
ixiv A 2018-as tavaszi füvészkerti kiállításunk hivatalos megnyitóján balról jobbra:
HORVÁTH Ferenc MKOE elnök, LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, dr. SOLTI Ádám 

és a megnyitót tartó PAPP László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója

Tisztelt Tagtársak!

Mikor e sorokat írom már javában benne 
vagyunk a nyárban, növényeink gazdag 
virágzással hálálják meg egész évi gondosko-
dásunkat.

A nagy forróságban a kaktuszos élet is kicsit 
lelassul, nyári szünet van a helyi csoportoknál 
és a rendezvények száma is kevesebb.

A vezetőség , azonban  most is tevékenyen 
dolgozik, már szervezzük az őszi kiállításunkat, 
ahol az Andok kaktuszvilágának bemutatása 
lesz a fő irány, az oszlopos kaktuszok 
kedvelőinek nagy örömére.

Nyár folyamán  megpróbálunk újabb 
szakirodalmakat beszerezni könyvtárunk 
részére, egyesületünk tagja lett a németországi 

Deutsche Kakteen-Gesellschaft e.V. (DKG)-
nak, így a Kakteen und andere Sukkulenten“ 
(KuaS) legfrisebb számait is kölcsönözhetik 
majd tagjaink a budapesti Füvészkertben 
található könyvtárunkból.

Ismét megszervezzük a szeptember utolsó 
hétvégéjére eső csehországi, chrudim-i, 
szakmai kirándulásunkat, melyre várjuk 
tagtársaink jelentkezését!

Minden kedves tagtársat szeretettel  várunk  
rendezvényeinken!

Végül kívánok mindenkinek kaktusz-
virágzásban gazdag nyári hónapokat!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Elnöki beköszönő

Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

2018/2.
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SZEIFERT Gábor, a kiállítás első helyezettje

A szombati hivatalos megnyitót PAPP László, a 

Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének 

igazgatója tartotta. Megemlékezett a nemrégen 

elhunyt prof. dr. MÉSZÁROS Zoltánról, aki 

mexikói és kubai munkája során a hazai 

kaktuszkultúra kibontakozását segítette, kaktu-

szokról írt könyveiből sokan sajátították el a 

kaktusznevelés fortélyait.  Méltatta a hosszú évek 

óta kiemelkedő színvonalú rendezvényt, külön 

említés tett a gyűjtők által bemutatott színvonalas 

kiállítási növényanyagra.

Az emléklapok átadását követően kihirdették a 

legszínvonalasabb gyűjteményt bemutató gyűjtőt. 

A négy tagú szakmai zsűri SZEIFERT Gábor 

növényeinek adta a legmagasabb pontszámokat, 

aki erre a rendezvényre Gymnocalycium-jait hozta 

magával.  

A kiállítás most első alkalommal négy napos volt, 

mert a pünkösdhétfő egy nappal meghosszabbí-

totta a hétvégét. Az időjárás  kegyes volt hozzánk, 

minden programunk rendben lezajlott, nem 

zavarta meg a megnyitót, gyermekfoglalkoztatót, 

az építést és bontást sem. 

Köszönjük mindazoknak, akik segítséget nyújtot-

tak egyesületünknek, köszönjük vendégeinknek, 

hogy egyre többen érdeklődnek a kaktuszok iránt, 

és köszönjük tagjainak is, hogy egy-egy beszélge-

téssel megismerhettük egymást. 

JOKHEL Csaba

SZEIFERT Gábor kiállítási anyaga

Az elmúlt évekhez hasonlóan a szokásos előkészületeket 

követően megnyitottuk 2018. május 18-21. között tavaszi 

kak tuszk iá l l í t á sunka t  é s  -vásá runka t  a z  ELTE 

Füvészkertben, melyre kiállítóink elhozták a legszebb és a 

legféltettebb kincseik közül is a legérdemesebbeket, hogy 

megmutathassák az érdeklődő közönségnek. Ezen a 

kiállításon most az Astrophytum nemzetség tagjai 

kerültek reflektorfénybe, és sajnos ismét egy hazai 

kaktuszgyűjtőtől, dr. MÉSZÁROS Zoltántól, egyesüle-

tünk tiszteletbeli elnökétől  is búcsúztunk, aki az év 

elején hunyt el.

