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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ez a nyár (is) sajnos hamar elrepült, de talán egy
kis pihenést mindenki be tudott iktatni ebben a
rohanó világban. A nyári szabadság alatt több időt
fordíthattunk növényeinkre, az esetleges,
elmaradt teendőinket befejezhettük gyűjteményeinkben.
Az ősz eleje egyesületünk életét ismét mozgalmassá teszi, szervezzük a szeptemberi országos
kiállításunkat, melynek középpontjába Brazília
szukkulens növényvilágát állítottuk endemikus
kaktuszfajokkal, fán élő broméliafélékkel és más
egzótákkal karöltve. Bízunk benne, hogy mind a
szakmai, mind a laikus nagyközönségnek tudunk
különleges szépségű növényeket bemutatni.
A helyi csoportok élete is felpezsdül, érdekes
előadások várják a kaktuszkedvelőket Budapesten, Érden és Székesfehérváron egyaránt.
A hagyományos őszi buszos szakmai
kirándulásunk a chrudimi börzére ismét
teltházas lesz, mely idén kiegészül a Duben
Kaktuszkertészet meglátogatásával is.
Végezetül kérek minden kedves tagtársat,
hogy munkájával, kiállításra szánt
növényeivel vagy szakmai cikkek
megírásával támogassa az MKOE
munkáját, hiszen egyesületünk csak a
tagság aktív összefogásával képes
eredményesen működni!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Tillandsia funckiana
HORVÁTH Ferenc üvegházában
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Rhyncholaelia digbyana
HORVÁTH Ferenc kertjében

Át a kapu alatt, s tovább egyenesen!

Kaktuszkiállítás falun?!
– röviden a
Botanica Exoticáról

Idén június elején hetedszer állítottuk fel a
Botanica Exotica kiállítás kapuját, amely alatt
átsétálva az érdeklődők kaktuszokkal,
pozsgásokkal, egyéb érdekes növényekkel
találkozhattak Szirmabesenyőben.
Korábban már írtam az Északkelet-magyarországi Régió kiállításairól, így többeknek már
akkor is ismerősen csenghet településünk neve,
ha eddig még nem jártak felénk. Ugyan a
faluban csak ötödik alkalommal találkozhattak
a látogatók e programmal (az első két esetben
Miskolcon tartottuk), egyre ismerősebb a
rendezvény mind a kaktuszokat gyűjtők, mind a
(még nem gyűjtők, csak) szimpatizánsok,
kíváncsiak, különlegesebb programra vágyók
körében.
Miért éppen Szirmabesenyő, miért éppen egy
faluban kell ilyet szervezni? Jogos lehet a
kérdés, a legkézenfekvőbb válasz talán:
protestálásként! Összehasonlítva a bogácsi
kiállítással, ami szintén falusi környezetben
található, nyilván Bogács javára írható a
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település üdülőfalu, gyógyturisztikai központ
volta. Nálunk ez hiányzik, közel van viszont a
nagyváros: Miskolc még tömegközlekedéssel is
mindössze negyedórányira van, elmondhatjuk,
hogy több olyan városrésze is van, amelyből
tovább tart a központba érni, mint tőlünk.
Így elvileg adva van legalább egy nagyvárosnyi
célközönség, akiket éppen olyan nehéz elérni,
megszólítani, mint bárhol máshol bárki mást: ha
nem belebotlik valaki a rendezvénybe, nehéz
tudtára adni, hogy létezünk – én a virtuális
belebotlást: Facebook-csoport, esemény stb.
ugyanúgy belebotlásnak tekintem. Tehát ha
túljutunk az elérés problémáján, máris ott
járunk, hogy a környező falvak és a város lakói
egyaránt elmondhatják, hogy nem vagyunk
messze, talán megéri meglátogatni bennünket.
S túl azon, hogy könnyű eljutni hozzánk, én
szeretném is, ha nem lenne ennyire centralizált
országos, megyei, járási stb. szinten minden –
ide számolva akár a kulturális programok
fogyasztását is! Több fesztivál és rendszeresen

