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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
A csapadékos és fagyot hozó május után, végre megjött a kora nyár, és a jó időnek nem csak mi, hanem növényeink is örülnek. Itt az ideje a magvetésnek, oltásnak és a vegetatív szaporításnak, hasz náljuk ki ezt az időszakot gyűjteményünk gyarapítására!
Egyesületünk túl van a Tavaszi Országos Kaktuszkiállításon, ahol a Notocactus nemzetséget helyeztük a középpontba. A kiállítás szépre sikeredett, a kiállítók kitettek magukért, nagyon szép Notocactus-, és mellette más vegyes kaktuszés pozsgásanyagot állítottak ki az országos seregszemlére. Mindezt a Magyar
Orchidea Társaság Bromélia szakcsoportja Tillandsia-k bemutatásával színesítette.
Kiállításunkat megtisztelte jelenlétével
Németországból Wolfgang PRAUSER úr,
az Internoto elnöke, akivel a személyes
találkozás a két egyesület munkáját szorosabbá fűzheti.
Köszönet a debreceni székhelyű Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaságnak, akik
szintén jelenlétükkel emelték rendezvé- Iskolaprogramunk keretében osztályokat, szakköröket
hívtunk meg kiállításunkra, mellyel, ahogyan az a képen
nyünk színvonalát!
is látható, éltek a pedagógusok. A képen a látogatók legfiA sikeres reklám és a gyönyörű napos
atalabb növénykedvelő generációja.
időjárás megtette hatását, három nap alatt
2080 fizető látogatónk volt, ez az utóbbi idők egyik legsikeresebb kiállítása volt, köszönet minden
szervezőnek, segítőnek és kiállítónak!
A független szakmai zsűri bírálata alapján a kiállítási növényanyag első három helyezettje oklevelet
és serleget, a résztvevők emléklapot kaptak. Ezúton szeretnék még egyszer gratulálni az elért eredményekhez!
Sajnos egy kevésbé jó hírrel is szolgálhatok:
Segélykérés a tagsághoz! A Kaktusz-Világ jövő évi számainak szerkesztéséhez keresünk
dr. SOLTI Ádám mellé ambiciózus szerkesztőket, cikkíró gyűjtőtársakat!!!
Kérem, aki segíteni szeretne a szerkesztésben, cikkírásban, az elérhetőségeink valamelyikén jelezze!

