
Tisztelt Tagtársak!

A 4. lapszám szerkesztésekor már bizony jócskán benne vagyunk az őszben, mely szerencsénkre 
gyönyörű, verőfényes, napsütéses októberrel ajándékozott meg bennünket és szeretett 
szukkulenseinket is. A Kaktusz-Világ év végi számának megjelenésekor pedig már túl leszünk a 
beteleltetésen és növényeink pihenő stádiumban várják a következő év melengető tavaszát.

Az őszi füvészkerti kiállításunkon megközelítőleg 2000 fő látogató csodálta meg kiállításunk 

A csehországi Hradec Královében a Velké náměstí (tér) éttermeinek és sörözőinek 
egyikében, balról jobbra GYÚRÓ Zoltán, MOTTAJCSEK Péter, HORVÁTH Ferenc, 
SZTOLYKA Ferenc és FÜLEKI József. Egy-két korsó sör után egyre okosabbakat mondva 
szóba kerültek a mostanság szokásos témák: a rezsidémon, a háború, az árak, ja és persze 
a kaktuszok.
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Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.

Időpont: 2022.08.14.

Résztvevők:

ź HORVÁTH Ferenc elnök

ź DÁNIEL Judit elnökségi tag (gazdasági vezető)

ź FÜLEKI József, az ellenőrző bizottság elnöke

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, ellenőrző bizottsági tag

ź TÍMÁR ISTVÁNNÉ, ellenőrző bizottsági tag

ź ÖTVÖS Dénes, szervező titkár

ź SASVÁRI Ákos főtitkár, könyvtáros

ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások szerkesztője

ź JOKHEL Csaba érdi csoporttitkár, a Kaktusz-Világ főszerkesztője

Napirendi pontok

1. Pénzügyi helyzet

Az áremelkedések miatt jövőre tagdíjmódosító javaslatot kell a közgyűlés elé vinni.

2, Őszi kiállítás

A kiállításra az érdeklődés nagy, a plakátját, reklámját sokan nézték meg a Facebookon 
(~10000 embert ért el [a Szerk.]).

A sajtóanyagot HORVÁTH Ferenc állítja össze.

A nyomtatott anyag (meghívók, iskolai meghívók, Anisits-oklevél, emléklapok, belépő jegyek) 
elkészítése dr. GYÚRÓ Zoltán feladata lesz.

Az őszi kiállításon diák segítők lesznek építéskor és bontáskor.

Kivonat
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 

elnökségi üléséről (2022.08.14.)

féltve őrzött kincseit fókuszban az Astrophytum (csillagkaktusz) nemzetséggel és sokszor bizarr 
külsejű hibridjeivel, melyekből sok, szép kiállítási anyagot sikerült felvonultatni. Természetesen a 
kaktuszok és egyéb pozsgásnövények más mutatós nemzetségei is képviseltették magukat az őszi 
parádén.

Több év kihagyás után a népszerű chrudimi kirándulást is megszerveztük a szokott módon, 
autóbusszal és egyéjszakás szállással. A kaktuszokon kívül jutott idő szakmai és baráti 
beszélgetésekre a kihagyhatatlan vacsora és finom helyi cseh sörök mellett.

Az első napon DÁNIEL Judit szervezésében meglátogattunk Pardubicében a Svoboda-család 
pozsgásnövény- és kaktuszkertészetét, ahol ritkaságokból lehetett válogatni. Majd másnap irány a 
chrudimi börze, ahol a szokásos színvonalon megrendezett vásárban mindenki kedvére 
vadászhatott a hőn vágyott kincsei után. Az út szervezéséért köszönet jár DÁNIEL Juditnak!

A karácsony előtti időszakban ismét megszervezzük a megszokott Kaktuszos Karácsonyunkat, 
melyre minden Tagtársat szeretettel várunk!

HORVÁTH Ferenc elnök

3. Chrudimi kirándulás

Várható költségek:

ź Busz: 730 ezer Ft + esetleges üzemanyagár-
emelkedés

ź Szállás: 600-660 ezer Ft

ź Részvételi díj: 32 ezer Ft, tagoknak 25 ezer Ft

Eddig 22 fő jelentkezett és fizetett, köztük 
többen nem MKOE tagok.

Gyűjteménylátogatás: PAVLICSEK vagy más, 
melyet D����� Judit véglegesít (végül SVOBODA 
- exoticke-rostliny.cz kertészetbe mentünk el 
[a Szerk.]).

