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Ez év májusában emlékeztető leveleket küldtem ki azon tagjainknak, akik eddig nem rendezték éves tagdíjukat. Egyik ilyen levélre e-mailben érkezett válasz a
következő tartalommal:
A mai napon érkezett a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületétől egy levél apósom, dr. Neugebauer Jenő nevére, emlékeztetőül a tagsága megújítására - melyet ezúton is
köszönünk! Családunk fájdalommal tudatja Önökkel, hogy Neugebauer Doktor Úr 2009.
július 16-án elhunyt, ezért nem történt meg tagsága meghosszabbítása. Kérem, bocsássák meg,
hogy ezt majdnem egy év után jelzem Önök felé. Amennyiben családunknak van valami
teendője a Doktor Úr tagságának megszűnését, megszüntetését illetően, kérem, tudassa velem!
Jenő Bácsi halálhírét megrendüléssel olvastam. Személyesen ismertem őt, egy
ízben fogadott minket, székesfehérvári gyűjtőket és megmutatta növénygyűjteményét. Átnéztem a fotóalbumaimat, ez 1995. június 4-én történt. Mint mondta, foglalkozása és hobbija is a kristályokhoz köti, a munkája során fémkristályokkal,
kertjében a kristályvirágokkal foglalkozik. Mivel magam az alumíniumiparban
dolgozom, szakmai tanácsot is kértem tőle, és kaptam. Tartott előadást az egyesület
budapesti csoportjában, erről sokáig beszéltek, akik látták, hallották. Magyarországon az elsők között volt, akik a Lithops-okkal és más hasonló afrikai csodákkal
foglalkozhattak. Munkája, nemzetközi elismertsége, utazásai, nyelvtudása nyilván
segítették ebben. Egyesületünknek 1985 óta volt tagja. Kérésemre 1998-ban írt
néhány cikket az akkor AlbaFLORA-Kaktusz-Világ néven megjelenő kaktuszos
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folyóiratba. Az első cikkhez bemutatkozásként az alábbi információkat mellékelte:
Vegyészmérnök, Széchenyi-díjas, címzetes egyetemi tanár. 1953 óta foglalkozik
kristályvirág-félékkel, főleg Lithops, Pleiospilos, újabban Nananthus, Aloinopsis Titanopsis és más rokon nemzetségekkel [Kaktusz-Világ XXII (4): 31].
Sajnos, ennél többet magamtól nem tudnék róla. A család kérésemre sem nyújtott további információkat, az interneten azonban több szerencsével jártam.
Megtudtam, hogy Mosonmagyaróváron született és tanult az érettségiig. A Piarista Általános Iskola és Középiskola honlapjának, “Híres diákjaink” oldalán megtaláljuk nevét jeles tudósok, művészek és politikusok között. Csak néhány példa: a
2003-ban boldoggá avatott gróf BATTYÁ NYI-STRATTMANN László szemészorvos,
a “szegények orvosa”, RÓ MER Flóris, a magyar régészet atyja, MEDNYÁ NSZKY
László honvédtisz, a 48-as szabadságharc egyik első vértanúja, az azonos nevű festőművész nagybátja. HÁ RS Ernő költő, műfordító Hazajáró lélek című, a szülővárosról szóló írásában ezt olvashatjuk:
...1958-ban ... még éppúgy fürödtem kislányommal és tudós osztálytársam,
NEUGEBAUER Jenő népes családjával együtt a korábbi Kanálisban, mint harminc
évvel azelőtt.
A szekszárdi Babits Kiadó által 1996-2000 között megjelentetett Magyarország a XX. században című ötkötetes műből megtudjuk, hogy a Tungsram gyár
kutatójaként világra szóló eredményeket ért el a volframkutatásban és gyártásban.
Hasonló információt találunk a Fizikai Szemle 1992. évi 5. számában, amelyben MÉ SZÁ ROS István A volfram-kutatás Magyarországon címmel közölt egy írást.