Mint minden eddigi kiállításunkat, ezt is a csütörtöki 

napon építettük fel. Már sokszor említettem, hogy 

nem nagyon kapunk segítséget a tagságtól, így hét 

aktív tagunkra hárult a kiállítási sátor felállítása és 

berendezése. Talán nem árulunk el vele nagy 

titkot, hogy a belépőkből összegyűlt pénz a 

fedezete a Kaktusz-Világ magazin és a Pozsgás-

lapok kiadásának, a buszkirándulásoknak, a 

karácsonyi közös programnak, összességében az 

egyesület működésének.  

Pénteken vendégül láttunk hat iskolai csoportot, 

akik iskolaprogramunk részeként ingyen 

belépőt kaptak rendezvényünkre. Ezzel talán 

hamarosan köreinkben üdvözölhetünk néhány 

fiatal kaktuszgyűjtőt,  akik így találtak 

maguknak egy új, természetközeli hobbit.

A tavaszi füvészkerti kiállításunkról
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Hazafelé pattant ki LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona 
fejéből, hogy miért ne ejtenénk útba a mindig 
fogadókész agárdi Kaktuszkertet, LOJEK Géza 
birodalmát, aki egyben SAS István szomszédja 
is.

És ez volt a nap bónusza. Következzen pár 
kép erről.

LOJEK Géza

Egyesületünk ebben az évben a hazai szakmai 
kirándulásra a fehérvárcsurgói dísznövény-
vásárt választotta. Tizenhat fő vett részt a 
túrán, bár lehettünk volna többen is, a busz 
félig telt csak meg. Így szellősen, jó hangulat-

ban indultunk, menet közben Érden 
felfettük a csoport másik felét.

Szép környezetben, a 19. században, 
klasszicista és eklektikus stílusban 
épült Károlyi-kastély körül volt a 
vásár, ami választékában nem nagyon 
különbözött a többi hasonló temati-
kájú vásártól.

A vásárterület feltérképezése, a 
vásárlás után (mert valamit mindig 
kell) a tűző nap hamar árnyékba 
űzött minket. A vásáron találkoztunk 
SAS Istvánnal (Anisits-díjas gyűjtő-
társunkkal), aki kezdetek óta 
árusítója és ennek a kirándulásnak 
is az ötletadója volt.

Az MKOE szakmai kirándulása a 
2018. évi Európai Dísznövény és 

Kertművészeti Napokra, 
Fehérvárcsurgóra 2018.06.02-án

Virágzó Maihueniopsis clavarioides, 
csak keveseknek adatik meg.

Aeonium tabuliforme helyes tartása, 
ami egy függőleges sziklafalat imitál.
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bennem az, hogy milyen hatalmas áldozattal 
jár, amikor Zoltán Kazincbarcikáról egy 
elnökségi ülésre, egy kiállításra jön vagy 
bármilyen az egyesületettel kapcsolatos 
ügyintézés  miatt Budapestre kell utaznia.

Összesen kilenc kaktuszgyűjtő vizsgálta, 
fényképezte, egyszóval csodálta Zoltán 
gyűjteményét, amit minden szempontból 
kifogástalannak láttunk. Egészséges, szépen 
karbantartott, nevelt növények, és az apróbb 
magoncok sokaságáról ítélve, talán a 
továbbiakban is gyarapodó kollekcióval várja a 

jövőben  az  a r ra  t éved t 
kaktuszkedvelőket.