4. Kaktusz-Világ (JOKHEL Csaba beszámo-
lója)

2022/3. szám már nyomdában.

A botanikus kerteknek tiszteletpéldányt kell 
küldeni, amiért cserében kérni lehet a kert 
bemutatását, történetét, ehhez előzetes 
telefonos egyeztetés szükséges.

5. Pozsgáslapok (dr. GYÚRÓ Zoltán beszámolója)

A Pozsgáslapok szerkesztése nehezen halad, de fontos lenne tovább folytatni, hiszzen ez 
egyesületünk egyik ékköve. A fennálló helyzetet mielőbb rendezni kell. A 2021-es évfolyamból 
44 lap kész, a 4 hiányzó lap lektorálás alatt áll. A szerkesztési folyamat felgyorsítása érdekében a 
Vezetőség 8:1 arányban úgy döntött, hogy a lektorálásra dr. SZABÓ Krisztinát is felkéri. Erről a 
döntésről telefonon PAPP Lászlóval is egyeztettünk, aki a döntést elfogadta.

A nyomdával egyeztetni kell, mert az utobbi évek lapjai sötétebbek lettek az eredetinél.

5. Egyebek

A jövendő kiállításokon és rendezvényeken árult régebbi Kaktusz-Világ számok és egyéb duplum 
folyóiratok értékesítése a 2019-es számokig 500 Ft/db, míg a 2020-21-es számok 1000 Ft/db-ba 
kerülnek.

Már ezért is érdemes volt elmenni, jobban mondva csak ezért volt érdemes elmenni.

Almás rétes mákkal felturbózva
TÍMÁR Marika módra.

Jokhel-desszert

DÁNIEL Judit magába roskadva ül, míg 
JOKHEL Csaba meg azon morfondírozik, 
hogy mi a fenének fotózom le és egyáltalán 
kértem-e ehhez engedélyt (a szerk).
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Idén 2. alkalommal került sor az MKOE által szervezett Országos Kaktuszkiállításra és Vásárra a 
Füvészkertben (2022.09.9–10–11.), aminek ismét szerencsés részese lehettem, azokkal a 
látogatókkal, vásárlókkal egyetemben, akik kinéztek hozzánk, hogy új élményekkel és 
növényekkel gazdagodjanak. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hisz megkímélt minket a ronggyá 
ázástól, csak a zárás után szakadt le az ég.

A csütörtöki nap menetrend szerint zajlott, a 
sátor felállítása, a standok építése, elfoglalása 
és a növények kihelyezése. Ezúton is köszönjük 
azoknak a segítőknek a fáradhatatlan munkáját, 
akik minden évben, önzetlenül kiveszik a 
részüket az előkészületekben!

A péntek reggeli nyitás után azon hazai 
kaktuszkedvelők jelentek meg nagy számban, 
akik nem akartak lemaradni az értékes, ritkább 
kaktuszokról. Mellettük iskolaprogramunk 
keretében több iskola is ellátogatott az 
egyesületi meghívóinkkal, ezáltal lehetőséget 
kaptak a fiatalok, hogy közelebbről megismer-
kedjenek és tapasztalatot szerezzenek a 
növények világával.

A kiállítás témája az Astrophytum 
nemzetség és hibridjei voltak. Az 
Astrophytum  nagyon lenyűgöző 
nemzetség, melyből megannyi 
érdekes kultivárt (nemesített formát), 
hibridet hoztak létre belőle, és nem 

Ősszel a Füvészkertben, avagy kaktuszozás az őszben

Látogatók a kiállítási sátorban

Vásárlók 
a standok

között

Astrophytum myriostigma
 ’Fukuryu Variegata’

Astrophytum caput-medusae
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ami azt jelentette, hogy a kiállított növény-
csoportok előtt nem volt feltüntetve a gyűjtő 
neve a zsűri elfogultsága felőli kételyek 
eloszlatása végett. Az így kapott pontok 
összesítése után HORVÁTH Ferenc, az egyesület 
elnöke lett az első, aki a meghirdetett témához 
igazodva, az Astrophytum nemzetség egyedeit 
hozta magával gyűjteményéből. Így neve, már 
második alkalommal kerül fel az Anisits-
kupára.

Természetesen most sem feledkeztünk meg a 
legkisebbekről sem. Kézműves foglalkoztató 
és gyermekmegőrző várta őket, szakképzett 
pedagógussal.