Aztán rátaláltam az igazi forrásra: RÉ TI János újságíró egy nosztalgia honlapot
készített Újpestről http://www.tizesvillamos.eoldal.hu címen, ahol a Tungsramtabló című oldalon fontos életrajzi adatokra bukkantam:
1920. június 22-én született Magyaróváron. Egyetemi tanulmányait a II. világháború éveiben fejezte be a Műegyetemen, 1942-ben. Néhány évig NÁ RAY SZABÓ István
professzor tanársegédje volt és ott szerzett egyetemi doktorátust. Az Egyesült Izzóhoz 1947. március 12-én került. A Kutató Laboratóriumban dolgozott. Tevékenysége mindvégig a volframgyártáshoz kapcsolódott. MILLNER Tivadarral együtt
végzett munkája során felfedezte a volfram- és molibdénoxidok gázalakú vegyületeit. Jelentős kutatási – fejlesztési eredményeket ért el további munkája során is.
Nemzetközileg elismert, nagy tekintélyű szakember. 1980-ban ment nyugállományba, majd azt követően 18 évig a MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében
dolgozott a Tungsram kutatási témáin. 1998. évben Széchenyi-díj elismerésben
részesült
A honlapon olvasható egy interjú is, amelyet a szintén Tungsram-os múltú újságíró 2004-ben készített NEUGEBAUER Jenővel. Az interjúban a leghitelesebb forrásból, tőle magától ismerjük meg életét, munkáját, a növényekhez való viszonyát. RÉ TI
János úr kérésemre hozzájárult az interjú teljes terjedelmű leközléséhez, amelyet
ezúton is megköszönök. A beszélgetést a következő oldalon közöljük.
Lukoczki Zoltán
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Beszélgetés dr. Neugebauer Jenővel
Találkozásunk úgy esett, mintha legalábbis magas rangú diplomaták lettünk volna, holott semmi nem állt tőlünk, különösen tőle távolabb, mint a politikában szerezhető érdem. Ő tudós volt. Szóval kocsival vittek engem is és hozták őt is egy közös ismerősünk családi házába, ahol beszélgetésünk a nagyon kellemes teraszon történt,
nagyon kulturált körülmények között, Az autó hátsó üléséről szállt ki, alacsony, finoman törékeny öregúr, 84 évesen. Az árnyas kerti asztalnál azt éreztük rajta, hogy nagyon szívesen beszél a múltról, a munkájáról, az eredményeiről.
Kezdettől fogva műszaki és botanikai érdeklődésű voltam egyaránt. Az egyiket
kötelezőnek fogtam fel, a másik a szórakozást jelentette a számomra. A kémiához
akkor kezdtem vonzódni, amikor 13 éves koromban kaptam egy könyvet, rengeteg
kémiai vegyülettel. Arra a következtetésre jutottam, hogy a kémia egy olyan tudomány, amely sűrítve ad ismereteket, sokkal átfogóbban, mint a részletező tudományok. Én a szerves és a szervetlen kémia határterületét szerettem, főleg a fizikai módszerek alkalmazhatósága miatt.
Mitől lett önben a volfram a volfram, hogyan alakult ki ez a vonzalom?
Náray Szabó István prof. mellett dolgozva - mint tanársegéd - az Egyesült Izzótól
kapott W-anyag minták vizsgálatával kezdtem. Jóformán egy folyamatos szakmai
átmenettel kerültem az Izzóhoz. Nem mindenki örült a főnökeim közül annak, hogy
én elméleti közelítésekkel foglalkozom, ugyanis a gyártás egészen más. Szerencsére
az Izzó egy olyan sokrétű vállalat volt, hogy ott minden probléma előállhatott és
bátran mondhatom, hogy amivel én foglalkoztam, azzal senki más nem. Tehát ha
problémáik voltak, akkor hozzám fordultak.
Körülhatárolható, hogy pontosan mivel foglalkozott, hogy mi volt pontosan az
Ön munkája?
A volfram és a közbenső termékek kristályszerkezetének vizsgálata.
A világon végtelen féle-fajta anyag van, miért pont a volfram lett a kiválasztott?
Már tanulmányaim kezdetén is végeztem volfram-vizsgálatokat és az számomra
igen változatos és érdekes volt, ezért mindvégig kitartottam mellette.
A wolframnak a fényforrásgyártáson kívül is van meghatározó szerepe?
Inkább a keményfémeknek, mivel azok a volframnak karbidjai.
Hogyan alakul pályája az Egyesült Izzóban? Miből állt a napi munkája?