Nem maradt sok hely a megnyitón

visszatérő szándékú megmozdulás ugyanezt
tűzi célként maga elé: igenis vigyünk ki
programokat a nagyvárosi környezetből, és
mutassuk be, hogy épp annyira életképesek
kisvárosi, akár falusi helyzetben is – nem
pusztán a paraszti romantika mezsgyéjén útnak
indított rendezvényekre gondolva!
S úgy tűnik, ez valamennyire működni látszik:
mintha egyre több érdeklődő jutna el
kiállításunkra, településünkre is – nyilván a
gyűjtőtársak ilyen szempontból kivételesek, ők
alig várják, hogy a környéken felbukkanjon egy
kaktuszkiállítás, és hosszú utakra is hajlandóak
mind a növények, mind a kiállítókkal való
kapcsolattartás kedvéért. (Hozzánk idén a
legmesszebbről pl. LŐRINCZ Istvánék érkeztek,
Nagybányáról, remélem, megérte nekik a

hosszú út, és élvezték a látnivalókat!)
Másrészt igen hasznos, hogy a helyi kapcsolati
tőkét kihasználva gyakorlatilag ingyenes a
lehetőség a kiállítók számára, nem kell
helypénzt gyűjteni, nincs igazán komoly
beruháznivaló, ha az útiköltségtől eltekintünk.
Klasszikus win-win helyzet, mondanák
angolszász vidéken, hiszen jó és ingyenes
program az önkormányzatnak, s a fent leírt
formában ugyancsak lehetőség a kiállítás
résztvevőinek. S ez talán ismét Szirmabesenyő
község volta miatt lehetséges: kisebb léptékben
még valahogy kihagyható a képletből a pénz…
Nyilván ez nem működhet bárhol és
bármekkora méretben, természetes, hogy egy
ilyen rendezvénynek másfelé másféle
megvalósítással is lehet/kell szerveződnie.

Turbinicarpus-ok és Ariocarpus-ok
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Kicsik és nagyok: asztalon és asztal előtt

Úgy tűnik, nálunk egyelőre kiegyensúlyozott
helyzetben van e tekintetben a Botanica
Exotica, ami méretét tekintve annyira nem is
falusias jellegű: idén nyolc kiállító növényeit
lehetett megcsodálni nagyjából 16 négyzetméternyi kiállítási anyagban, ehhez társult
még a vásári portéka, amely szintén több volt,
mint tavaly.
Ebben az évben is próbáltunk valami egyéb
ötletet tenni a rendezvény mellé: műnél műbb
kaktuszokat vártunk, amelyek lehettek akár
saját alkotások, akár a tömegigényeket
kielégítő gyártósorok termékei, így egy apró
kísérőkiállítás, installáció formájában mind a
fanyar, tövises humor, mind a giccskultúra
képviseltette magát, tovább árnyalva kedvenc
növényeink természetes szépségét, sokoldalú
voltát.
Én ezúton is szeretném még egyszer
megköszönni mindenkinek a segítséget, a
közreműködést, legyen akár kiállító vagy
látogató vagy egyéb résztvevő, s bízva abban,
hogy lesz még Botanica Exotica, biztatok
mindenkit, aki még nem járt nálunk, a
jövőben bátran látogasson el a rendezvényre!
KOLLÁR Krisztián
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Metallocereus senilis – GÖNCZI Gergő alkotása

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesülete elnökségi üléséről (2019.07.06.)
Időpont:
ź 2019.07.06.
Helyszín:
ź 2360 Gyál, Zrínyi u. 9.
Jelen van:
ź HORVÁTH Ferenc, elnök
ź DÁNIEL Judit, gazdasági vezető
ź F ÜLEKI József, az ellenőrző bizottság
elnöke
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, az ellenőrző
bizottság tagja
ź SASVÁRI Ákos, főtitkár, könyvtáros
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán, rendszergazda
ź ÖTVÖS Dénes, szervező titkár
ź VARGA Zoltán, a budapesti csoport vezetője
Napirendi pontok
1. Tavaszi kiállítás
Pénzügyi eredmény (DÁNIEL Judit):
ź Bevétel:
2 542 600 Ft
ź Kiadás:
316 780 Ft
ź Eredmény: 2 225 820 Ft
HORVÁTH Ferenc elnök ismerteti a mexikói
nagykövet gratuláló levelét. Javaslata: mexikói
kulturális rendezvényeken az Egyesület
képviseltesse magát. Felelős: ÖTVÖS Dénes.
Észrevételekre reagálva az elnök javasolta az
ingyenes belépésre jogosultak (sajtó,
nyereményjegyek) név, illetve létszám szerinti
pontos megjelölését. Az árusítás pénzügyi
feltételei változatlanok, de a cikkek írásában,
illetve a kiállítás építésében közreműködők
kedvezményt kapnak a helypénzből. A
belépőjegyek ára változatlan.
2. Kaktuszok és pozsgás növények kiállítása
és vására 2019 - Molnár Imre emlékkiállítás
(Debrecen)
A kiállítási anyagot HORVÁTH Ferenc szállítja
Debrecenbe és FÜLEKI József hozza vissza.
3. Őszi kiállítás (2019.09.13-15.)
ź Téma: Brazília szukkulens növényvilága
ź Elsősorban a következő kiállítókra
számítunk: BAGOLY Lajos, BÉKEFI József,
KÁDÁR I. Csaba, RÁCZ László, SZABÓ
Róbert, dr. H ORVÁTH Sándor, Ö TVÖS