Vasárnap szintúgy adott volt a lehetőség a 
kiállítás megtekintésére és a növények 
vásárlására azoknak, akik az előző két napon 
nem tudtak egyéb okok miatt ellátogatni 
hozzánk.

Bontással és rendrakással zárult a 3 napos 
rendezvényünk. Bízunk benne, hogy mindenki 
jól érezte magát és új növényekkel, élmények-
kel gazdagodott. Továbbá reméljük, hogy 
jövőre is legalább ennyien ellátogatnak a 
Füvészkertbe!

TÓTH Lívia

csoda, hogy oly sok mindenkit elbűvölnek, az 
érdeklődés központjába kerültek, s kifejezetten 
felkeltették a látogatók figyelmét. A szelektív 
nemesí téssel  lé t rehozott  Astrophytum 
mutációkat elsőször a japán növénytermesztők 
hozták létre, majd innen terjedt szét a világban. 
A színes, zöld klorofilltól mentes kaktuszok és 
morfológiai változatoknak jelentős rajongó 
tábora van. Ez a kaktusz nemzetség az, 
amelyikből minden gyűjtő tart legalább egy 
példányt. A kiállító térben pedig több idős 
Astrophytum-ot is megcsodálhattunk, amelyek 
minden bizonnyal 30, de akár 50 évesek is 
lehettek. 

A megnyitó beszédet eredetileg ifj. PAPP László 
tartotta volna, de fontosabb örömteli eseménye 
(ikerlányai születése) miatt ezt a feladatot 
édesapja, a Debreceni Egyetem Botanikus 
Kertjének igazgatója, PAPP László botanikus 
vállalta el. Beszédében részletesen kitért a 
rendezvény fókuszában álló Astrophytum 
nemzetség taxonjainak és hibridjeinek 
ismertetésére, mellyel átfogó képet kaphatott 
eme csodás nemzetségről a jelenlévő hallga-
tóság.

Szombaton a megnyitó előtt zajlott le a kiállított 
növények zsűrizése. Szigorú, előre megírt 
pontozási rendszerben értékelték a növényeket, 

A győztes kiállítási anyag (HORVÁTH Ferenc) A győztes kiállítási anyag (HORVÁTH Ferenc)

PAPP László és HORVÁTH Ferenc

HORVÁTH Ferenc átveszi a díjat ÖTVÖS Dénestől

Vajon ki az első helyezett,
kinek a neve kerül oklevélre?
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A győztes kiállítási anyag (HORVÁTH Ferenc) A győztes kiállítási anyag (HORVÁTH Ferenc)

PAPP László és HORVÁTH Ferenc

HORVÁTH Ferenc átveszi a díjat ÖTVÖS Dénestől

Vajon ki az első helyezett,
kinek a neve kerül oklevélre?
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Euphorbia obesa fa. cristata

A rovarevő növények a polikarbonát házon 
belül külön fóliatakarást is kapnak a 

megfelelő páratartalom kialakítása miatt.

Az elmúlt években koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések egyesületünk életét is 
negatívan befolyásolták, elmaradtak a gyűjtemény-látogatások, a gyűjtői társas kapcsolatok vagy 
elhaltak, vagy az éterbe, az internetes térbe költöztek. A virtuális kapcsolattartás messze nem 
ugyanaz, mint amikor fizikai valójában tekintjük, érintjük, szagoljuk meg a növényeket.

Egyesületünk titkára, SASVÁRI Ákos kezdeményezésére LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona szervezésében 
a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság három, Debrecen és környéke gyűjtőjét látogattuk meg.

Korán 6:30 kor indultam el otthonról, majd Érden vettem fel Icukát és TÍMÁR Marikát. A szokásos 
tankolás és autópálya-matricavásárlás után irány a körgyűrű és az M3-as. Gödöllő után vettük fel 
negyedik útitársunkat, SASVÁRI Ákost.

A jó három órás út után az első úti célunk az MKPT elnökének, dr. CSAJBÓK József gyűjteményének 
és kertjének a meglátogatása volt.