A laboratóriumi körülmények között végzett munkák mellett közvetlen, manuális munkákat is elláttam a volframgyártásban. Méghozzá naponta! Például vizsgáltam a volframsavak dopolását és a kísérleti volframrudak színterelését. Nagyon jó és
közvetlen szakmai kapcsolatom volt az üzemi emberekkel. Ugyanezt elmondhatom
TURY Pállal és MILLNER Tivadarral kialakult kapcsolatomról. Minden ismeretüket
megosztották velem és ezekre biztosan tudtam építeni. Később BENKŐ Béla gyári4

gazgatóval alakult nagyon jól a kapcsolatom és vált szinte napi rendszerességűvé.
Mik voltak a legnagyobb sikerek és mik voltak olyanok, amelyekre azt mondta,
hogy nem úgy sikerült mint ahogy szerette volna?
Szívesen emlékszem vissza arra, hogy közös munkával az üzemben két egészségügyi veszélyt sikerült elhárítani: az arzén alkalmazását és a tóriumtartalmú
volfram előállításánál a porzással járó művelet kiiktatását. Siker volt - egy-két
hónappal a céghez kerülésemet követően a “volframoxidok illékonnyá válása vízgőzzel” tárgyú felfedezés. Továbbá siker volt a különféle volfram anyagminőségek
kifejlesztése az izzólámpák mellett más fényforrások konstrukciós igényei alapján.
És még sorolhatnám tovább a szakmai sikereket.
Ön elsősorban a munka tudományos oldaláról közelített a problémákhoz. Az
Egyesült Izzóban megfelelő körülmények voltak a kutatási-fejlesztési munkák ellátásához?
Megvoltak a színvonalas munkához szükséges tárgyi és személyi feltételek.
Persze nem úgy, hogy tálcán tálalták elénk, hanem ki kellett keresni azokat a lehetők
közül. Kiváló tudású és gyakorlatú szakemberekkel dolgozhattam együtt.
Tudomásom szerint Ön nagy nemzetközi elismerésnek örvend. Sokat utazott,
hívták nemzetközi konferenciákra, szimpóziumokra?
Valóban. Gyakran. Nagyon emlékezetesek voltak számomra a külföldi utak.
Kandidátusi fokozatom megszerzése után alkotószabadság keretében Eindhovenben, a Philips alapítású Műszaki Egyetemen töltöttem 3 hónapot. Kitűnő munkakörülmények között dolgozhattam, habár betekintési lehetőséget nemigen biztosítottak
számomra. Érthető okokból. Érdekelt voltam a japán Toshiba cégtől származó wgyártási eljárás vásárlásának előkészítésében. Amikor a Toshiba Kutató Központba
mentünk, a portás sorba nézte az igazolványainkat és amikor az én igazolványomat
vette a kezébe, felállt és meghajolt előttem. A moszkvai Elektrozavod-ban is otthonosan mozogtam. Többször vettem részt szakmánk világtalálkozóin, a Planse
Seminar-okon Tirolban, előadásokat is tartottam. Ugyancsak résztvevője voltam a
Londonban megtartott Magyar Műszaki Napoknak, ahol szintén mint előadó vettem
részt.
Tulajdonképpen milyen beosztásai voltak az Izzóban?
Nem tudom. Amikor nyugdíjba mentem, szintén megkérdezték, milyen beosztásom volt időben az utolsó? Azt válaszoltam, hogy ugyanazt mint amikor beléptem,
azzal a különbséggel, hogy az akkori 2 fő beosztottal szemben 12 munkatársam volt a
végén.
A megbecsülésben azonban nem lehetett hiba?
Erre sem tudok egyértelmű pozitív választ adni. Dr. MOLNÁ R Józseffel együtt
kezdtünk az Izzóban és amikor műszaki igazgató helyettes lett, Ő intézte el, hogy
külön engedéllyel miniszteri kiemelt fizetést kaphassak. Igaz, hogy utána 10 éven
keresztül nem adtak béremelést.
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Amióta nyugdíjban van, tartja a kapcsolatot a szakmával?