Dénes, RIGERSZKI Zoltán.
ź A kiállítással kapcsolatos kiadvány-

szerkesztés: dr. GYÚRÓ Zoltán.
ź Kapcsolat brazil nagykövetséggel: ÖTVÖS

Dénes.
ź A kiállítás bírálóbizottsági tagjait VARGA

Zoltán kéri fel.
ź A megnyitó megtartására ifj. PAPP Lászlót

(ELTE Füvészkert) kérjük fel.
4. Vecsési kiállítás
ź FÜLEKI József tájékoztatása: szervezés alatt
áll.
5. Kiadványok
ź Pozsgáslapok: 43 lap van kész.
ź Kaktusz Világ: A 2019/3-as szám anyagai
már szerkesztésre várnak és elkezdtük a
2019/4-eshez a cikkgyűjtést.
6. Magrendelés
ź Az idei külföldi magbeszerzés meghiúsult,
csak J O K H E L Csaba, N A G Y József,
R IGERSZKI Zoltán, S ÁNDOR László,
SZEKERES István, SZUNYOGH Menyhért
adománya bővítette a tavalyi választékot.
ź A jövő évi külföldi magbeszerzést VARGA
Zoltán szervezi meg, melyre a pénzügyi
keretet megnöveltük, 300 000 Ft lesz. Az
MKOE maglista 2020-as, új tételeit
legkésőbb 2020 január végéig szeretnénk
közzétenni.
ź D ÁNIEL Judit tájékoztatása szerint a
magrendelések bevételei:
ź Tavalyi bevétel:
455 472 Ft
ź Idei bevétel 2019. 07. 06-ig: 232 969 Ft
7. Chrudimi szakmai kirándulás
DÁNIEL Judit tájékoztatása: 2019.09.27-én
Tomás D UBEN kertészetének (Jasenná)
meglátogatása, melyet vissza is igazoltak,
szállás Pardubicében 40 fő + sofőr részére.
8. Kaktuszos karácsony
2019.12.15-én vasárnap pontos létszámmegjelöléssel, L IBNÁRNÉ H ERCZEG Ilona
szervezésében.
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HORVÁTH Ferenc, a háttérben VARGA Zoltán

HORVÁTH Ferenc gyűjteménye és kertje, Gyál

Árnyékoló hálós védelem alatt

A 2019.07.06-ai elnökségi ülést HORVÁTH
Ferenc MKOE elnök meghívására családi
házuk kertjében tartottuk. Az elnökségi ülés
mellett megismerhettük Feri kertjét és
gyűjteményét. A kertészmérnöki tudását
jelző, gyümölcstől roskadozó fái mellett az
egzotikumai (kaktuszfélék, orchideafélék,
broméliafélék és bonszaifái) is szabadon, a
kertben nyaralnak, ha kell, akkor árnyékolásvédelemmel. Kertje a növények szeretetéről árulkodik, szép, pedáns, de ez a
kötelező minimum egy kertészeti szakgimnáziumban és szakközépiskolában oktatótól.

Jól érzik magukat a gyümölcsfa ágain a szórt
fényben az egzotikumok.
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A ház falához épített nyeregtetős polikarboxilátház
most szellős, ellentétben a teleltetési időszakkal.
Feleségével, JÓNÁS Mónikával (aki egyébként német
szaknyelvű cikkeket fordít a Kaktusz-Világba) együtt
kedves vendéglátásban részesítettek minket. Az
ebédre bográcsban elkészített frankfurti leves és a
szedres és ribizlis lepények mindenkinek negyon
ízlettek.

Kedvenc nemzetségek: a Turbinicarpus...

Tillandsia australis
... és az Astrophytum
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RÁCKEVEI Árpád kertészete és kertje, Tököl

Kezdődik a kert bemutatása, indulásra kész a csapat.

Kedves meginvitálásnak tettünk
eleget. Tökölre látogattunk
RÁCKEVEI Árpád kertészetébe.
A bemutató előtt pár szóban beszélt
pályafutásáról és kertészetéről.
...
Minden hely kihasználva,
így a termesztő asztalok alatt is.
A kaktusztermesztés mellett ugyanolyan fontos
bevételi forrás a virágkötészet által keresett
páfránylevél és kukoricalevél (Aspidistra elatior).

...
Majd megtekintettük a kertészetet.
Fóliaházai egybenyitottak, az általa épített
fémvázakban télen a fűtést biztosító
melegvíz áramlik. A fólia külső felülete
mésztejjel festett az árnyékolás végett.
Magyarország egyik legnagyobb
kaktuszkertészetében jártunk, ahol az
elvetett magvak száma milliós
nagyságrendű, a bekevert ültetőközeg
mennyiségét köbméterekben lehet megadni.
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Jól láthatóak a hatalmas méretek

Mi ez ? Középkori kínzóeszköz vagy a fakír ágya?
Nem! Tűzdelő eszköz.

