:

Bevétel 2022 terv Ft Kiadás 2022 terv Ft

Kiállítás 5000000 Nyomdai költség 1500000

Helypénz 600000 Kiadványszerkesztés 250000

Tagdíj (K-V, 2021:1206e, 22:139e) 1345000 Bérleti díj 600000

Magrendelés (+postázási díj) 840000 Postaköltség (kiadás) 1000000

KV előfiz nem tag 2022re 7000 Egyéb (kiadás) 1211000

Adó 1%-a 500000 Kirándulás busz 1700000

Adomány, támogatás 200000 Kirándulás szállás 1700000

Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) 1400000 Kaktuszos karácsony 500000

Régi kiadványok 150000 Könyvelés 60000

Egyéb (bevétel) 50000 Eszközbeszerzés 80000

Postaköltség (bevétel) 40000 Irodaszerek 60000

Mappa 15000 OTP Bank kezelési költségek 100000

Egyszeri belépési díj (2020) 14000 Kiküldetés üzemanyag 500000

  Magrendelés 600000

  Tagsági díj (Dísznövény) 50000

  Támogatás 250000

ÖSSZESEN: 10161000 ÖSSZESEN: 10161000

Tervezett eredmény: 0 Ft

6/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés az Egyesület 2022. évi költségvetését egyhangú szavazással elfogadta.

5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján

A tagsági díjat meg nem fizetők tekintetében a tagsági jogviszony megszüntetéséről a Közgyűlés dönt.

Az egyesület felmondja 2021. évi tagsági viszonyát az 5. sz. mellékletben listázott 29 főnek. Ezen felül 
sajnálatos módon két haláleset is történt, értelemszerűen ők nem szerepelnek a mellékletben.

7/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés jegyzőkönyvének 5. sz. mellékletében felsorolt személyek tagsági viszonyát az Elnökség 
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással felmondta.

Az Egyesületbe 2021-ben 33 új tag jelentkezett a 6. sz. mellékletben listázottak szerint.

8/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés jegyzőkönyvének 6. sz. mellékletében felsorolt személyek tagsági viszonyát az Elnökség 
javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.
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 6. Az Anisits János Dániel-emlékéremmel  díjazottak kihirdetése

HORVÁTH Ferenc elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség a 2022. február 19-én megtartott 
elnökségi ülésén az 1991-ben alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet 2022. évben JANAKIDISZ 
Demeternek és JOKHEL Csabának ítélte oda.

JANAKIDISZ Demeter több mint harminc éves aktivitása, amit egyfelől a Füvészkert szukkulens-
gyűjteményének fenntartásában és gondozásában végez, az ELTE Füvészkert szakgyűjteményét a teljes hazai 
gyűjtői társadalom kiemelt kultuszhelyévé emelte. Mindemellett Demeter folyamatos és lankadatlan 
aktivitása különösen a közösségi médiafelületeken, de a személyes szaktanácsadás tekintetében is a hazai 
szakmai társadalomban kiemelkedő, illetve rengeteg fiatal és idősebb növénykedvelő embert indított el abban, 
hogy a hazai kaktusz- és pozsgáskedvelő társadalom része legyen. Fáradtságot nem ismerve vesz részt az 
egyesület tavaszi és őszi kiállításainak építési, bontási munkálataiban, biztosítja a kiállítók be- és kijutását a 
Füvészkertből a munkaidőn túli órákban is. 

JOKHEL Csaba egyesületben végzett munkája legalább két évtizedben mérhető. Szűkebb környezetében, a 
lelkes Érdi Csoportban tevékenykedett, párhuzamosan pedig az MKOE összejöveteleinek is állandó, aktív 
résztvevőjévé, alapemberévé vált. Tisztségviselőként vagy anélkül, számtalan ötlettel segítette és egyes 
feladatokban vitte az egyesületet előre, soha nem csökkenő lendülettel. Jelenleg is a Kaktusz-Világ magazin 
főszerkesztője, a szerkesztőség munkáját összefogva biztosítja a lap határidőre történő megjelenését 
színvonalas tartalommal.