Rigi és kedves felesége a 
társaságot egy tartalmas  
gulyáslevessel is megven-
dégelte, amit saját készítésű 
chilikrémmel bolondíthattunk 
meg, melynek mértékegysége 
a fogpiszkálóhegynyi volt, 
jelezve a chili brutalitását. Búcsúzóul 
ajándékba is kaptunk egy kis üveggel.

JOKHEL Csaba

Álló sor, balról jobbra: dr. GYÚRÓ Zoltán, KAJDACSI János, 
 LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, DÁNIEL Judit, BÁTI István, JOKHEL Csaba. 

Gugoló sor, balról jobbra: ÖTVÖS Dénes, RIGERSZKI Zoltán és SASVÁRI Ákos.

Balról jobbra: SASVÁRI Ákos, dr. SÖVÉNY Mihály, 

RIGERSZKI Zoltán, LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, DÁNIEL Judit.

viivi

Rend és tisztaság 
a növényasztalok alatt

Régóta terveztem, hogy valamikor meg-
látogatom RIGERSZKI Zoltánt, aki a teljesnek 
mondható Melocactus-gyűjteménye mellett 
számos Matucana, Ferocactus-fajt is tart és jó 
néhány oszlopos növekedésű kaktusz gondos 
tulajdonosa.

A tervezett út időpontja távolinak tűnt,  
mígnem az érdi csoport egyik előadásán 

minden gyorsan  konkretizálódott .  A 
színvonalas előadást a két nagy Kolumbia 
felfedező: RIGERSZKI Zoltán és ÖTVÖS Dénes 
tartotta. Ezen az előadáson említettem meg, 
hogy a hétvégén indulunk R IGERSZKI 
Zoltánhoz, Kazincbarcikára. A kezdeti egy 
autónyi társaság, hamar két autósra bővült.

Az út nem rövid, 2,5 - 3 óra. Most tudatosult 

Látogatóban RIGERSZKI Zoltánnál
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Időpont:  2018.07.01.

Helyszín: 2030 Érd, Hernád u. 15/A

Jelen vannak a jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos 

Napirendi pontok:

1. A tavaszi kaktuszkiállítás értékelése

HORVÁTH Ferenc elnök beszámolójában a 
tavaszi kiállítást sikeresnek, immár 
bejáratódottnak értékelte. A rekordszámú 
látogató között jelentős számban voltak 
külföldiek. A reklámra fordított összeg bőven 
megtérül a megnövekedett bevételben.

2. Az őszi kiállítás előkészítése

Témája: Az Andok hegylakói

Melocactus-ok (RIGERSZKI Zoltán), oszlop-
kaktuszok (ÖTVÖS Dénes), Tillandsia-k 
(HORVÁTH Ferenc)

Feladatok:

ź meghívók készítése (dr. GYÚRÓ Zoltán),

ź utánfutó vagy kisbusz a szállításhoz 
(ÖTVÖS Dénes),

ź bejárati kordonok beszerzése (SASVÁRI 
Ákos),

ź A kiállítási anyag egységes formátumú 
feliratozása (jelenleg megoldatlan),

ź jegyárak nem változnak,

ź egyesületi pólók csináltatása (HORVÁTH 
Ferenc)

ź gyermekfoglalkoztató.

3. Kiállítási szabályzat kiegészítései:

Vándorserleg odaítélésénél a kiállítási 
szabályzatban leírtak szerint kell eljárni. Egy 
gyűjtemény legközelebb 10 év múlva 
versenyezhetne újra a serlegért (nehézséget 
jelent itt a gyűjtemény fogalmának 
meghatározása).

Kiegészítésre szorul a szabályzat: „x %-kal 

csökkentett helypénzt fizet a kiállító, 
amennyiben közreműködik a berendezés 
felépítésében és lebontásában, illetve 
növényeivel képviseli az Egyesületet más 
rendezvényeken.”

Elnökségi határozat után felelős SASVÁRI 
Ákos.