Nyugdíjazásomat követően 18 évig voltam a Műszaki Fizikai Kutató Intézetnél
és ott folytattam a Tungsramos munkáimat. A volfram a lehető legnehezebb fém. Egy
agyonrágott csontnak látszik, de iszonyú sok megoldatlan probléma van még a fém
körül. Szeretem ezt a munkát, és szeretem még ma is a nehéz kihívásokat. A szakmai
kapcsolatom ma már inkább nosztalgikus.
Egyéb elfoglaltsága?
A korom folytán már csak régi kedvtelésemnek élek, sivatagi különleges növényeimet gondozgatom. A botanikázást kedvelem. Talán nem véletlen, hogy pályámat
Náray Szabó István „Kristálykémia” című könyvéhez szükséges ritka vegyületek
kipreparálásával kezdtem, a volframspirálok kristályos szerkezetének kutatásával
töltöttem több mint 50 évet és most a „kristályvirágfélék” szórakoztatnak. Van 3 fiam
és 3 unokám. Feleségem és lányom meghaltak.
Széchenyi-díjasként a ma élők közül Ön a legmagasabban kitüntetett a Tungsram eddig volt szakemberei közül.
Hárman kaptunk egy közös témáért Széchenyi-díjat. Meg kell jegyeznem
azonban, hogy minden eddigi elismerést a Tungsram-on kívülről kaptam. Ez talán az
én hibám is lehetett, hogy nem tudtam adminisztrálni magamat, nem jól mozogtam,
nem népszerűsítettem magam a „fontos” társaságokban. Ahogy mondani szokták
nem volt alkalmam jókor lenni jó helyeken.
A terasz árnyas asztalánál is érződik a meleg. Jenő bácsi láthatóan mégis élvezte
a beszélgetést. Olyannyira, hogy kétszer a vendéglátók által elé tett sörbe is belekortyolt.
Tudja, mi indította el a világot azon a fejlődési úton, amin jelenleg halad? Ez –
mutatta és felemelte az asztalon fekvő mobiltelefont.– Hogy az elektronikát sikerült
mikró méretekre kicsinyíteni. Ha mindazt, amire ez a készülék képes, mechanikus
úton akarnák megvalósítani, az építmény nagyobb lenne, mint a víztorony. Most meg
zsebre tesszük. És még nem tartunk a végén.
Amikor elmegy még jó ideig hatása alatt vagyunk a találkozásnak. Hogy itt járt
egy műszaki legenda köztünk. Állítólag, ha bárhol a világon bármilyen probléma merül fel volframmal kapcsolatban, a második mondat az: fel kell hívni Magyarországon NEUGEBAUER Jenőt.
A beszélgetés 2004 júniusában történt meg.
Dr. NEUGEBAUER Jenő 2009. július 16-án elhunyt.
Az írás VÍ GH Károly segítő közreműködésével megjelent portré alapján készült.

Réti János
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Beszámoló a megrendezett kiállításokról

Fotó: Lukoczki Zoltán
MKOE 2010. évi tavaszi kiállítása, Budapest, Füvészkert, 2010. jún. 04-06.
2010. június 04-06-án került megrendezésre a tavaszi füvészkerti kiállítás. Idén
több újdonsággal találkozhattak látogatóink és kiállítóink is egyaránt.A Füvészkert a
tavaly megkezdett átalakítási és felújítási programnak köszönhetően egy új arcát
mutatta meg vendégeinknek, igaz még a munkálatok tartottak. Egyesületünk viszont
– Pálmai Ildikó kitűnő sajtómunkájának köszönhetően – az eddigi legnagyobb
látogatószámot könyvelhette el. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy számban voltak
jelen gyűjtőink, akik segítségével kiállításunkat az egyesület óriás sátrában rendeztük be és ismét egy látványos bemutató anyagban gyönyörködhettünk.
Tagjaink közül 20-an vettek részt a munkában és több tagtársunk is sok segítséget nyújtott nekünk a terület berendezésében.
Kiállítók voltak: Agócs György Demjén, Balogh Ildikó Budapest, Csákányovszky József Budapest, Elhart Zsolt Sárszentmihály, Fierer Kelemen Budapest,
Halmi László Budapest, dr. Horváth Sándor Budapest, Kósik Péter Bükkzsérc,
Kovács Zoltán Gyál, Libnárné Herczeg Ilona Érd, Márta Zoltán Gyál, Mohácsi
Gábor Érd, Papp Erzsébet Szeged, Ráczkevei Árpád Tököl, Szabados Attila Fót,
Szeifert Gábor Sóskút, Szigetvári István Budapest, Szupp Géza Budaörs, Újréti
Miklós Budapest.