Fáradtságos és kitartó munkájukat hálásan köszöni az MKOE!

7.  Egyebek

Az Elnökség javaslatot terjeszt a Közgyűlés elé, miszerint LUKOCZKI Zoltánt az Közgyűlés válassza meg az 
MKOE tiszteletbeli tagjává. LUKOCZKI Zoltán évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik az egyesületért. 
Nevéhez fűződik az AlbaFLORA magazin életre hívása, mely később alapjait jelentette az MKOE „újkori” 
Kaktusz-Világ magazinjának újraindításában. Hosszú időn keresztül töltött be tisztségeket az egyesületben, 
tevékenysége máig meghatározó elemeket hozott a működésben. Oszlopos tagja az egyesület Székesfehérvári 
Csoportjának. PAPP Lászlóval közösen hosszú éveken át fogták össze a Pozsgáslapok írását, szerkesztését, 
lektorálását. Az MKOE 50 éves jubileumi kiadványa nem születhetett volna meg nélküle.

9/2022. (III. 27.) számú határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással az MKOE 
tiszteletbeli tagjává választotta LUKOCZKI Zoltánt.

Hozzászólások:

SASVÁRI Ákos: Javasolja, hogy az egyesületi 
könyvtárban több példányban is megtalálható 
könyveket értékesítsük, ne legyenek duplikációk, 
mert nincs rájuk szükség. Javasolja, hogy a szerény 
tagi érdeklődés ellenére a könyvtár maradjon fenn, és 
vállalja, hogy havonta egy alkalommal bejön a 
könyvtárba és az esetleges kölcsönzéseket elvégzi. A 
könyvtári polcozatot meg kell erősíteni.

JOKHEL Csaba: Továbbra is nagy szüksége van a 
Kaktusz-Világ szerkesztőségének a cikkekre, így 
azokat várják a tagságtól.

Ezt követően RIGERSZKI Zoltán levezető elnök a 
Közgyűlést bezárta.

Kmf.

Jokhel Csaba és felesége, Mariann 
hallgatja az Anisits-díjat indokló méltatását.

Idén az egészségügyi megszorítások után végre 
meg tudtunk tartani nyílt napot Vecsésen és 
Gyálon. Ezt mindig a Mammillaria-k népszerű-
sítésére rendezem. Ilyenkor szívesen látok 
mindenkit, akit kicsit is érdekelnek a kaktuszok. 
A kaktusznevelésről általános tanácsot tudok 
adni, míg a kedvenc nemzetségemről bővebb 
felvilágosítással is tudok szolgálni. Azzal 
kezdem, hogy megköszönöm mindenkinek, aki 
eljött ezen a napon és megnézte a gyűjteménye-
met. Idén meglátogattak romániai barátaim is. 
Eljött a romániai Aztékium egyesület elnöke 
ÖRDÖG Emese és párja, BUDAI Zsolt, aki látni 
akarta a gyűjteményem. Különösen az üvegház 
fűtése és ablakának nyitása érdekelte, ugyanis ő 
is szeretne üvegházat építeni a növényeinek. 
Beszélgetés közben megemlítette kiállítást 
rendeznek Szatmárnémetiben,  melyre 
búcsúzáskor meghívott minket, RÁCZ Ibolyát, 
LUKOCZKI Zoltánt és engem.

Nyílt nap Vecsésen és Gyálon, 
látogatás Szatmárnémetiben

Egy pillanatkép az egybegyűltekről.
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Egy pillanatkép az egybegyűltekről.
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Szatmárnémetiben a kiállítás a városközpontban a Szépművészeti Múzeum (Muzeul de Artă) 
udvarán lett elhelyezve. Itt alacsony asztalokon szépen kirakott növényeket láthattunk. Így még a 
gyerekek is jól meg tudták nézni a növényeket. Az udvar végében lehetett vásárolni kicsi 
kaktuszokat a látogatók örömére.

