
A Kaktusz-Világ első száma egy kicsit 
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kaktuszaink nyári virágpompájában is. Egyesületünk 
tavaszi Országos Kaktuszkiállítása sikeres volt, a 
fizető vendégeink száma elérte ismét a 2000 főt, 
amely egyesületünk kiállításai tekintetében igen jó 
számnak mondható. Tőkebázisunk így továbbra is 
biztosított, működésünknek anyagi gondjai 
nincsenek. Sajnos az építésben-bontásban azonban 
egyre kevesebb a szorgos kéz, pedig elkellene a 
segítség! Kiadásaink ezért egy-egy kiállítás kapcsán 
ismét megnövekednek, hiszen a diákok és 
egyetemista fiatalok segítségével tudjuk csak a sátrat 
felépíteni, és akik így nem kevés munkaórával 
vesznek részt a kiállítások felépítésénél-elbon-
tásánál. Amelyet honorálnunk illik….

A nyári szünet után ismét várjuk az MKOE 
programjain, 2017 szeptember 9-11. között kerül 
megrendezésre az őszi Országos Kiállításunk az 
ELTE Füvészkertben, rá két hétre ajánlom 
figyelmükbe a Hungexpo területén megrendezendő 
OMÉK-et, ahol a közösségi standon egyesületünk 
előre láthatólag jelen lesz, szeptember utolsó 
hétvégéjén pedig egyesületi kirándulásunk indul a 
chrudimi börzére!

Sajnos egy rossz hírt is közölnöm kell Önökkel: a 
győri csoport technikai okok és a nagyfokú 
érdektelenség miatt megszűnt. Itt szeretném 
megköszönni KÁDÁR I. Csabának a győri csoportnál 
végzett eddigi színvonalas szervezőmunkáját!

Végül kívánok minden kedves Tagtársnak egy 
tartalmas nyarat, remélhetőleg az őszi program-
jainkon pedig személyesen is találkozunk!

H������ Ferenc
MKOE-elnök

Tisztelt Tagtársak!

Elnöki beköszönő
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a megvalósítandó projekt munkásabbik végén.
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Azonban, hogy a történetnek is vége legyen, másnap 
reggel már hidegre ébredt a város, ami heteken 
keresztül ki is tartott: így biztosan állíthatom, hogy az 
utolsó pillanatban mentettük meg ezeket a 
kaktuszokat.

KELEMEN Gábor a kiállításaink történetében már 
több alkalommal is a szervezők rendelkezésére 
bocsájtotta gyűjteményének néhány darabját. Erre az 
alkalomra is Gábor mutatós növényeivel érkezett 
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona autója. Gábor gyűj-
teménye vegyes, megtalálható benne az idős 
Ferocactus-októl kezdve a méretes Astrophytum-
okon keresztül egészen a kisebb méretű Turbinicar-
pus-okig minden, ami tetszetős külsővel rendelkezik 
számára. Kaktuszgyűjteménye mellett azonban még 
jelentős számú Euphorbia is díszíti a nyári 
napsütésben kertjét.

HALMI László egy szép Turbinicarpus nemzetséget 
bemutató összeállítással érkezett. Tőle már 
megszokhat tunk,  hogy minden kiá l l í tásra 
hasonlóképpen állítja össze kiállítási anyagát. 
Láthattuk már többek között  Ariocarpus-, 
Weingartia-, Lithops-, és Sulcorebutia-gyűjte-
ményének is ékesebb darabjait.

A képeket a Szerző készítette

JOKHEL Csaba

E-mail: jokhelcsaba@t-online.hu

A múlt évi őszi kaktuszkiállítás után ebben az évben 
tavasszal vált lehetségessé, hogy jubileumot ülve 
30. kaktuszkiállításunkat és vásárunkat tarthassuk 
meg a Szepes Gyula Művelődési Központban. Mint 
minden kiállításon, ezen is megtekinthette a 
nagyérdemű közönség a legszebb, legnagyobb, 
vagy akár legkisebb kiállított kaktuszainkat, egyet 
azonban csak ritkán tudhat meg a szemlélő: a 
növények néha hihetetlen, meglepő történetét. A 
tavaly őszi kiállításon LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona 
idézett fel egy szép emléket LIBNÁR Antalról egy 
kiállított kaktuszával kapcsolatban.