4. Új gazdasági vezető megbízatása jogi 
hátterének rendezése: aláírási címpéldányok 
eljuttatása közjegyzőhöz.

Felelős: elnökség.

5. A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
anyagi támogatása: várjuk a hivatalos 
megkeresést, hogy kialakíthassuk 
álláspontunkat.

6. Könyvértékesítés rendezése: LIBNÁR 
Antal - TÓTH Norbert Hordókaktuszok c. 
könyvének értékesítése kapcsán az 
Egyesületnek tartozása van TÓTH Norbert 
felé, amelyet rendezni kell. A pontos 
elszámoláshoz ismerni kell az eddig 
értékesített mennyiséget. Felelős: RIGERSZKI 
Zoltán.

7. Hozzászólások:

FÜLEKI József: újrabíráltatná gyűjteményét, 
amelynek szakgyűjteményi titulusa jövőre 
lesz 30 éves. 

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona: a Kaktuszos 
karácsony a tavalyi helyszínen 2018.12.15-én 
lesz.

JOKHEL Csaba: A Kaktusz-Világ folyamatos 
cikkhiányáról.

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona: két szakmai 
kirándulás megszervezése van folyamatban.

SASVÁRI Ákos konkrét javaslatokat kér 
könyvbeszerzésekre. 

A magfelelős személye továbbra is 
megoldatlan.

SASVÁRI Ákos MKOE titkár

Emlékeztető 
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete elnökségi üléséről
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a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete elnökségi üléséről
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Jolika (világoskék pólóban) mutatja be a kertet. 
Minden, ami zöld és fotoszintetizál az jöhet a kertjébe, 

amely az évek során egy kis botanikus kertté vált.

Gyümölcsös a kert hátsó felében

Rózsakert

Azért kaktuszok és pozsgások is voltak, nem is kevés.
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Szeretettel fogadott minket IZSAY TAMÁS (jobbról a második)

Feleségének kedvenc nemzetsége, a Tillandsia-k
gondozása Tamásra maradt, aki féltőn óvja őket.

Szaporítóház

Az örök kedvencek, az Oreocereus-ok

IZ
S

A
Y

 T
am

ás
 g

yű
jt

em
én

ye
, Ú

rh
id

a
Székesfehérvár és környéke kaktuszgyűjtőinek

meglátogatása (2018.07.08.)
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SAS István (az oldalon alul), a nagy mesemondó, amit mi szívesen hallgatunk. Kertjének minden 
szegletéről, növényéről részletes előadást tart, ami egyik fülünkön be, a másikon meg ki. 
Mire végzünk a tárlatvezetéssel már kezdhetjük előlről. Sose lehet megunni.
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Tephrocactus bonnieae

LUKOCZKI Zoltán (az előtérben) 
a nyári, csapadéktól védett, 

szabadtartás híve, ahol az állandó szél 
hűti a nagy forróságban a növényeket.

Növényeit fedett asztalokon tartja, 
ha kell árnyékolás-védelemmel.

A vizet szivatással adja.

Nagy kedvenc a selyemkórófélék
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A kiskőrösi Kaktuszmúzeumban jártunk

Kedves invitálásnak tettünk eleget, amikor 
2018. 07. 21-én meglátogattuk a PETRÓCZI 
családot. Ámulatba ejtett minket az a 
nagyságrend, amilyennel kevés köz- és 
magángyűjtemény rendelkezik. Itt a teljes 
kert a kaktuszok és pozsgások birodalma. 
Van itt a házhoz épített két szintes 

telelőhelyiség, a Death Valley-i forróság 
érzetét adó hatalmas fóliasátor, a Kaktusz-
múzeumnak helyet adó falazóelemmel és fa 
tetőgerendákkal felépített és polikarbonáttal 
borított építmény, valamint a kertben 
szabadon álló fedett és nem fedett asztalsorok 
dugig növényekkel.