De ha már ellátogattunk Szatmárnémetibe két gyűjteményt is meglátogattunk. Első estén NAGY 
Arnold látott vendégül minket grillen sült császárszalonnával és miccsel, aki az egyesület alelnöke. 
A fóliaházban elhelyezett szép, kis gyűjteményét tudtuk megnézni. 

Másnap ILONCZAI Gyöngyi gyűjteményét 
látogattuk meg. Itt láthatunk egy csodálatos nagy 
sziklakertet, valamint hatalmasra nőtt növényeket 
ízlésesen elhelyezve a szabadban. Verejtékes 
munka minden évben egyenként kicipelni és 
becipelni az alagsorba elhelyezni télire a 
növényeket.

FÜLEKI József

Szatmárnémeti
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Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 35. alkalommal rendezte meg kiállítását és vásárát a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.

A 2007-ben alakult csoport, vagy ahogy Érden hívják a kaktuszkör, mindig kimagasló munkával 
segítette a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületét. 15 év alatt 35 kiállítást szervezett, ami azt 
jelentette, hogy voltak olyan évek, amikor három, vagy akár négy kiállítást is tartottunk. Jártunk 
Budakalászon, Kecskeméten, Százhalombattán, Veresegyházán, és hogy őszinte legyek, már nem is 
emlékszem, hogy hol és merre csodálhatták még meg az érdi kaktuszokat.

A 2022. 04. 23-24-ei napon a szokásos helyen tartottuk meg rendezvényünket. A megszokott 
csapatból azonban sajnos egy gyűjtőtársal kevesebben voltunk, mert HALMI László barátunk itt 
hagyta a földi létet, de hiszünk abban, hogy immár a túlvilági gyűjteményét gyarapítja újabb 
magvetéssekkel valahol, egy szebb világban.

Az asztalokra kiállított kaktuszokra, és egyéb pozsgásnövényekre még soha ennyien nem voltak 
kíváncsiak, és úgy tűnt, nem csak az érdiek 
mozdultak meg ezen a napon, hanem az ország 
szinte minden pontjáról érkeztek látogatók. Mi 
pedig nagy örömmel vettük tudomásul, hogy 
ismét csodálkozó, elgondolkodó, kíváncsi 
embereknek mutathattunk valami olyat, amit 
otthon nem, vagy csak kevesen láthattak.

Köszönjük a lehetőséget a Szepes Gyula 
Művelődési Központnak, hogy ismét otthont 
adtak kiállításunknak!

JOKHEL Csaba

35-ik kaktuszkiállítás Érden

A kér HERCZEG, a két tesó: Ilona és István
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A fehérvári és az érdi kaktuszgyűjtők, hosszú évek alatt, mindig törekedtek arra, hogy a lehető 
legmagasabb szintű együttműködéssel segítsék egymást. Így volt ez ebben évben is, amikor az érdi 
kiállításra eljöttek hozzánk a fehérvári gyűjtők, és így mi sem hagyhattuk ki az általuk rendezett 
kiállítást és vásárt.

Sokadik alkalommal volt lehetőségünk ezt a rendezvényt megtekinteni, és talán soha nem volt 
olyan alkalom, amikor ne találtunk volna valami újat, valami érdekeset a kiállított növények között. 
Így volt ez most is, mert az ajtón belépve, rögtön megláthattuk azt a kövirózsával beültetett tálat, 
ami nem csak mutatós volt, hanem az újrahasznosítási versenyen is kimagasló eredményt ért volna 
el. Az asztalra felsoroztatott kaktuszok, és egyéb pozsgás növények rendben, katonásan várták, 
hogy mindegyiküket megcsodálhassák, és fotó készülhessen róluk.

Természetesen egy ilyen kiállítás nem csak a növényekről, hanem az emberi kapcsolatokról, 
barátokról is szól, akiket régen láttunk, vagy akár régen hallottunk felőlük. Ezért talán nem is volt 
meglepő, hogy rövid időn belül beszélgetésbe kezdtünk a helyi kaktuszgyűjtőkkel.