Lássuk, legutóbbi kiállításunkon melyek voltak 
azok a pozsgások, amelyek valamiért bekerültek a 
legszebb, legérdekesebb történettel rendelkező 
növények közé, vagy éppen emléket állítanak egy 
elhunyt gyűjtőtársunknak!

Ezen a rendezvényen is sok szép virágzó kaktusz 
díszelgett a kiállítási asztalon, amelyek közül 
nehezen tudtam kiválasztani azt, amelyik most ebbe a 
rövid kis cikkbe beférhetne. Kicsit önző leszek, mert 
egy olyan növény bemutatásával kezdek, amelynek 
jelenlegi gazdája én vagyok. Nem szokásom saját 
kaktuszomról írni, már-már dicsekedni, de ebben az 

esetben két okom is van: 
Az egyik, hogy 

szép, a másik, 
hogy úgy 

é r z e m , 
ezzel 

még tartozom előző gazdájának, aki sajnos már nem 
olvashatja ezt a cikket.

Egy október végi estén megszólalt a telefonom, és aki 
hívott, elmondta, hogy van egy kaktuszgyűjtemény, 
amivel nem tudnak mit kezdeni, mert a következő 
hideg hónapokban nem lesz, aki fűtene rájuk. Másnap 
elindultunk, hogy ha van még mit, akkor megmentsük 
őket a fagytól. Ekkor tudtam meg, hogy FALTA Zoltán 
megmaradt gyűjteményéről van szó, akit régebben 
több kaktuszgyűjtő is jól ismert az egyesületben. 
Köztük FÜLEKI József is, aki jó barátságot ápolt az 
idős gyűjtővel. Ők 1970 őszén vagy 1971 tavaszán 
ismerkedhettek meg, de akkor még nem tudták 
egymásról, hogy később közös hobbijukból adódóan 
ismét egy kerékvágásba sodorja őket az élet. FALTA 
Zoltán matematika szakos tanárként egyre nagyobb 
kaktuszgyűjteményt állított össze leányfalui 
víkendháza tetejére épített kaktuszházában.

Ebben a kaktuszházban álltunk LIBNÁRNÉ HERCZEG 
Ilonával, ahol minden négyzetméternek fura üzenetei 
voltak. Mit tagadjam, valahol megérintett, amit 
láttam. (Ennek a látványnak a hatására írtam az Új 
nemzedékek című novellámat.) A félbemaradt 
magvetés, az Opuntia microdasys-szártagok el nem 
ültetett darabjai egy tálcán felsorakoztatva, 
átültetésre váró, cserépből kiemelt növények várták, 
hogy  f r i s s  t a l a jban  i smét  növekedésnek 
indulhassanak. Minden arról tanúskodott, hogy 
váratlanul hagyta itt őket gazdájuk. Ebből a 
gyűjteményből való az a Neoporteria senilis is, ami 
az érdi kiállítás egyik legszebb kaktusza volt. 

Tavaszi kaktuszkiállítás Érden!

Az idős Neoporteria senilis FALTA Zoltán hagyatékából. 
Mai nevén Eriosyce senilis subsp. senilis (Backeberg) Kattermann 1994.

Egy kis bemutató HALMI László 
Turbinicarpus-gyűjteményéből.

Közelebbről 
egy Turbinicarpus valdezianus 
(Saltillo északkeleti völgyei, 

Coahuila, Mexikó).

Szintén Gábor hatalmasra nőtt 
Gymnocalycium saglionis példánya.