A családi ház mögötti található fémvázas polikarbonátházban a kaktuszok mellett pozsgások, 
rovarevő növények, orchideák és az asztalok alatt pedig növényszaporító tálcák, üvegházak 
(akváriumok) és ezek kellékei találhatóak. A növényház megtekintése után következett a kert 
bejárása, melyben a sok egzotikus, örökzöld és lombhullató fa és bokor József kert- és 
növényszeretetéről árulkodik. Mindegyik növénynél megálltunk, megismerhettük a nevét (ami az 
egyik fülünkön be, a másikon meg ki távozott) és párszavas ismertetőt kaptunk. A kertben található 
egy kerti tó és a tó építése során kitermelt földből épített sziklakert is.
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Itt van az ősz. Az Astrophytum asterias-ok szép „őszi színekben 
pompáznak” (mindez az egész éves, erős napsütésre adott védelmi 
reakció, betalain-felhalmozás) és páran az elmúlás gondolatával is 
kacérkodnak (kacérkodtak).
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áp Kirándulásunk második úti célja SZÁSZI Róbert 
gyűjteményének a meglátogatása, amely 
Debrecentől keletre, a halápi tanyavilágban 
található. Az aszfaltos útról letérve már Robi 
kalauzolásával tettük meg a hátralevő homokos 
földútszakaszt. A terepjárónak egyáltalán nem 
mondható, alacsony fekvésű Honda Civic 
gépkocsim alváza hol fényesre csiszolódott a 
homokbuckás úton, hol jól besarazódott egy 
méretes tócsában, de mit számít mindez, ha az út 
végén egy új gyűjteményt láthatunk.
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Nyitott oldalú raschel 
hálóval védett polikarbonát-
fedésű növényház,
a háttérben egy kisebb 
polikarbonátház

Több éve meglévő, élő,
 de növénnyé nem fejlődő 
Leuchtenbergia principis 

szemölcsök

A teleltetésre is szolgáló polikarbonátházban

Róbert a növényeit vagy a ház falánál csekély 
ereszvédelemmel, vagy szabadon, növény-
tálcákban raschel hálós védelemmel, vagy 
nyitott oldalú vagy zárt  növényházakban tartja. 
Nagyon sok magvetést végez.

A gyűjtemény megtekintése után meghívást 
kaptunk egy kis kávéra, pogácsára és termé-
szetesen egy jó kis beszélgetésre, de az idő 
szorítása miatt hamarosan indulnunk kellett 
következő állomásunkhoz.
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A kert bemutatása után beültünk egy kis beszélgetésre, 
majd lassan készülődnünk is kellett az elindulásra, hogy 
az ősszel egyre korábban beköszönő sötétedést hazautunk 
során elkerüljük. Összegzésül tartalmas, sűrű napon 
voltunk túl.

A beszámolóban inkább a tartási körülményeket mutattam 
be (azt is csak igen kivonatosan), a növények, a ritkaságok 
bemutatása a szűkös közlési lehetőségek miatt lehetetlen 
vállalkozás. De ezeket úgyis személyesen kell 
megtekinteni, így bíztatok mindenkit a gyűjtemény-
látogatások szervezésére, megtekintésére és természe-
tesen a Közleményekben való közlésére!

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Végső állomásunk a mikepércsi NAGY Józsefhez vezetett. 
Árusítóként találkozhatunk vele a Debreceni Virág-
karnevál idején, az MKPT szervezésében minden évben 
megtartott kaktuszkiállításon és vásáron. Az MKPT 
iskolaprogramjának életben tartója, rendszeresen járja 
Debrecen és környéke iskoláit, ahol nagy érdeklődéssel 
várt kaktuszos előadásokat tart a kisiskolásoknak, bár a 
mostani szigorúbb szabályozások ennek a küldetésnek is a 
végét jelenthetik.

Növényeit a ház falához épített kis üvegházban és a 
kertben felállított, elől-hátul nyitott fóliasátrakban tartja. 
Kertje, gyűjteménye katonás rendű, patika tisztaságú.

Télen az összes teletetett növényt az üvegházban helyezi 
el, ennek a logisztikája nem kis feladat.
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NAGY József

Sziklakert

Elöl-hátul nyitott fóliasátor

Üvegház
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Michal és Aneta SVOBODA: Egzotikus növények kertészete, Pardubice (2022.09.23.)

A Covid-19 járvány óta egyesületünk most szervezett először 
kaktuszos túrát külföldre. A cél a csehországi chrudimi 
kaktuszbörze, mely Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű 
eseménye. 28 fő jelentkezett az útra. A társaság első felével a 
szokásos helyen, a Füvészkert elől indult a bérelt autóbuszunk 
hajnali 6:00 órakor. Társaság második fele a kelenföldi 
metrómegállónál szállt fel. Győrnél még egy kis kitérőt tettünk, 
ahol GYÖRKÖS György tagtársunkat vettük fel.