De talán kár lenne tovább szaporítani a szót, lássunk néhány képet a kiállításról!

JOKHEL Csaba

A fehérvári kaktuszkiállításon jártunk

HERCZEG Ilona és BIRKÁS Erika

SAS István löki a sódert és vevők rá az emberek
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Kaktuszkiállítás a budapesti ELTE Füvészkertben tavasz végén, már megszokott rendezvény, 
szerencsére most semmilyen más esemény nem okozott gondot a megtartásában. Idén a Magyar 
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tavaszi kiállítása 2022. május 20–22. közé esett.

Mindannyian tudjuk, hogy az év ilyen táján a Füvészkert az egyik lehető legjobb hely a kiállítás 
megrendezésére. A komor tél és az idén hosszúra nyúlt kora tavasz után az ember sóvárog egy kis 
fényre, napsütésre, zöld növényekre és nem utolsó sorban a színes, látványos virágokra. Virágokra, 
melyek többségét elsősorban tavasszal láthatjuk. Nem csak a kert, de kaktuszaink java is ilyenkor 
szinte ontja a virágot. Szerencsére a kiállított kaktuszokon is megfigyelhettünk a pompás virágokat, 
de az árusításra szánt portékák is bőségesen virágoztak.

Az idei tavaszi kiállítás témája az Echinocactus nemzetség volt. Ennek megfelelően a kiállított 
anyag jó része is a nemzetséget és rokonságát hivatott bemutatni. A növények mögötti 
nagyméretű színes molinókon a nemzetség tagjai voltak láthatók élőhelyen készült 
felvételeken.

Szorgos kezek a kiállítást csütörtökön megépítették, hogy 
már a pénteki napon az első korai látogatók megtekint-
hessék a kiállított növényeket. Viszont a hivatalos 

Kaktuszkiállítás a budapesti Füvészkertben 
2022 tavaszán

megnyitóra még egy napot várni kellett. A 
szombat délelőtti megnyitót ez alkalommal 
PAPP László biológus, a Debreceni Botanikus-
kert igazgatója tartotta meg. Nem csak a jó időt, 
a szépen kiállított növényeket méltatta, hanem a 
nemzetség kevésbé ismert taxonómiáját 
mutatta be és tudományos újdonságokkal 
bővítette a hallgatóság tudását.

Szokásos módon a kiállított növényanyagot egy 
szakmai zsűri bírálta el, figyelembe véve a 
növények külalakját, gondozottságát, jeltábláit, 
valamint azt is súlyozták, hogy a bemutatásra 
szánt növények mennyire feleltek meg a 

kiállítás aktuális témájának. Ennek megfelelő-
en az első helyet VARGA István nyerte el szépen 
gondozott Echinocactus horizonthalonius 
kollekciójával. A második helyen szorosan 
mögötte SZILÁGYI Attila kiállított anyaga 
érkezett, aki szintén büszkén állította a 
nagyközönség elé mutatós növényeit, melyek 
legtöbbje szintén az Echinocactus nemzetség 
sorait erősíti. A harmadik helyet STRASSZER 
József ragadta magához, igaz az ő kiállított 
anyaga nem annyira felelt meg az aktuális 
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A két VARGA: 
István (1), a győztes és Zoltán (2), a bíráló
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tematikának, de a kihelyezett növényei annyira szépek és dúsan virágzók voltak, hogy a zsűri 
feltétlenül úgy érezte, ezt a szép anyagot mindenképpen értékelni szükséges.

Az elismerő serlegek, oklevelek és dicsérő szavak után a már hivatalosan is megnyitott kiállítást 
örömmel adtuk át a látogatók számára. A szép, napos időnek és nem utolsó sorban a mesés 
növényeknek, köszönhetően sokan meglátogatták a kiállítást. Az árusok száma az utóbbi idők 
megnövekedett trendjét követte és egyre több és több stand várja a vásárlókat. Nem csak kaktuszok 
és pozsgások, hanem egyéb kerti növények, szobanövények, broméliafélék és más trópusi 
csodákon át gansztronómiai és az egészséget megőrizni hivatott termékek széles skálájából lehetett 
válogatni.