PETRÓCZINÉ NOSZA Piroska álma, hogy az idős, valamint az örök 
kaktusz-vadászmezőkre távozott gyűjtők értékes növényanyagát 
egyben megőrizzék és méltó módon megemlékezve azt kiállítsák. 
Piroska elképzelése megvalósulni látszik, mert már most sok szép, 
idős növény látható a múzeumban, amit mindenki előzetes időpont 
egyeztetéssel megcsodálhat. Eddigi munkájuk nagyobb elismerést 
érdemel, ezért későbbi számunkban részletesebben is foglalkozunk a 
kiskőrösi Kaktuszmúzeummal.

PETRÓCZINÉ NOSZA Piroska

PETRÓCZI IstvánKOVÁCS Bence

NAGY Máté

Új, immár végleges helyén 
HUBAI István E. grusonii-ja
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LOJEK Géza agárdi Kaktuszkertjében az esztétikusan kiületett egzotikumok többsége nem télálló, 
melyek tavaszi kiültetése és őszi felszedése és telelőhelyükre pakolása hónapokat vesz igénybe.
Erre más nem igen vállalkozik. A közbeeső időben a kert viszont maga az eldorádó.



xvxiv

A kiskőrösi Kaktuszmúzeumban jártunk

Kedves invitálásnak tettünk eleget, amikor 
2018. 07. 21-én meglátogattuk a PETRÓCZI 
családot. Ámulatba ejtett minket az a 
nagyságrend, amilyennel kevés köz- és 
magángyűjtemény rendelkezik. Itt a teljes 
kert a kaktuszok és pozsgások birodalma. 
Van itt a házhoz épített két szintes 

telelőhelyiség, a Death Valley-i forróság 
érzetét adó hatalmas fóliasátor, a Kaktusz-
múzeumnak helyet adó falazóelemmel és fa 
tetőgerendákkal felépített és polikarbonáttal 
borított építmény, valamint a kertben 
szabadon álló fedett és nem fedett asztalsorok 
dugig növényekkel.

PETRÓCZINÉ NOSZA Piroska álma, hogy az idős, valamint az örök 
kaktusz-vadászmezőkre távozott gyűjtők értékes növényanyagát 
egyben megőrizzék és méltó módon megemlékezve azt kiállítsák. 
Piroska elképzelése megvalósulni látszik, mert már most sok szép, 
idős növény látható a múzeumban, amit mindenki előzetes időpont 
egyeztetéssel megcsodálhat. Eddigi munkájuk nagyobb elismerést 
érdemel, ezért későbbi számunkban részletesebben is foglalkozunk a 
kiskőrösi Kaktuszmúzeummal.

PETRÓCZINÉ NOSZA Piroska

PETRÓCZI IstvánKOVÁCS Bence

NAGY Máté

Új, immár végleges helyén 
HUBAI István E. grusonii-ja

L
O

J
E

K
 G

éz
a 

k
er

tj
e 

és
 g

yű
jt

em
én

ye
, A

gá
rd

LOJEK Géza agárdi Kaktuszkertjében az esztétikusan kiületett egzotikumok többsége nem télálló, 
melyek tavaszi kiültetése és őszi felszedése és telelőhelyükre pakolása hónapokat vesz igénybe.
Erre más nem igen vállalkozik. A közbeeső időben a kert viszont maga az eldorádó.



xvxvixvi

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: D����� Judit +36 20 512-8534 juditd55@gmail.com
  gazdasági vezető
  R�������� Zoltán +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com
  kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
 Elnök: F����� József +36 30 608-7517 polythele@gmail.com
 Tagok: L������� Herczeg Ilona +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com
  T���� Istvánné +36 20 944-3307 timarmarika@citromail.hu

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 2018-as 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.

A fehérvárcsurgói dísznövény-vásár 
és ennek szép háttere, otthona a Károlyi-kastély