KELEMEN Gábor
 szép, idős Gymnocalycium egyede.
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mesélte el, hogy milyen körülmények között jött létre 
az új kaktuszos szárny, a pálmaház oldalából kinőve, 
az orchidea-üvegház helyén. Némi pihenő és egy kis 
üdítős süteményezés közben hallgattuk Laci 
beszámolóját, és közben arra gondoltunk, hogy mit 
láthatunk még ezen a szép kaktuszos napon. El is 
indultunk a szaporítóház felé, ahol szerintem 
annyiféle kaktuszmagoncot láttunk, amiből egy 
komoly gyűjtemény könnyedén összeállítható lett 
volna. Itt kezdett el mindenki ámuldozva csodálkozni 
a látványon, kattogtak a fényképezőgépek, hogy az 
utókor számára is maradjon egy emlék erről az 
utazásról, és ehhez a kis cikkhez is legyen néhány 
remek illusztráció. Az idő jó társaságban, kiváló 
környezetben gyorsan telik, ezért sokunkat 
villámként ért SASVÁRI Ákos figyelmeztetése, hogy 
indulnunk kellene. Búcsúzóul Debrecentől még 
megáztatott minket egy tavaszi zápor, amíg kiértünk 
a buszhoz, majd vendéglátóinktól elköszönve 
elindultunk hazafelé.

Debrecenben jártunk, pulykakakast ugyan nem 
vettünk, de sok szép élménnyel tértünk haza. 
Köszönjük a vendéglátást, a szíves fogadtatást.

A képeket a szerző készítette.

JOKHEL Csaba

E-mail: jokhelcsaba@t-online.hu

Van miről beszélni

A munka gyümölcse, a látványos kaktuszkert

Oszloposok között

Az elmúlt években megszokhattuk már, hogy 
egyesületünk vezetősége mindig valamilyen apró 
figyelmességgel próbál tagjai kedvében járni, így 
juthattunk el buszos kiránduláson a csehországi 
Chrudimba, az ausztriai Eugendorfba, ahol egy-egy 
kaktuszbörzét és -vásárt tekinthettünk meg. Ebben az 
évben sem kell azt hinnünk, hogy csak egyszer, vagy 
kétszer volt Budán kutyavásár, így idén is több 
meglepetésben lehet része a figyelmes egyesületi 
tagjainknak. Egy kora tavaszi elnökségi ülés 
határozata szerint minden egyesületi tag ingyen 
látogathatja a füvészkerti kiállításunkat, és két 
buszkiránduláson is kedvezményesen részt vehetnek 
tagjaink. Így valóra válhatott egy gondolat: 
Debrecenbe nem csak kéne menni, hanem 2017. 
május 7-én el is indultunk, hogy egy kellemesnek 
ígérkező kiránduláson vegyünk részt tagtársainkkal.

Reggel 7 órakor terveztük az indulást, amit csak 
néhány perccel kellett csúsztatnunk, hogy mindenki 
kényelmesen elfoglalhassa a helyét. Az utolsó 
felszálló már az autópálya bevezető szakaszánál 
csatlakozott hozzánk, ahonnan már gyorsan falta a 
kilométereket a Mercedes kisbusz. Mint minden ilyen 
kiránduláson, a hosszú út nem tűnt elvisel-
hetetlennek, mert beszélgetésekkel, jókedvű 
viccelődésekkel telt el az a valamivel több, mint két 
óra, amíg a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének 
bejáratánál leparkolt az autóbuszunk. Izmaink és 
ülőgumóink megmozgatása után rögtön egy 
meglepetéssel rukkolt elő a kert vezetősége: 
idegenvezetőnek felkérték K����� Imréné 