Remélhetőleg további sok ilyen szépséges tavaszi kiállításra lesz még 
lehetőségünk ezen a fantasztikus helyen. A nyári kaktuszgondozás 

és nyaralás után pedig újra várunk mindenkit szeretettel a 
megszokott helyszínen ősszel is! Ne feledje senki, hogy 2022. 

szeptember 9–10–11. napjaiban kerül megrendezésre az őszi 
kaktuszkiállítás és szombaton délelőtt az Anisits-vándorkupa 
átadása!

VARGA Zoltán (zvargamkoe@gmail. com)

Az Anisits János Dániel-emlékérmek átadása
Az Elnökség a 2022. február 19-én megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben alapított Anisits János 
Dániel-emlékplakettet 2022. évben JANAKIDISZ Demeternek (1) és JOKHEL Csabának (2) ítélte oda, 

melyet a kiállításon vehettek át a kitűntetettek RIGERSZKI Zoltántól (3).

3

3

2
1

A 9/2022. (III. 27.) számú közgyűlési 
határozatban a Közgyűlés az MKOE 
tiszteletbeli tagjává választotta LUKOCZKI 
Zoltánt, az erről szóló oklevél ünnepélyes 
átadására a kiállításon került sor.

1
2

Varga István (1) és Szilágyi Attila (2) az árusítói standjuknál.
Nem csak kiállítást nyertek, hanem árultak is, vagyis duplán nyertek.

A kiállítás középső ágyása anyósülés magasságból
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és pozsgások, hanem egyéb kerti növények, szobanövények, broméliafélék és más trópusi 
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lehetőségünk ezen a fantasztikus helyen. A nyári kaktuszgondozás 

és nyaralás után pedig újra várunk mindenkit szeretettel a 
megszokott helyszínen ősszel is! Ne feledje senki, hogy 2022. 

szeptember 9–10–11. napjaiban kerül megrendezésre az őszi 
kaktuszkiállítás és szombaton délelőtt az Anisits-vándorkupa 
átadása!

VARGA Zoltán (zvargamkoe@gmail. com)

Az Anisits János Dániel-emlékérmek átadása
Az Elnökség a 2022. február 19-én megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben alapított Anisits János 
Dániel-emlékplakettet 2022. évben JANAKIDISZ Demeternek (1) és JOKHEL Csabának (2) ítélte oda, 

melyet a kiállításon vehettek át a kitűntetettek RIGERSZKI Zoltántól (3).

3

3

2
1

A 9/2022. (III. 27.) számú közgyűlési 
határozatban a Közgyűlés az MKOE 
tiszteletbeli tagjává választotta LUKOCZKI 
Zoltánt, az erről szóló oklevél ünnepélyes 
átadására a kiállításon került sor.

1
2

Varga István (1) és Szilágyi Attila (2) az árusítói standjuknál.
Nem csak kiállítást nyertek, hanem árultak is, vagyis duplán nyertek.

A kiállítás középső ágyása anyósülés magasságból
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Nem is olyan nagyon régen, éppen 12 évvel ezelőtt a tatai VARGA Zoltán gondolt egy nagyot és az 
általa vezetett geológus kert árnyas kertjébe meghívta vendégségbe kaktuszgyűjtő barátait egy 
ebéddel összekötött jó hangulatú beszélge-
tésre. Ez az esemény, azonban nem az első 
eset volt akkoriban, mert a 2010-ben 
megtartott találkozóról írt beszámoló szerint 
akkor már hatodszorra gyűltek össze a hazai 
kaktuszkedvelők.