A pénteki úticélunk a Chrudimtól északra található pardubicei 
Egzotikus Növények Kertészete volt, melyet a SVOBODA-család 
üzemeltet. Kaktuszok mellett nagyon sok pozsgásnövényt 
tartanak és termesztenek. Itt mindenki szabadon kiélhette 
zsákmányszerzési ösztönét a pénztárcájának függvényében. 
Voltak akik konkrét tervvel érkeztek, míg mások – köztük én is – 
a pillanat hevében döntötték el, hogy mit is vásárolnak. A közölt 
képeken inkább a növényházakat mutatom be, mellyel 
érzékeltetni akarom a kertészet nagyságát.

www.exoticke-rostliny.cz www.exoticke-rostliny.cz
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Hradec Králové
Péntek esti szállásunkat a Pardubicetól északra található 
Hradec Králové városában, a Hotel Vacek Pod Věžíben 
foglaltuk le. A szobák kiosztása és elfoglalása után a 
vállalkozó szelleműek, vagy az egyszerűen csak éhesek 
elindultak felfedezni a várost, ami célirányosan a 
leghamarabb megtalált étterem vagy söröző volt (nesze 
neked városnézés, pedig szép kis város ez). A globalizáció, 
mint mindenhol, itt is felütötte a fejét, mert autentikus, cseh 
éttermet csak nagy nehezen találtunk (vagy fogjuk rá, hogy az 
volt). Mindenesetre a hangulattal nem volt gond, köszön-
hetően a vacsorának és kifogyhatatlan sörnek.
Reggel korán, 6 órakor keltünk, a reggeli fél hétkor várt 
minket a szokásos kontinentális menüvel (rántotta, virsli 
felvágott, pékáru, zöldségek, kávé, narancslé, sütemények), 
ami kiadós, bőséges volt. Ezután kicuccolkodtunk a hotelből 
és buszunkkal megcéloztuk Chrudim észak-nyugati, 
szocreeál hangulatú, ipari területének éttermét, amit ilyenkor, 
évente egyszer, egy délelőttre Európa kaktusz- és 
szukkulensárusai és vásárlóik birtokba vesznek.

A titkos hely, ide tilos a bejárás.
Vajon milyen csodák lehetnek itt?

A vásárlás izgalmainak megbeszélése

Zajlik a helyi sörök tesztelése, az arcokból levonható a következtetés, balról jobbra 
HORVÁTH Ferenc, NOLL József, SZTOLYKA Ferenc, FÜLEKI József és MOTTAJCSEK Péter.

Vacsorára várva, sörtesztelés közben, balról jobbra HŐS Teréz, NAGY Lajos, 
GYÖRKÖS György, DÁNIEL Judit és HŐS Mária (háttal FÉSŰ Ferenc)

Üvegház formájához nyírt sövény

Egzotikus növények kertészete, Pardubice

www.exoticke-rostliny.cz
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akkor megvettem. Idei vásárlásom erősen a Gymnocalycium nemzetség irányába tolódott el, amit 
egyáltalán nem bánok. Felnőtt növényeket nem vásároltam, egyrészt spórolásból, másrészt szeretem nézni 
a növények fejlődését, harmadrészt kevés otthon a helyem (más kérdés persze, hogy mi lesz, ha felnőnek). 
A fiatal magoncok, növénykék ára 25-250 koronába kerültek, a vásárlásnál mindkét végletet 
megtapasztaltam. Végül is addig költöttem, amíg volt valutám, utána már csak a nyálcsorgatás maradt.

A hangulat, az atmoszféra kitűnő volt a sok hasonszőrű között. 13 órakor indultunk vissza a busszal 
Magyarország felé, sikerként éltük meg, hogy senkit se vesztettünk el a nagy küzdelemben, mindenki a 
vásárlási kényszerének kiélése után elégedett arccal huppanhatott az ülésbe. Útközben még egyszer 
megálltunk, ahol is egyesületünk egy parkolóban, a busz oldalánál elegáns állófogadást tartott. A fogás a 
DÁNIEL Judit által vásárolt kolbász, töpörtyú, kenyér, sajt, paprika, paradicsom és uborka, mint a sáskahad 
vetettük rá magunkat, el is fogyott minden. Ahogy idejövet, úgy hazafelé is a kaktuszozásról, a tartás 
mikéntjeinek kérdéseiről folytattunk eszmecserét, így az idő is gyosabban telt el. Este, a megérkezésünk 
után aztán ahányan voltunk, annyifele indultunk...