Erzsébetet, hogy a kert minden kis szögletével 
megismerkedhessünk. Erzsébet elsőként a kert 
t ö r t éne té t  i smer te t t e  meg  ve lünk .  Ebbő l 
megtudhattuk, hogy Debrecenben hagyománya van a 
természettudományos oktatásnak és a botanikának. A 
híres Debreceni Füvészkönyv (1807) szerzőinek, 
DIÓSZEGI Sámuelnek és FAZEKAS Mihálynak 
munkásságán alapult az első Füvészkert is. A 
jelenlegi, általunk is megismert kertet 1928-ban 
alapították 17 hektáron. Az alapítók között volt SOÓ 
Rezső, GREGUSS Pál, RERRICH Béla és SCHNEIDER 
József, majd a továbbiakban SOÓ Rezső egyetemi 
tanár vette gondjaiba a kertet. Kicsit ugorva az 
időben, ugyan a háború utáni újjáépítés minden-
képpen nagy horderejű feladat volt, én mégis kissé 
hazabeszélve, az 1972-es évhez irányítom az idő 
kerekét. Ebben az évben bízták meg NEMES Lajost a 
kert vezetésével. 1976-ban felépült az első pálmaház, 
amiben egyre több trópusi növényfaj talált otthonra. 
1986-ra elkészült a háromhajós üvegház, amelyben a 
kert kaktuszgyűjteményét helyezték el. 1996-ban 
NEMES Lajos nyugdíjba vonult, a kert vezetésével 
SZABÓ Mária kertészmérnököt, majd 2005-től PAPP 
László biológust bízták meg.

A kert történetének bemutatása után végigjártuk 
mindazokat a jelentős állomásokat, amelyek 
bemutatását fontosnak érezte idegenvezetőnk. 
Persze, mit is tagadjam, kissé talán már türelmetlenek 
voltunk, hogy mikor pillanthatjuk meg az új 
kaktuszházat, és a kaktuszokkal teli szaporítóházat. 
Ennek is eljött az ideje: ekkor már Rácz László 

Debrecenbe kéne menni!

A kert bemutatása

viv
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Van miről beszélni

A munka gyümölcse, a látványos kaktuszkert

Oszloposok között

Az elmúlt években megszokhattuk már, hogy 
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tagjainknak. Egy kora tavaszi elnökségi ülés 
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buszkiránduláson is kedvezményesen részt vehetnek 
tagjaink. Így valóra válhatott egy gondolat: 
Debrecenbe nem csak kéne menni, hanem 2017. 
május 7-én el is indultunk, hogy egy kellemesnek 
ígérkező kiránduláson vegyünk részt tagtársainkkal.

Reggel 7 órakor terveztük az indulást, amit csak 
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kiránduláson, a hosszú út nem tűnt elvisel-
hetetlennek, mert beszélgetésekkel, jókedvű 
viccelődésekkel telt el az a valamivel több, mint két 
óra, amíg a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének 
bejáratánál leparkolt az autóbuszunk. Izmaink és 
ülőgumóink megmozgatása után rögtön egy 
meglepetéssel rukkolt elő a kert vezetősége: 
idegenvezetőnek felkérték K����� Imréné 

Erzsébetet, hogy a kert minden kis szögletével 
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megtudhattuk, hogy Debrecenben hagyománya van a 
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DIÓSZEGI Sámuelnek és FAZEKAS Mihálynak 
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Rezső, GREGUSS Pál, RERRICH Béla és SCHNEIDER 
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képpen nagy horderejű feladat volt, én mégis kissé 
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SZABÓ Mária kertészmérnököt, majd 2005-től PAPP 
László biológust bízták meg.

A kert történetének bemutatása után végigjártuk 
mindazokat a jelentős állomásokat, amelyek 
bemutatását fontosnak érezte idegenvezetőnk. 
Persze, mit is tagadjam, kissé talán már türelmetlenek 
voltunk, hogy mikor pillanthatjuk meg az új 
kaktuszházat, és a kaktuszokkal teli szaporítóházat. 
Ennek is eljött az ideje: ekkor már Rácz László 

Debrecenbe kéne menni!

A kert bemutatása

viv



Tavaly pedig ismét került egy kaktuszgyűjtő 
házaspár, akik megelégelték, hogy városuk nem 
rendelkezik kaktuszkiállítással: így született meg 
SZUROMI Ferenc és Katalin, valamint barátaik 
munkájával a sárospataki kiállítás. Ahogyan fentebb 
már szóba került, idén, június első hétvégéjén ezt az 
eseményt is ismét megrendezték, remek kiállítási 
anyag és vásár várta az érdeklődőket.

