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Tisztelt Tagtársak!

Ismét benne járunk az őszben, magunk mögött 
hagyva jó néhány kaktuszos rendezvényt!

Az Őszi Országos Kaktuszkiállítást és Vásárt 
a Füvészkertben mintegy 1200 fizető vendég 
látogatta meg, sikeres volt az iskolaprogramunk 
keretében a pénteki napra szervezett iskolai 
osztályok meghívása rendezvényünkre. A  
„Karib-tenger kaktuszai” mottójú kiállí-
tásunkat  szakmailag mutatós növény-
kollekciókkal és -installációkkal valósítottuk 
meg, melynek jó visszhangja volt. A kiállítás 
bevétele egyesületünk működtetését segíti. 
Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!

A Chrudimi kaktuszbörzére tett csehországi 
buszos kiránduláson igen sok tagtársunk vett 
részt. Új növényekkel és szakmai ismeretekkel 
gyarapodhattak a résztvevők a chrudimi út 
során. A szállásfoglalás időzítéséből adódó 
gondokat a későbbi utak szervezésekor 
figyelembe kell hogy vegyük, és így ne csak a 
látottakkal, hanem az utazásszervezésével is 
elégedett legyen mindenki.

Október elején FÜLEKI József vecsési tag-

társunk szervezésében, egyesületünk támo-
gatásával első alkalommal került megrende-
zésre Vecsésen a Bálint Ágnes Művelődési 
Központban a Vecsési kaktuszkiállítás és 
vásár. A termet díjmentesen kaptuk, cserébe 
egy szép kaktuszbemutatót kért az intézmény. 
Ez utóbbi több tagtársunk aktív részvételével 
megvalósult, öregbítve ezzel az MKOE jó 
hírnevét. A látogatók folyamatosan érkeztek és 
gyönyörködtek a tövises növény-csodákban. 
Rendezvényünk ingyenesen megtekinthető 
városi esemény volt. A jó kapcsolatokat 
megtartva jövő tavaszra a Bálint Ágnes 
Mesefesztiválra időzítenénk szintén egy vecsési 
kaktuszbemutatót. Hasonló vidéki kaktuszos 
rendezvények szervezésére a jövőben is 
szeretnénk lehetőségeket teremteni, hogy 
országszerte minél több érdeklődő megismer-
kedhessen a kaktuszokkal és egyesületünkkel 
is!

Végül minden Kedves Tagtársnak kívánok egy 
szép hosszú, kellemes, napsütéses őszt, és sok 
erőt a lassan aktuális növényteleltetéshez!

HORVÁTH Ferenc
 MKOE elnök

Elnöki beköszönő

Árubőség Pavel PAVLÍČEK üvegházában
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fényképek, majd 9 órakor megnyitott a Magyar 
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének őszi 
kiállítása. Alig nyíltak ki a kapuk, máris 
megérkeztek  iskolaprogramunk keretében a 
látogatók azokból az iskolákból, amelyeknek 
meghívót küldtünk. Szeretném is megemlíteni a 
vecsési iskolákat, ahonnan igen szép számmal 
érkeztek tanulók. Bízva bizakodunk abban, 
hogy talán a fiatal korosztállyal megismertet-
hetjük, és talán megszerettethetjük ezeket a nem 
mindennapi csodás növényeket.

Szombat reggeltől beindult a gyereksátor, ahol a 
legkisebbek rajzolhattak, színezhettek, vagy 
akár kis kaktuszokat is ültethettek, ha éppen 
ehhez volt kedvük.

Szintén erre a napra érkeztek a bírálóbizottság 
tagjai is, akiknek feladatuk, hogy a kiállítók 

növényeit különböző kritériumok szerint 
pontozzák. Mint minden őszi kiállításon, a tét 
most sem volt kevesebb, mint az, hogy kinek a 
neve kerül fel az Anisits-vándorkupára. VARGA 
Zoltán, a bírálóbizottság tagja összesítette a 
bírák által adott pontokat.

PAPP László, a Debreceni Egyetem Botanikus 
Kertjének igazgatója 11 órakor hivatalosan is 
megnyitotta a kiállítást, beszédében méltatta a 
kaktuszgyűjtők összetartását, a kiállított szép és 
igényes növényeket, majd megemlékezett 
FARKAS Jánosról, aki a hazai kaktuszgyűjtés 
kiemelkedő alakja volt. PAPP Lászlótól azt 
hiszem már megszokhattuk, hogy most is egy 
idézettel zárta beszédét. Karel ČAPEK Az 
ellopott kaktusz című művéből (forrás: Karel 
ČAPEK: Az  ellopott gyilkosság és más bűnügyi 

PAPP László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének az igazgatója
megnyitja a kiállítást.