Sikeres volt szervezett kirándulásunk, az ausztriai Eugendorfba 37 gyűjtőtárssal, egy szép börzén
vettünk részt, ahol a jó osztrák sörök mellett kaktuszozhattunk, barátkozhattunk, lazíthattunk, hacsak 2 napra is, de kiléphettünk a mindennapok mókuskerekéből.
Végezetül kívánok mindenkinek egy tartalmas, napsütéses és kaktusz virágokban bővelkedő nyarat!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Dél-amerikai pampák ékszerei az ELTE Füvészkertben!
Az MKOE tavaszi kaktuszkiállítását és vásárát hirtelen nagy számban ellepte egy Dél-Amerikában
őshonos kaktusznemzetség. Inváziónak talán nem nevezném, de szemmel jól körülhatárolható,
agyag granulátumos asztalokat foglaltak el a Notocactus-ok, a látogatók nem kis örömére.
A fenti hír nem kacsa, mert idén tavaszszal a kiállítás szervezői, a Notocactus
nemzetséget választották fő látványosságnak. Az ilyen típusú, egy nemzetséget
jobban bemutató kiállítás nem titkolt célja, hogy a látogatók behatóbban tanulmányozhassák, megismerjék, esetleg a későbbiek folyamán felismerjék ezt a nemzetséget. Ebben további segítséget nyújtanak az ismertető plakátok és az előadások is. Előadónak a hazai Notocactus
nemzetség egyik kiemelkedő gyűjtőjét,
KÁDÁR I. Csabát kérték fel, aki nagy
örömmel elfogadta a felkérést. Csaba
mellett szerencsére kis hazánkban vannak mások is, akik küldetésüknek tekinRÁCZ László Notocactus-os kiállítási anyaga
tik, hogy ahol csak tudják, népszerűsítik
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ezt a nem kis fajszámú nemzetséget. Köztük SZABÓ Róbert és RÁCZ
László is bemutatta legszebb Notocactus-ait. Kiállítók is szép számmal hoztak magukkal ebből a méltán népszerű kaktuszokból.
A csütörtöki építés a megszokott időben, 9 órakor vette kezdetét. A
legnagyobb munkát mindig a raktárból, vagyis a pincében felhalmozott anyagok mozgatása jelenti. A nehéz agyag granulátumos zsákokat, asztalokat, sátorelemeket, a köveket az idő előrehaladtával egyre nehezebbnek és évről évre még súlyosabbnak érezzük. Azonban a
szorgos kezek néhány óra alatt felépítik a sátor alatt ideiglenesen
felállított kaktuszágyásokat, amelyekbe már csak a beültetni kívánt
kaktuszokat kell elhelyezni. A rengeteg Notocactus mellett, helyet
kaptak más nemzetség kaktuszai is, így megcsodálhattuk HORVÁTH
Ferenc Turbinicarpus gyűjteményét, amely harmadik helyezést ért
el a pártatlan zsűri pontozása szerint. Második helyezéssel KÁDÁR I.
Csaba Notocactus gyűjteménye büszkélkedhetett és SZEIFERT Gábor
virágzó Lobivia-i a dobogó legfelső fokára voltak érdemesek.
SZEIFERT Gábor a díjjal
A rendezvény megnyitójára Dr. ORLÓCI
Lászlót, a Füvészkert igazgatóját kérte
fel az egyesület vezetősége, aki nagy
örömmel fogadta el ezt a feladatot.
Dr. SOLTI Ádám ünnepélyes keretek között kiosztotta az emléklapokat, és Mircea SAVU is átvehette az Anisits-díjat, aki
rögtön köszönetét fejezte ki, amiért idén
megkaphatta ezt a kaktuszos körökben
nagyra becsült elismerést.
A rádió és a televízió munkatársai is jelen
voltak ezen az eseményen. Néhány tagtársunk válaszolhatott a riporterek által
feltett kérdésekre, így talán még többen
időben értesülhettek a rendezvényről.
SAVU Mircea és HORVÁTH Ferenc MKOE elnök
A péntekre meghirdetett iskolaprogram
keretén belül, szép számmal érkeztek fiatal diákok a kertbe. Bízunk abban, hogy sikerült néhányukkal megszerettetni a növényeket, a kert békés hangulatát, és talán lesznek közöttük olyanok, akik
máskor is szívesen látogatják a kertet.
Szombaton és vasárnap a gyermek-foglalkoztató sátorban mindig zajlott az élet.
Nem volt olyan pillanat, amikor éppen
nem szorgoskodhattak a legkisebbek,
akikkel talán majd a későbbiek folyamán
újra találkozhatunk fiatal kaktuszkedvelőként vagy gyűjtőként. A kis kaktuszbeültetés is kedvelt programjává vált a rendezvénynek, amelyet FÜLEKI József indított el és tagjaink is segítették a munkáját.
Mint minden rendezvény, ez is hamar véget ért, és vasárnap 17 órakor elkezdtük
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Gyermek-foglalkoztató

összecsomagolni növényeinket, a sátorkellékek ismét visszakerültek a pincébe, hogy néhány hónap
múlva, szeptemberben megint csodaszép kaktuszoknak adjon otthont, ha nem is örökre, de arra a három napra mindenképpen, amíg a kiállítás tartani fog.

Az egyesület vezetősége ezúton is szeretne köszönetet mondani azoknak a tagoknak, akik áldozatos
munkájukkal segítették ennek a kiállításnak a sikerét.