Ahol az ültetőközeg bekeverése történik
Elötte a komposztot több évig érlelik.
Nagyon szép a konyhakert.
Mindent megtermelnek.
Az oltás eredmény 100%-os!

Az eladásra kész tálcák
A bemutatás után a ház előkertjében álló 43 éves,
nem télálló kanári datolyapálma (Phoenix
canariensis) - melynek teleltetésére saját fóliaváz
készült - előtt csoportképet készítettünk.
Ezután Árpád felesége, RÁCZ Éva, aki
ix
szintén szakmabeli, nagyon ﬁnom
halászlével és túrós csuszával vendégelte
meg a csapatot. Köszönjük a lehetőséget!

SÁNDOR László

SÁNDOR László gyűjteménye, Mátraterenye

Ha július vége, akkor bogácsi kaktuszkiállítás!
Egy kis csapattal és két autóval irány Bogács!

Saját építésű, favázas fóliasátor alacsony belmagassággal.

Árnyékolásvédelemmel
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A gyűjtemény bemutatása

BÁTI István

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona

DÁNIEL Judit

Turbinicarpus-ok

A bogácsi kaktuszkiállítás megtekintése előtt egy „kis”
kitérővel meglátogattuk SÁNDOR Lászlót Mátraterenyén.
Többször körbejárva, alaposan bemutatta gyűjteményét.
A többször eleredő eső elöl a házának konyhájába
húzódva kávézás mellett tárgyaltuk ki a kaktuszgyűjtők
szokásos témáit. De az idő szorításában és a gyűjtői
szenvedély kiélése miatt visszamentünk a fóliaházba,
hogy vásároljunk is. A nagyon baráti árakat a barátságos
fogadtatás és az ajándéknövények garmadájával überelte
László. Köszönjük neki!

A zsalukövek már a következő nagy projekt kellékei.
A favázas fóliasátor helyett egy üvegház fog épülni
az ősz folyamán.
Marokszámra kaptuk az ajándékot, így
lesz az emberből könnyen Astrophytum
nagyhatalom.
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KÓSIK Péter

Bogácsi kaktuszkiállítás és vásár (2019.07.27.)

KÓSIK Péter és növénystandja
A bogácsi Közösségi Házban rendezett
eseményen kiállított növények mennyisége
és minősége felveszi a versenyt a
füvészkerti kiállítással. Az itt kiállítók és
árusítók jó része nem vesz részt budapesti
kiállításainkon, így csak itt csodálhatjuk
meg kapitális növényeiket. A július végi
Bogács az évek során a kaktuszgyűjtők
zarándokhelyévé vált, a kaktuszos
közösségi élet központja lesz ezekben a
napokban, ahová jó páran erre a hétvégére
szállást is bérelnek.
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A kiállítás megtekintése után lehetőséget kaptunk,
hogy AGÓCS György demjéni gyűjteményét is
meglátogassuk, de erről a következő oldalon ...

AGÓCS György

LIBNÁRNÉ
HERCZEG Ilona

A bogácsi Közösségi Ház termében a körbejárható kiállítási asztal és e körül a növényárusító standok.
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AGÓCS György

KAJDACSI János

AGÓCS György gyűjteménye, Demjén

Két autónyi növényszeretőnek mutatta be
kertjét és gyűjeményét AGÓCS György.
Nagyon megfogott az új, most épülő, nem
kicsi növényháza professzionális kivitelezéssel. Ez másolandó példa lesz. Növényei
jelentős részét nyáron a szabadban tartja,
melyek láthatóan élvezik ezt.
A gyakran esős, de így kellemes hőmérsékletű nap gyorsan eltelt, növényekkel és
élményekkel gazdagabban indultunk haza.
Dr. GYÚRÓ Zoltán

Fóliasátor főleg Astrophytum-okkal
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Az új, most épülő növényház betonalapra állított vázszerkezete.
Oldalt polikarbonát-, felül fóliaborítást kap.

A kert hátsó felében részleges faárnyékban, esőtől nem védett növényasztalok.
Háttérben a polikarbonát növényház.

A ház teraszán az elemeknek (napfény, eső, szél)
kitett kaktuszok brutális, valós habitussal
válaszolnak.
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A polikarbonát növényház belsejében.
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Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2019-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. SOLTI 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: dr. GYÚRÓ Zoltán.
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AGÓCS György demjéni kertjének hátsó feléből az utcafronti rész felé tekintve.