Háttérben HORVÁTH Ferenc MKOE elnök és 
dr. SOLTI Ádám Kaktusz-Világ főszerkesztő

A karib-tengeri térségben megtalálhatjuk az 
epifiton életmódú kaktuszfélék nemzetségeit is.

iii
A karib-tengeri szigetvilágra jellemző egyik nemzetség: a Melocactus

Az őszi rendezvényünkre készülve mindig 
eszembe jut, hogy hamarosan ismét kezdhetjük 
kedves kaktuszainknak a helyet keresni, ahol a 
következő télen meghúzódhatnak. Van, akinek a 
pincében, a lépcsőfordulóban, a szerencsé-
sebbeknek egy szép tágas kaktuszházban 
telelnek a növényei, ahol kedvükre fejlődhetnek 
a sokszor elhúzódó nyárias őszi napokon is. De 
ne rohanjunk ennyire előre, mert még csak 
szeptember eleje van, amikor az ELTE 
Füvészkertjében elkezdjük a munkálatokat, 

hogy a pénteki nyitásra minden a helyén 
lehessen. Kezdjük is el, ne tétlenkedjünk!

2017. szeptember 7-én, csütörtök reggel, mire 
minden ládát bepakoltam, kezdtem érezni, hogy 
egy kiállításra összeállítani, majd az autóba 

elhelyezni a szállításra váró növényeket nem is 
egyszerű feladat. Egy nagy autó persze sok 
problémánkra megoldás lehet, de jelen esetben 
ez nem állt rendelkezésemre. Meglepő módon a 
közlekedéssel nem volt gondom, így a 9 órára 
kitűzött kezdésre pontosan ott tudtam lenni. 
Legelső feladatként a sátorvázat kell a pincéből 
felhoznunk, amiben szerencsére nagy segítséget 
nyújtottak a Magyar Gyula Kertészeti Szak-
gimnázium és Szakiskola tanulói, akik minden 
másban is segítségünkre voltak, ami az építésnél 
szóba jöhetett. A sátor felállítása már a könnyű 
feladatok közé tartozik, de a szorgos kezekre itt 
is nagy szükség van. Az asztalok összeállítása és 
megtöltése agyaggranulátummal viszont már 
tényleg erőt próbáló feladat. (Itt jegyezném 
meg, hogy ebben a fázisban sajnos nem elég a 
segíteni akarás, mert a szakértelemre, és 
minimális faipari munkaismeretre minden-
képpen szükség lenne. Ezért is lenne szükség 
olyan segítségre,  aki beletanulhat a munka-
folyamatokba – ez a folyton cserélődő diákok 
esetében sajnos nem lehetséges.) Minden 
nehézség ellenére mégiscsak időben elkészül-
tünk, már csak azoknak maradt hely az 
ideiglenesen felállított kaktuszágyásokban, 
akik vidékről később, vagy csak holnap korán 
reggel érkeznek meg.

Pénteken reggel nagy sürgés-forgás közepette 
kerültek helyükre az utolsó kaktuszok, táblák, 

A Karib-tenger kaktuszai
Farkas János-emlékkiállítás
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Sör, kaktusz. Mi kell még? Kolbász.

Egyesületünk tagjai harmadik 
alkalommal látogathattak el Cseh-
országba, azon belül Chrudimba, a 
kaktuszbörzére. Mint minden eddigi 
kirándulásunkat, ezt is SASVÁRI Ákos 
szervezte, aki hosszas keresgéléssel 
szállást és buszt is talált terveinkhez. Persze 
nem ment minden olyan simán, mint ahogy ez 
első olvasatban tűnik, mert vagy a busz-
társaságok mondták le a megrendelést, vagy a 
szállásról derült ki, hogy nincs elég szabad 
helyük. Így Ákos ismét nekiláthatott keresni– 
kutatni, hogy aztán egy zökkenőmentes 
kiránduláson vehessünk részt.   