A kiállításon emlékeztünk GONDA István Anisits-díjas gyűjtőtársunkra
Fotók: FARAGÓ Judit, dr. GYÚRÓ Zoltán, JOKHEL Csaba
JOKHEL Csaba
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Az eugendorfi kaktuszbörzén jártunk
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületében mindig zajlik az élet, szinte hétről hétre történik valami. Most sem volt ez másképpen, mert
az egyesület vezetősége egy téli elnökségi ülésen elhatározta, hogy egy buszos
kirándulás keretén belül, meglátogatjuk
Ausztria kaktuszbörzéjét Eugendorfban.
Szombaton, reggel 6 órakor indult el a
busz a szokásos füvészkerti, első találkozási ponttól, hogy a kelenföldi, második
találkozási pontnál további, Erdélyből
jött és érdi útitársaink is csatlakozhassanak a csapathoz. Így egy híján teljes létszámmal folytattuk
utunkat Győr felé, ahol a megbeszélt helyen és időben csatlakozott a győri csoport egy tagja, dr.
PORUBSZKY János. is. Egy ilyen hosszú úton, ahol olyan emberek is találkozhatnak egymással, aki ket egyébként ritkán hoz össze a sors, mindig van miről beszélgetni, mindig van olyan téma, amit
alaposan ki lehet beszélni. De hogy gördülékenyebben folyjék a beszélgetés, nem árt némi nemes
nedű, amitől könnyebben forgatjuk a szavakat, amitől jobban (vagy kevésbé) értjük a másik mondandóját. Ilyenkor pedig az is előfordul, hogy nem csak egy vagy két kupicával emeljük a hangula tot, mert hát ahány ház, annyi szokás alapon, meg kell ízlelni minden felkínált italt!
A korai indulás ellenére talán kissé későn, 15 óra körül érkeztünk meg, bár az
is lehet, hogy felajzott kíváncsisággal és
türelmetlenséggel vártuk, hogy megpillanthassuk azokat a kaktuszokat, amiket
a környék kaktuszgyűjtői eladásra kínáltak fel nekünk, vásárlóknak. A busz megérkezésekor szétszéledve kezdtük el
megközelíteni a sportcsarnok egy-egy
bejáratát. Néhány mondatban leírom a
helyszínt, mert a mi, hazai viszonyokhoz
szokott szemünknek meglehetősen látványos volt a kép. A sportkomplexum nem
A vásárnak otthont adó Sportzentrum Eugendorf
csak egy csarnokból állt, hanem hibátlan
zöld frissességgel zöldellő két futballpályából is, ahol két fiatal csapat éppen összemérte tudását. Családtagjaik a lelátóról drukkoltak, vagy
a helyi vendéglátó egység valamelyik ételével vagy italával hódoltak a kulináris élvezeteknek. Igazi
családias hangulatot éreztem, bármerre néztem, ami talán nem véletlen, mert ha ugyan nem is kis falunak nevezném a települést, de egy nagyváros lélekszámától messze volt. Mindenki boldognak,
nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak tűnt, hangos, magukról megfeledkezett helyiekkel nem találkoztunk. Fiatalok teniszeztek, barátok, családtagok drukkoltak, vagy csak egyszerűen élvezték, nézték a
játékukat. Visszatérve a kaktuszbörzéhez, talán nem volt olyan kaktusznemzetség, amiből legalább
egy fajt ne tudtunk volna vásárolni. Néhányunk, még olyan ritkaságokat is talált, aminek nagyon
örült, mert így végre porzótársat tudott vinni otthoni kaktuszához. Láthattunk különböző színű
Epiphyllum-okat, tarka, színpompás Orchidea-kat, Tillandsia-kat, különböző féle Agave-kat is. Egy
kedves ismerőssel is összefutottunk, akinél a múlt évben a székesfehérvári csoporttal közösen jártunk és az akkori Közleményekben erről be is számoltunk. Az osztrák gyűjtő, télállókra szakoso5

dott, így én is vásárolni tudtam a sziklakertembe néhány szép Echinocereus-t. Élettársával, aki magyar származású, könnyen ment a beszélgetés, nem kellett kézzel-lábbal mutogatnom, ráadásul még
némi kedvezményt is adott nekünk, magyaroknak. A szombaton 18 óráig nyitva tartó rendezvény
minden pillanatát kihasználtuk a vásárláshoz és a nézelődéshez. Szállásunkra megérkezve többen elcsodálkoztak a táj szépségén, nyugalmán, hangulatán. Szobáink minden kényelmet megadtak, amire
csak egy ilyen kiránduláson szükségünk lehet. Vacsora után, az éjszaka csendjében tértünk nyugovóra.

Szállásunk (Berghof Dachsteinblick)
Kitekintés szállásunk erkélyéről
A hajnali ébredést követően, a teraszról kitekintve, megpillanthattuk a párafelhőkbe burkolózott he gyeket, és a hóval lepett hegycsúcsokat is. Reggeli után elindultunk vissza a börzére, hogy akik még
szerették volna gyűjteményüket gyarapítani néhány egyeddel, vagy akár egy ládával, azok még azt
megtehessék.

A vásártér
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A vásártér
A hazafelé tartó úton ismét
volt miről beszélgetni, ha
éppen nem nyomta el a fáradtság az embereket. Szép
kaktuszokkal, kellemes élményekkel, megismert kaktuszos barátokkal lettünk
gazdagabbak. Egy következő kiránduláson talán ismét
összehoz minket a sors, és
ismét együtt tölthetünk néhány órát, napot, szlovákiai,
erdélyi és román barátainkkal.
Fotók: dr. GYÚRÓ Zoltán
JOKHEL Csaba
A vásár sztárjai: Echinopsis hibridek
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www.kaktuszgyujtok.hu
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Tagok:

HORVÁTH Ferenc
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RIGERSZKI Zoltán
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• Éves tagdíj a 2016. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
• Éves tagdíj a 2016. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és minden más egyesületi szóróanyag postázásával: 3000 Ft.
• Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
• Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44 oldalon. A szakmai folyóirat internetes verziója a Kaktusz-Világ Online, amely az
archívumba
is
betekintést
enged,
előfizethető:
2500
Ft
mindenkinek.
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
• Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak). Szerkeszti: LUKOCZKI Zoltán.
• Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6 alkalommal, változó oldalszámon. Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.