Utoljára hagytam a magunk programját: a Botanica 
Exotica kiállítás ötlete KÓSIK Péter gyűjteménye 
fölött született majd’ 10 éve. Viszonylag kezdő 
kaktuszosként legelőször jártam nála, s arról 
beszélgettünk, miért is nincs Miskolcon igazán 

kaktuszkiállítás – arra jutottunk, hogy valószínűleg 
azért, mert nincs, aki megszervezze.

BAKOS István barátom, aki szintén ott volt velem e 
gyűjteménylátogatáson, beszélgetésen, sose 
foglalkozott kaktuszokkal. Korábban biológia-
tanárként tevékenykedett, akkoriban pedig épp egy 
környezetvédelmi alapítványt vezetett Miskolcon. Ő 
volt az igazi ötletgazda: ha nincs, aki megszervezze, 
majd megszervezzük mi!

Így született meg a Botanica Exotica, 2009-ben és 
2011-ben tartottunk kiállítást Miskolcon. Nem 
mondom, hogy nem voltak sikeres rendezvények, 
inkább úgy fogalmaznék, valahogy acélvárosi por 

Mostanában többször találkozunk különböző 
fórumokon is a kérdéssel: X. Y. itt és itt lakik, feléjük 
lesz-e, mikor lesz, hol lesz kaktuszkiállítás? Több 
esetben előfordult már válaszként a legkézen-
fekvőbbnek tűnő megoldás: Csináld magad! Mi is 
szükségeltetik egy ilyen esemény megszer-
vezéséhez? Elsősorban naiv lelkesedés, kitartás, 
másodsorban némi szerencse, no meg természetesen 
némi munkát is vállalni kell vele. A legfontosabb 
azonban itt is: a közösség! Kellenek azok a gyűjtők, 
akiknek az adott régióban van kedvük és szándékuk 
mozdulni, kell az a kvázi baráti társaság, akiknek 
növényeire alapozni lehet egy ilyen megmozdulást. 
Ehhez pedig kapcsolati tőke kell: egymás keresése, 
egymás látogatása, jelenlét, cselekvésre hajlandó 
személyek! Sokszor itt bukik meg az egész, nem az 
anyagiakon!

Ebben az írásban északkelet-magyarországi 
kiállításokról (köztük az általam szervezettről) 
szeretnék szólni, mintegy mintát mutatni velük. Ezek 
a rendezvények egészen jól megállnak a lábukon; van 
köztük olyan is, amelynek országos híre van, 
látogatói közt hazánk minden szegletéből találunk 
kaktuszost – ez pedig egy olyan élmény, amilyet az 
ember akar mind kiállítást látogató kaktuszosként, 
mind kiállítást szervezőként! S van olyan is, amelyet 
tavaly rendeztek először, s már akkor tudni lehetett, 
hogy jövőre ismét össze kell rakni, mert jó! Vagyis a 
következő bekezdések nem titkolt szándéka, hogy 

arra biztassák a kiállítások után epekedőket: 
merjenek nagyot álmodni, s tegyenek azért, hogy 
feléjük is lehessen ilyen esemény!

Szűkebb régiónkat tekintve négy helyszínről van szó: 
korukat, a mögöttük lévő éveket számítva sorrendben 
a bogácsi, a hajdúnánási és szirmabesenyői, valamint 
a sárospataki kiállításon van egyszerűbb dolga egy 
borsodi gyűjtőnek, ha növényeket szeretne látni, 
vásárolni saját kaktuszai közelében.

Ahogy fentebb már írtam, ezek közül a bogácsi a 
legrégebbi és legmesszebbre hallatszó hírű 
rendezvény, melyet hazánk kaktuszosain túl 
rendszeresen látogatnak németországi gyűjtőtársaink 
is. A nagy presztízsű kiállítást idén már 14. 
alkalommal rendezi az egyesületi magazin tavalyi 
évfolyamában friss szakgyűjteményével szereplő 
KÓSIK Péter gyűjtőtársunk.