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Voltak, akik rutinosan, célirányosan, a korábbi 
vásárokon megismert, megkedvelt árusokhoz 
vették az irányt, hogy beszerezzék az otthon már 
kiszemelt taxon egyedeit, vagy feltérképezzék az 
aktuális felhozatalt. Én nem közéjük tartoztam, 
hanem a forgatag hangulatát kiélvezve ráérő-
sebben vásárolgattam, ha megtetszett valami, 

Mint az iszlám hívőknek mekkai zarándoklat, olyan nekünk az évente egyszer, szeptember utolsó 
szombatján megrendezett, már-már vallásos áhítattal várt chrudimi kaktuszbörzére való eljövetel.

Nagyjából időben érkeztünk, de az elmebajos fanatikusokat esélyünk se volt megelőzni, ők már rég 
felmérték a terepet és javában vásároltak. Így hát mi is lelkesen idomultunk és csatalakoztunk 
hozzájuk, lökdösődtünk, tülekedtünk, nyomultunk. A bejárat előtti betonplaccon árusítók 
megtekintésével kezdtük a vásárt, majd az évről évre egyre inflálódó belépő árának (70 korona) a 
kifizetésével beléptünk a Kánaánba.

Chrudimi kaktuszbörze (2022.09.24.)

Képek a vásár végén 
születtek, amikor is már 

alábbhagyott a kezdeti 
nagy forgalom.
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Felhívás adatok frissítésére, kiegészítésére!

Kérem minden tagtársunkat, hogy az emailcímét adja 

meg, ha még nem tette volna meg, vagy ha 

megváltozott, akkor az aktuálisról értesítsen , mert az 

emailben kiküldésre kerülő Hírlevelek egy része 

hibaüzenettel jön vissza, hogy

 a címzett ismeretlen.

Aki akarja, az a telefonszámát is megadhatja.

Az erről szóló értesítéseket a  juditd55@gmail.com

címre legyetek szívesek küldeni nekem!

Köszönöm:

DÁNIEL Judit

kevés zeolit és sok alginit keveréket kaptak. 
A dél-amerikaiak ezen összetevők mellé még 
kaptak egy kis virágföldet is. Már régóta 
terveztem, hogy bevetek talajkondíciónálókat 
is, most először használtam Symbivitet, ami 
természetes eredetű mikorrhiza gombákat 
tartalmaz, melyek megnövelik a gyökér víz- és 
tápelem felvételére szolgáló felületének 
nagyságát. Mondjuk ennek hatásosságát a 
kaktuszokra összehasonlítással lehetne 
vizsgálgatni, de nem volt szívem egyik új 
szerzeményemet ettől a lehetőségtől megfosz-
tani. Az utazás során szóba került az év hátra 
lévő részére az őszi öntözés kérdése is, melyre 
általában a nem öntözés volt az álláspont. Nos, 
túl jó a szívem, mert azóta már kétszer is 
permeteztem őket, de nem öntöztem.

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Az utolsó 25 koronámat erre a kis C. samaipatanus magoncra költöttem el, sajnos csak egy 
példányt tudtam ebből vásárolni. Látható, hogy a többi taxonból több példányt (2-4) is vettem.

A SVOBODÁéknál
 vásárolt 

növények

A chrudimi
börzén

vásároltak

Mert mindenkinek, aki részt vett ezen az utazáson, van utóélete, hiszen szerzeményeinket el is kell 
ültetni (vagy nem, csak jövőre), szóval foglalkozni kell velük (vagy nem). Én a magaméról 
számolok be most. HOLLÓ László egyesületi tagtársam noszogatására vettem 4 db G. cabreraense 
VoS 16-2122 növényt, amiből már itthon kettőre rácsapott TÓTH Béla gyűjtőtársam. Miután ez egy 
új faj, ezért most ők a kis gyűjteményem szeme fényei. Volt olyan év, amikor csak tavasszal ültettem 
el a vásárolt növényeimet, most viszont ez meg se fordult a fejemben. A Svobodáéknál beszerzett 
növényeket békén hagytam, ültetőközegük jónak tűnik. A börzén lehetőség szerint be nem 
cserepezett, gyökeres kaktuszokat vásároltam, így ültetőközegük összeállításán már nekem főhetett 
a fejem. Most már egyre inkább csak ásványi anyagot használok, így a mexikói fajok sok bims, 