Reggel 6 órakor indultunk a már megszokott 
füvészkerti gyülekezőhelyről Győr felé, hogy 
ott további három utassal kiegészüljön csapa-
tunk. Az első megállónál kissé hosszabban 
kellett időznünk, mert egyik utas társunk egy 
másik benzinkúton várta buszunk megér-
kezését, mi pedig őt a mienknél. Amikor 
megérkezett, onnan már majdnem egyenes út 
vezetett Chrudim felé, ha leszámítjuk azokat a 

kisebb útlezárásokat, amelyek 
időnként szűk kis mellékutakra terelték nem 
kicsi buszunkat. 

Pavel PAVLÍČEK-hez a korai indulás ellenére is 
csak délután, kb. 15 óra körül érkeztünk meg. 
Pavel PAVLÍČEK  gyűjteménye sok idős 
növényből áll, nem ritka benne az értékes, 
különleges kaktusz, amelynek magjait minden 
bizonnyal Mexikóból hozhatta jó pár évtizeddel 
ezelőtt. Aki még nem járt ebben a gyűjte-
ményben a börze idején, annak elárulom, hogy 

Harmadszor 
Chrudimban

v

történetek, fordította: ZÁDOR András, Európa 
Kiadó, 1966) idézte a következőt:

– Várjon – szakítottam félbe –, miben vitte el 
a kaktuszokat?

– A keblemben, kérem szépen – felelte 
szégyenlősen –, nem is sejti, milyen kellemes 
szúrása van egy ilyen kaktusznak.

Hát akár hiszik, akár nem, nekem nem volt 
szívem elvenni tőle a kaktuszokat. 

– Tudja, mit – mondtam neki -, én elviszem 
magát az öreg Holben úrhoz, hadd tépje ki 
mind a két fülét. 

No, látniuk kellett volna, hogy össze-
melegedtek azok ketten! Egész éjszaka kint 
voltak az üvegházakban, amíg csak végig 
nem nézték mind a harmincezer cserepet. 

– Holan – mondta nekem az öregúr –, ez az 
első ember, aki megbecsüli a kaktuszt.

A megnyitó után a szakértőkből álló zsűri 
kihirdette, hogy TÓTH Norbert debreceni 
gyűjtőtársunk Epithelantha-gyűjteményét 
értékelte a bírálóbizottság a legtöbb pont-
számmal, így TÓTH Norbert neve már második 
alkalommal kerül majd fel az Anisits-
vándorkupára.

Dr. SOLTI Ádám a kiállítóknak és a szerve-
zőknek átnyújtotta az emléklapokat, és egyben 
mindenkinek megköszönte a részvételt, a 
kiállítási munkálatokban a segítséget.

Vasárnapra sokunkon talán már a fáradtság jeleit 

láttam, mintha többen is várták volna, hogy 
mikor kezdhetik összepakolni portékájukat és a 
kiállításra hozott növényeiket. Hamarosan 
megjelentek az iskolás fiatalok, akik, mint 
csütörtökön, most is segítségünkre voltak a 
sátorbontásnál, az agyaggranulátum bezsáko-
lásánál és a pincébe hordásánál.

Az egyesület vezetősége nevében köszönjük 
azoknak, akik szabad idejüket nem sajnálva, 
segítségünkre voltak a kiállítási sátor körüli 
munkákban, akár az építés, akár a bontás során! 
Bízom abban, hogy a következő években talán 
mások is erőt gyűjtenek, és csatlakoznak ehhez 
a nem csak installáció-, de közösségépítő 
munkához!

JOKHEL Csaba (jokhelcsaba@t-online.hu)

FARKAS János emlékére összeállított kiállítás (Fotó: JOKHEL Csaba)

Anisits-vándorkupa és oklevél. 
TÓTH Norbert debreceni gyűjtőtársunk neve 

ismét felkerül a kupára.
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láttam, mintha többen is várták volna, hogy 
mikor kezdhetik összepakolni portékájukat és a 
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segítségünkre voltak a kiállítási sátor körüli 
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a nem csak installáció-, de közösségépítő 
munkához!