Kezdeti lelkesedésünket az időjárás kissé beárnyékolta, de összességében
elégedetten zárhattuk a három napot.
Szeifert Gábor
szervezési vezető
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Zalaegerszegi kiállítás 2010. jún. 12-13
Június 12-13-án immár
hetedik alkalommal kaktuszkiállítás és vásár volt a
zalaegerszegi Keresztury
Dezső ÁMK-ban. Andrics
Tamás, Hári Béla, Hóbor
Zsolt, Kiss Balázs, Orbánné
Varga Mária, Papp Tibor és
jómagam alkotta kicsi, ám
lelkes csapatunkat kiegészítette egy nagy kaktuszos
páros Kolovics József és neje személyében, amit ezúton
is szeretnék megköszönni
nekik. A művelődési ház
dolgozói előző este elrendezték az asztalokat, nekünk
csak a növényeket kellett
elhelyezni a szombat 9-órai
kezdésig. Még pár növény a
Fotó: Lukoczki Zoltán
szállító ládákban volt, de
már jöttek az első látogatók
és vásárlók, sűrű elnézést kérve, mivel elmondásuk szerint esküvőre mennek Budapestre, de a kiállítást nem
szerették volna kihagyni, ezért a korai látogatás. Pár percre rá megérkezett egy
Budapesti látogató Nyul Gábor személyében, majd Prsa Patrik és családja, de jöttek a
kanizsai, székesfehérvári, érdi, budapesti, gyenesdiási és vonyarci gyűjtők is. Minden kedves gyűjtőtársnak örültünk, de külön öröm volt Libnárné Herczeg Ilona és
Kajdacsi János megjelenése.
A nap folyamán pár percre meg kellet szakítani a látogatókkal való foglalatoskodást, mivel Bodorkós Zsolt, a zalaegerszegi csoport vezetője idő hiányában lemondott a vezetésről és a tagság Hóbor Zsoltot választotta új vezetőnek. Ő egy későbbi
számban majd bemutatkozik. Bodorkós Zsoltnak ezúton, társaim nevében is szeretném megköszönni, amit eddig tett az egerszegi csoportért és remélem, ha ideje engedi, ezután is segíti munkánkat.
Sajnos a többi kiállításon megszokott előadás és büfé az idén elmaradt, de ezt egy
őszi klubnapon be fogjuk pótolni. Összeségében jó volt az idő, sok jóbarát volt jelen,
voltak vásárlók, és ez a két nap is megmutatta, hogy ebben az anyagiakban szegény és
lelkiekben egymástól elhidegült világunkban is érdemes megszervezni egy ilyen
kicsi kiállítást is. Még egyszer köszönöm minden kiállítónak és látogatónak a részvételt. Jövőre ugyanitt és ugyanígy.
Ruzsics István
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Kaktuszkiállítás Nagykanizsán
2010. jún. 19-20.
Immár VII. alkalommal szerveztünk
árusítással egybekötött kaktuszkiállítást
Nagykanizsán. Most már igazi helyszínt
sikerült találni a város központjában levő
Honvéd Kaszinóban. Évek óta szívesen
fogadnak minket és a látogatók is könnyen
idetalálnak. Közös szervező munkánknak
köszönhetően egyre többen.
Hagyományosan jó hangulatú találkozónkon a következő kiállítók vettek részt:
Andrics Tamás Egyházasrádóc, Gáspár Ferenc Nagykanizsa, Hári Béla Nagykanizsa,
Fotó: Gáspár Ferenc
Horváthné dr. Perák Ibolya Nagykanizsa,
Hóbor Zsolt Letenye, Kolovics József
Szigetvár és Sorok József Nagykanizsa.
Köszönjük a helyi média látogatását és támogatását, valamint a MKOE segítségét a
rendezvényünk létrehozásában!
Hári Béla

Gratulálunk
Augusztus elején örömmel értesültünk arról, hogy kedves tagtársunk, Orbánné Varga Mária egészséges fiúgyermeknek adott életet.
Orbán Miklós Szilveszter 2010. aug.