Az idő rohamléptekkel haladt, és szinte egy 
szempillantás alatt elmúlt ez a 12 év, és mi 
ismét ott találkozhattunk, ahol annak idején. 
A 9 órára meghirdetett találkozóra szépen 
sorban megérkeztek tagjaink, akik azonnal 
csatlakoztak a DÁNIEL Judit, és JOKHEL 
Mariann által elkezdett főzés előkészü-

A 7. kaktuszgyűjtők találkozója Tatán

A hadvezér fakanállal és a szárnysegédje Ízpróba

A séf fakanállal és a kukta Vendéglátónk a tatai VARGA Zoltán (1), a háttérben Gergely Attila (2) és Szekeres István (3)

1

2
3

Fő a biztonság!

Na lássuk, miből élünk!

leteibe. A zöldségek tisztítása mellett, a 
tűzrakás, és annak felügyelete is fontos teendő 
volt, hogy elnökünk, HORVÁTH Ferenc időre 
elkészíthesse azt a gulyáslevest, amit később 
jóízűen elfogyasztottunk. Közben természete-
sen ki-ki elbeszélgetett egymással, megbeszél-
tük a következő időszak teendőit, és arra is volt 
bőven idő, hogy a Kaktusz-Világ jelenlegi 
helyzetét megbeszéljük, kitérve a cikkek 
minőségére, és változatosságuk fontosságára.
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luethyi-t. Az előadásokról videó is készült, 
melyek elérhetőek csatornánkon: YouTube 
http://kaktuszgyujtok.hu/youtube.

A találkozó utolsó perceiben ismét helyére 
kerültek a székek és asztalok, kialudt a tűz, ami az 
ebédünknek adott meleget, majd sorban 
elköszöntünk egymástól. Hazafelé az úton, még 
azért megbeszéltük, hogy jó lenne több ilyen 
találkozó és talán nem kellene várni a 
következőre újabb 12 évet, valamint az is jó 
lenne, ha többen lennének kíváncsiak ezekre a 
programokra.

JOKHEL Csaba

Az elkészült forró gulyáslevessel néhány percig 
várnunk kellett, hogy ne égessük meg a szánkat, 
de miután az első kanállal megízlelhettük, 
mindenki elismerően dicsérte a szakács 
tehetségét.

A finom ebéd után, két előadást nézhettünk meg. 
Az egyiket HORVÁTH Ferenc tartotta, aki 
bemutatta nekünk, hogy milyen ültető-
közegeket, és milyen tápanyagokat használ 
kaktuszaihoz. FÜLEKI József az oltásról tartott 
beszámolójában gyakorlati bemutatót is tartott, 
ahol tagjaink is megpróbálhattak Józsi vigyázó 
felügyelete mellett feloltani egy Mammillaria 

Szemléltető eszközök

Szemléltető eszközök
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Az Astrophytum nemzetség 
és hibridjei, kultivárjai

1083 Budapest, Illés u . 25.ELTE Füvészkert

szeptember 9-10-11.

9-től 17 óráig

Őszi Országos 

Kaktuszkiállítás és Vásár

a Füvészkertben
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Anisits-díjasunk, JOKHEL Csaba és felesége Mariann az eladói standjuknál a füvészkerti 
kiállításon.

2030 Érd, Hernád utca 15/A Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
www. kaktuszgyujtok.hu Adószám: 19576583-1-13

Elnökség:
ź HORVÁTH Ferenc (elnök) +36 20 546-2668 horvath.bromelia@gmail.com
ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető) +36 20 512-8534 juditd55@gmail.com
ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő) +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com

Tisztségviselők:
ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár) +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu
ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök) +36 30 608-7517 polythele@gmail.com
ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu
ź JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com
ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár) +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com
ź PAPP László (szakmai vezető) +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu
ź PAULIK János (magfelelős) +36 30 648-2026 paulikjani@gmail.com
ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros) +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com
ź SOLTI Ádám dr. (szakmai vezető) +36 1 372-2500/8614  adam.solti@ttk.elte.hu
ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 944-3307 timarmarika@citromail.hu
ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)  zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2022-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. Előfizetése 2022-ben felfüggesztve a 2021 évi 

elmaradás okán. 2021-ben csak a 2020 évre előfizetett lapok tudtak megjelenni.

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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