E kiállítás néhány napja igazán olyan hangulatban 
telik, amire a rendszeresen visszajáró látogatók, 
kiállítók kvázi egy éven át várnak, számolva a 
kikapcsolódás, a feltöltődés éves rituáléjának 
lehetőségével. 

2013 óta Hajdúnánáson is látogathatunk kaktusz-
kiállítást, vagyis már öt alkalommal ügyeskedett 
KOLA Sándor gyűjtőtársunk, akinek növényháza 
mellett talán csak kemencéje híresebb – a péntektől 
vasárnapig tartó rendezvény estéin mindkettő 
szolgálja a lelkes kiállítókat és gyűjtőtársakat.

Kaktuszkiállítások az Északkelet-magyarországi 
Régióban – avagy arról, érdemes-e ilyesmi 

szervezésére adni a fejünket?

Egy képbe bele se fér minden:
bogácsi kiállítás, 2016-ban

Ötödik alkalommal a töviseké 
a művelődési ház előcsarnoka 
Hajdúnánáson

Botanica Exotica kiállítás Szirmabesenyőben: a lelkes iskolások szinte eltakarják a vásárt
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Az idő mintha rohamléptekkel haladna előre, és néha 
már-már úgy tűnik, mintha a kaktuszgyűjtők, 
kaktuszkedvelők kiállítástól kiállításig számolnák 
múlását. Nem is csoda, mert alig szedtük össze az 
elmúlt év őszi kiállítási kellékeit, a következő hónaptól 
már szervezni kellett az idei, tavaszi rendezvényt. 

Talán már negyedik éve írok arról, ahogy a nulladik, 
csütörtöki napon össze szoktunk gyűlni reggel 9-kor, 
hogy a pénteki nyitásra minden a helyére kerüljön, és 
csökkentsük annak a lehetőségét, hogy valamiről 
később kelljen kijelentenünk: ezt vagy azt nem így 
kellett volna. Írok mindezekről azzal a reménnyel, 
hogy néhányan talán e kis írás elolvasása során kapnak 
kedvet arra, hogy segítségükkel hozzájáruljanak a 
kiállítás megépítéséhez, és egyben egyesületünk 
anyagi támogatásához: a kiállítás bevételeiből tudjuk 
finanszírozni például a soron következő chrudimi 
szakmai utazást. E törekvésem eddig elég sovány 
eredményt hozott, de ennek a kis támogatásnak is 
örülünk, mert talán így biztosabb lehet egyesületünk 
jövője.   

HORVÁTH Ferencnek köszönhetően sok fiatal érkezett 
segítségünkre, mert valljuk meg, egyre nehezebben 
tudjuk a nehéz agyaggranulátumos zsákokat felhozni a 
felszínre, és valamiért a sátor vasvázának dobozai sem 
lettek könnyebbek az elmúlt évekhez során. Az egyre 
növekvő igény, amit egy sikeres kiállítással szemben 
támaszt a közönség, egyre több új segédanyagot, vagy 
a régen használtak cseréjét igényli. Így vált elodáz-
hatatlanná az asztalok cseréje, és szerkezeti 
kialakí tásuk módosí tása:  egyszerűen olyan 
installációra van szükségünk, amit egyszerűbben, 
gyorsabban felállíthatunk. Ezt a munkát vállalta 
ÖTVÖS Dénes, amit maradéktalanul meg is oldott. 
Asztalosként neki talán ez gyerekjáték lehetett, mégis 
több napot áldozott erre a munkára. Az egyesület 
vezetősége nevében köszönjük neki!

Ismét itt a tavasz!

Nem csak ír, dolgozik is.
JOKHEL Csaba a cikk szerzője

Csak összefogással megy
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lengte be a növényeket… Aztán több év kimaradt, 
valahogy mindenkit másfelé vitt az élet, időközben 
sajnos Pistát is kicsalta ebből a dimenzióból egy váratlan 
és hirtelen betegség. 