Chrudimi kaktusztúrám utóélete

01.12. HORVÁTH Ferenc:
  Kaktuszokkal társítható 

hidegházi orchideák

02.09. LOJEK Géza:
  Kaktuszkertem története, 

fenntartása

03.09. VARGA Zoltán:
  A Turbinicarpus nemzetség és 

élőhelyei

04.13. LUKOCZKI Zoltán:
  Fenébe a kaktuszokkal, egyéb 

pozsgások a gyűjteményben

05.11. FÜLEKI József:
  Mammillariák tartása Füleki 

módra

06.08. RIGERSZKI Zoltán:
  Brazíliai kaktusztúra

07.13. dr. SOLTI Ádám:
  A növények és a szárazság 

(bevezető)

A 2023. 1. félévének
online előadásai

Az előadások a 
https://join.skype.com/H78jFp8butux

címen érhetőek el minden hónap 
2. csütörtökén 18:00-19:30 között.

Szeretettel meghívjuk az MKOE szervezésében hagyományosan megrendezésre kerülő Kaktuszos Karácsonyra, melyen a részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött!
Bízva meghívásunk megtisztelő elfogadásában, szeretnénk megköszönni az egyesületünk iránt a 2022-es év során tanúsított bizalmát, kitartását és 
együttműködését, s az év legszebb eseményéhez közeledvén ünnepi ebéddel vendégül látni Önt és Hozzátartozóját.
Jelentkezni DÁNIEL Juditnál lehet (elérhetőségei +36 20 512-8534, juditd55@gmail.com).
• A jelentkezési határidő: 2022. 12. 01.
• Helyszín: Finta Rendezvényház
• Cím: 2030 Érd, Velencei út 29.
• Web: https://fintarendezvenyhaz.hu/
• Időpont: 2022. december 10.

 12:00-17:00

Kaktuszos karácsonyi meghívó
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Icuka nem szokott adós maradni, 
most is bőségesen megvendégelt 
minket. MOLNÁR Veronika, Icuka 
jobb keze (átvitt és valós értelemben 
is) segítségével készült el a szenzációs 
székelykáposzta.

Balról jobbra: HERCZEG István, HERCZEG Ilona, SASVÁRI Ákos, 
MOLNÁR Veronika és GERGELY AttilaKözbülső állomás a kert pázsitján (üvegházból ki, pincébe be)

A rezsiválság okozta bizonytalanság miatt Icuka úgy döntött, hogy 
ebben az évben a teljes növényállományát a pincében és a lakásában 
fogja átteleltetni. Most igazán el kellett a segítség Icukának, hiszen 
az ősz folyamán kétszer is eltörte a karját (egyszer a kulcscsontját, 
másodszor pedig a csuklóját). Október második felének egy 
szombatján a szokásos csapat megjelent nála és elkezdte a munkát. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk. A szép őszi időben, pár óra alatt 
leköltöztettük a pincébe az üvegházból a növényeket. Icuka figyelme 
– a korára való tekintettel is – egyre inkább a könnyebben kezelhető 
pozsgásnövények irányába fordult, de így is megizzasztó, emberes 
feladat volt az átcuccolkodás. Nemcsak fizikai, hanem szellemi 
munka is hárult ránk, igencsak meg kellett dolgoztatni az 
agytekervényeinket, hogy a pincében a lehető legoptimálisabban 
helyezzük el a növényeket, mert a helynek bizony szűkében voltunk. 
Ezután Icuka vendégszeretetét élvezve egy tartalmas ebédre voltunk 
hivatalosak, majd az ezt követő beszélgetés alatt ripsz-ropsz 
elreppent órák után késő délután elindultunk haza.

GYÚRÓ Zoltán
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Teleltetésre való felkészülés Icukánál

A már kiürített üvegház

A pincébe helyezett növények
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elreppent órák után késő délután elindultunk haza.

GYÚRÓ Zoltán
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Teleltetésre való felkészülés Icukánál

A már kiürített üvegház

A pincébe helyezett növények
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