JOKHEL Csaba (jokhelcsaba@t-online.hu)

FARKAS János emlékére összeállított kiállítás (Fotó: JOKHEL Csaba)

Anisits-vándorkupa és oklevél. 
TÓTH Norbert debreceni gyűjtőtársunk neve 

ismét felkerül a kupára.
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nehezen tudtam kikecmeregni. Azt azonban tudtam, 
hogy hamarosan érkezik a busz, amivel elindulhatunk 
vissza Chrudimba, a kaktuszbörzére. Talán itt sem baj, 
ha elmondom, hogy a börze reggel 9-kor nyit, azonban 
arról is hallani, hogy már korábban is be lehet jutni, és 
talán ekkor ritkább növényekhez is hozzájuthatunk. A 
börze színhelye, egy öreg gyártelep, aminek talán az 

ebédlőjét foglalják el a kaktuszgyűjtők és az árusok. 
Mérete kb. egy kézilabda pálya lehet, ahol több 
sorban is asztalokon kínálják pozsgásaikat az 
árusok a vásárlók nem kis örömére. A hatalmas 
tömegben válogató emberek között előbbre 
jutni, megtalálni azt a növényt, amiért jöttünk 
nem könnyű feladat. 12 óráig volt lehetőségünk 
árusról árusra járni, válogatni a kaktuszok 
között. Egy kis uzsonna elfogyasztása után, 
elindultunk hazafelé, ám közben a jókedv 

továbbra is megmaradt, fáradtságnak talán nyoma 
sem volt. Mire Győrbe érkeztünk már beesteledett, 

a budapesti végállomásnál sorban elbúcsúztunk 
egymástól, hogy majd egy következő kiránduláson 
ismét együtt indulhassunk egy újabb, kaktuszos, 
zsákmányszerző körútra.

JOKHEL Csaba (jokhelcsaba@t-online.hu)

ilyenkor nem kis kaktuszos élet folyik a kert belső 
szegletében, ahol az igazi jó cseh sörrel koccintanak a 
nemzetközi kaktuszos élet ismert, és kevésbé ismert 
tagjai. Persze a sör mellé nem árt, ha eszünk is 
valamit, mert a folyamatosan készülő grillkolbász 
illata azokat is elcsábítja, akik eredetileg nem akartak 
ennek a kulináris élvezetnek hódolni. Ilyenkor nem 
csak az evésről és az ivásról szól ez a találkozó. Egy 
kisebb kaktusz házban az eladó kaktuszok között 
lehet válogatni, fellelni olyan növényeket, 
amelyek még hiányoznak gyűjteményünkből. 
Így kisebb–nagyobb dobozokkal, csomagokkal 
elindultunk a buszunk felé, amivel végre a nap 
fáradalmai után elérkezhettünk szállásunkra 
Kutna Hora városba. Szobáink elfoglalása után 
ki–ki a napi fáradalmak után vagy pihenőre tért, 
de többen ellátogattak egy–egy étterembe, ahol a 
helyi specialitások mellett, nem hagyták ki a 
legfinomabbnak vélt sörök megízlelését. Ugyan 
több különböző vélemény is kialakult, de minket 
gyorsan kiszolgáltak és a kiválasztott ételeket is 
gyorsan elkészítették, ami ráadásul még igen ízletes is 
volt.

A másnapi ébresztőt, mintha kicsit korainak éreztem 
volna, mert a kényelmes ágyainkból csak nagy 

Sürgés–forgás a kaktuszbörzén
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
 2030 Érd, Hernád utca 15/A Adószám: 19576583-1-13
 www. kaktuszgyujtok.hu 

Elnökség:
 Elnök:  H������ Ferenc +36 20 546-2668 horvath.bromelia@gmail.com
 Tagok: L������� H������ Ilona +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com
  gazdasági vezető
  R�������� Zoltán +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com
  kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
 Elnök: Z��� Józsefné +36 30 910-8649 lenke.zilike@gmail.com
 Tagok: M����� Veronika +36 30 395-2228
  S�� István +36 22 325-539

Tisztségviselők:
 Főtitkár, könyvtáros: S������ Ákos +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com
 Honlapszerkesztő: Dr. G���� Zoltán +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu
 K-V főszerkesztő: Dr. S���� Ádám +36 1 372-2500/8614 adam.solti@ttk.elte.hu
 Magfelelős: D����� Judit +36  20 512-8534 juditd55@gmail.com
 Szakmai vezető: P��� László +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu
 Szervező titkár: Ö���� Dénes +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com
 Csoporttitkárok:
 Budapest: V���� Zoltán +36 70 364-9537 vargazolee@gmail.com
 Érd: J����� Csaba +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu
 Székesfehérvár: B����� Erika +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu

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 

oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak).
Szerkeszti: L������� Zoltán.
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