2015-ben szülőfalum, Szirmabesenyő művelődési 
házában kezdtem dolgozni. Akinek nem ismerős e 
település, annak annyit kell tudnia róla, hogy 
gyakorlatilag becézhetjük Miskolcnak: vannak a 
városnak bőven olyan részei, amelyek messzebb vannak 
a központjától, mint a mi durván négy és fél ezer fős 
falunk. A művelődési háznak jól jött minden program, 
én pedig arra gondoltam, hogy remek lehetőség 
összecsődíteni a gyűjtőtársakat, össze-rakunk egy adag 
növényt, aki akar, árul, aki nem akar, az nem, a lényeg, 
hogy esténként lehetőség nyílik egy kis pihenésre, 
beszélgetésre, főzök valamit, körbeüljük, és örülünk 
egymás társaságának. Aztán a kiállítás végére kiderült, 
hogy annyira közel vagyunk Miskolchoz, s annyira 
távol van a többi kiállítás, hogy bőven van érdeklődő, 
látogató is. Ezen felbuzdulva a következő két évben is 
felállítottuk a Botanica Exotica kapuját a művelődési 
ház előtt, vagyis a két miskolci rendezvénnyel együtt 
idén májusban ez az esemény is ötödik alkalommal várta 
a tövisek kedvelőit. 

Tapasztalataim alapján azt kell tehát mondanom: nem 
csak fővárosi vagy nagyvárosi léptékben gondol-kodva 
érdemes kaktuszkiállítás szervezésének gondolatával 
játszani, úgy tűnik, hogy kellő lelkesedéssel, kis 
szerencsével, összedolgozással kisvárosok, sőt falvak is 
mél tó  he lysz íné t  j e len the t ik  egy-egy  i lyen 
rendezvénynek! Nyilván más hangulatú egy 
szirmabesenyői kiállítás, mint pl. az országos egyesület 
tavaszi és őszi programja, de emiatt nem elvetendő, és 
nem is elhanyagolandó ám! Természetes, hogy az 
egyesületi nagy kiállítások sokkal több kiállítót és 
látogatót vonzanak, de éppen ezáltal könnyebb 
elveszejteni azt a családias hangulatot, amelyet az 
általam bemutatott kiállításokon olyan könnyű fellelni! 
Hadd hozzak egy konkrét példát: a Füvészkertben 

állandó probléma a kiállítás berendezésével való munka 
– főképp vasárnap este már csak néhány ember segíti a 
bontást és elpakolást, mivel a többiek e tevékenység 
előtt szétszélednek. Ezzel szemben a kis kiállításokon is 
csak néhány ember dolgozik: mivel ők eleve nincsenek 
többen, s mindenki tudja, hogy ha idő előtt hazaindul, 
akkor a többiekre adományozza a munka reá eső részét. 
Viszont a növényanyagot tekintve a szirmabesenyői 
kiállításon is volt e néhány ember munkájának 

2eredményeként sűrűn rakva 12 m -nyi egybefüggő 
kiállítási felület, nem számolva a teremben egyéb 
módon elhelyezett növényeket, installációkat – ami a 
település méreteihez viszonyítva egészen jó, 
reprezentatív mennyiség!

A fenti szervezkedések, szervezések pozitív példájával 
tehát arra biztatok minden kedves gyűjtőtársat, hogy 
egyrészt merjen kapcsolatokat létesíteni, másrészt 
merjen az álmai nyomába eredni, harmadrészt ne hagyja 
az elvégzendő feladatokat félelmetessé válni – s végül 
kísértse a szerencséjét is! Nyilván nem ennyire egyszerű 
egy kiállítás megszervezése, de előbbiek figyelembe 
vételével egyszerűbbé tehető! A sok dolognak 
eredménye is van: amikor a házigazda szombat vagy 
vasárnap délután – miután elköszönt a többiektől –, a 
bontás és elpakolás után ott áll egyedül egy üres 
teremben, akkor valahol belül is marad egy kis üresség: 
no, ilyenkor lehet azzal töltekezni, hogy remekül 
végeztük a munkánkat! Ilyenkor érzi azt az ember, hogy 
de jó, hogy belekezdett, és de kár, hogy még egy évet 
várni kell a következőre! Ezt az érzést kívánom 
mindenkinek, aki ilyen program szervezésére adja a 
fejét! (S zárójelben azért azt is megjegyzem, az előbbi 
mondatok nem mondtak igazat: sokkal, de sokkal jobb 
érzés, amikor az ember először néz rá az épp elkészült, 
teljes kiállítási anyagra!)  

A képeket a Szerző készítette 

KOLLÁR Krisztián

E-mail: kollarkr@gmail.com

Kaktuszkiállítás másodszor Sárospatakon: bőven van tér! 
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A bírálóbizottság tagjai

Dr. NEMES Lajos

VARGA Zoltán

Dr. SOLTI Ádám

FOGARASI István, a kiállítás győztese

A vásár életképei

Egyre nagyobb siker az iskolák és az iskolások 
körében a pénteki napra meghirdetett iskola-
programunk: a fiataloknak ingyenes meghívóval 
kedveskedünk, hátha hamarosan közülük kerül ki az a 
fiatal generáció, akik már kedvelik, szeretik, vagy 
egyenesen gyűjtik ezeket a szép virágú, meglepő 
külsejű növényeket. 

Szombaton a szakmai megnyitó napján dr. SOLTI 
Ádám rövid beszéde után dr. NEMES Lajos, a 
Debreceni Botanikus kert nyugalmazott igazgatója 
nyitotta meg rendezvényünket. VARGA Zoltán 
elnöklésével ismét összeállt a bírálóbizottság, hogy 
feladatuknak megfelelően szigorú szabályok szerint 
értékeljék, pontozzák a kiállított növényeket. A 
kategóriánként kapott pontokból összeálló végső 
eredmény kihirdetésekor ismét Lajos bácsié lett a 
főszerep, aki fordított sorrendben ismertette az 
eredményeket: a harmadik helyezett dr. HORVÁTH 
Sándor Haworthia-gyűjteménye lett. Második helyet 
szerzett HORVÁTH Ferenc Turbinicarpus-okat 
bemutató kiállítási anyaga, míg az első díjjal 
FOGARASI István főként Echnocereus-okból, és 
Astrophytum-okból álló installációját jutalmazta a 

bizottság.  Az eredményhirdetés után emléklapot 
kaptak a kiállítók, a kiállítás munkálataiban 
résztvevők és az árusok is.  Az ünnepélyes megnyitó 
után is szép számmal érkeztek látogatók, működött a 
gyerekfoglalkoztató, ismerős kaktuszgyűjtők 
beszélgettek egymással, szerelmes fiatalok 
andalogva bolyongtak a kertben, a vásárlók 
vásároltak, az árusok árusítottak. 

Vasárnap is jó idő fogadott minket a kertben, az előző 
nap estéjére kiadott vörös riasztásból szerencsére 
nem érte el semmi rendezvényünket. Szép időben, 
szép számmal érkeztek ismét a látogatók, nem volt 
okunk panaszra. Kaktuszos társakkal, barátokkal 
beszélgetve örültünk a viszontlátásnak, bár éreztük, 
hogy hamarosan közeledik a záróra, így egy kicsit 
talán sajnáltuk, hogy véget ért ez a három nap, és 
ismét rövid időre kényszerpihenőre mennek a 
kiállítási kellékek.

A fotókat dr. SOLTI Ádám készítette.

JOKHEL Csaba

E-mail: jokhelcsaba@t-online.hu 
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Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2017-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 5000 Ft.

ź  Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.

Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó 

oldalszámon. Főszerkesztő: dr. S���� Ádám.
ź  Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 
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FOGARASI István 
győztes kiállítási anyaga