4-én 13 óra 20 perckor született,
súlya 3114 gramm, hossza 52 cm
volt. Édesanyja, Marika 2002 óta
tagja egyesületünknek. Férjével és
immáron két gyermekével az Őrségben, Nagyrákoson él és itt gondozza
folyamatosan gyarapodó kaktuszgyűjteményét is. A zalaegerszegi csoport tagjaként rendszeres résztvevője
a nyugat-dunántúli régióban rendezett kiállításoknak. Az itt látható felvétel a gyermek háromhetes korában készült. Szüleiről sajnos nem kaptunk képet, ezért a
fortélyos szerkesztő a zalaegerszegi kiállítás illusztrációjául egy olyan fotót használt fel,
amelyen az édesanya látható a szülés előtt két hónappal. Ezt a képet láthatja a kedves olvasó a
8. oldalon.
Gratulálunk és szívből kívánunk az Orbán családnak jó egészséget, boldogságot, gyermekeikhez sok örömet, a kaktuszos utánpótlás neveléshez pedig sikereket.
(MKOE)
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Kaktuszos találkozó Tatán
Idén június 19-én ismét
összegyűltünk Tatán, hogy egy
feledhetetlen napot töltsünk el
Varga Zoltánnál. A mára rendszeressé vált találkozó hatodik
alkalommal került megrendezésre. Az utóbbi évekhez hasonlóan az idén is az ELTE Geológiai Múzeum parkja adott
otthont a rendezvénynek.
A délelőtti órákban az ország több részéből érkeztek
kaktuszt kedvelő emberek, akik
a tavalyi találkozó után nem
A résztvevők a kubai élménybeszámolót hallgatják
Fotó: Jokhel Csaba hagyhatták ki Zoli finom gulyását, és persze azt sem, hogy
egy szép napot tölthessenek
barátok között. A Kálvária-domb árnyat adó fái alatt már folytak az előkészületek
érkezésünkkor. Főszakácsunk, egyben vendéglátónk irányítása alatt folyt a krumplihámozás, hagymaaprítás. Volt, aki a tüzet figyelte, volt, aki ízesített, kóstolgatott.
Közben a többiek beszélgettek. Előkerültek a házi jellegű italok, melyeket sorban
egymás után végig is kóstoltak. Én inkább maradtam az alkoholmentes italoknál és a
finomabbnál finomabb házi készítésű sütiknél. Közben kattogtak a fényképezőgépek, hogy lehetőleg minél több maradjon az utókor számára ebből a jeles napból.
Ismerősök örültek a viszontlátásnak, ismeretlenek összeismerkedtek, így könnyebb lesz a
fórumon egymással beszélgetni, segítséget kérni, tanácsot
adni.
Mire elkészült az ebéd, addigra már az asztalok és székek
is a helyükre kerültek. Kellemes, mondhatni családias hangulatban elköltött ebéd után következett a kubai út fényképes
élménybeszámolója. Gyors
átrendezés, és már ültünk is,
mint a moziban.
Fotó: Lukoczki Zoltán
Három világjáró élmény- Varga Zoltán üvegházában
beszámolója következett. Sokunknak csak álom marad egy ilyen út, amire Kajdacsi János, Békefi József és Ri-

10

gerszki Zoltán vállalkozott. Pontos tervezés, összetartás, egymásra figyelés, sok feledhetetlen óra,
és bizony sok fárasztó, kialvatlan
nap, veszély, bizonytalanság.
Minden nehéz nap után egy újabb
következett, ami tartogatott némi
mókát, kacagást, és természetesen
egy Melocactus-telepet.
A Zolinál eltöltött nap végén
megnézhettük gyűjteményét és
ki-ki ízlése szerint válogathatott a
sok szép kaktusz között.
Hazafelé még volt szerencsénk betekinteni a Katona házaspár, Judit és Zoltán kertjébe Katonáék és és gyűjteményük részlete
Fotó: Rácz Ibolya
Vértesszőlősön. Nincs is nagyon
szó, ami alkalmas lenne bemutatni
azt a kaktuszarzenált, ami minket ott fogadott. Aki nem látta, el sem hiszi.
Szép nap volt, mindenki kellemesen érezte magát, élményekkel gazdagodva tértünk
haza.
Jokhel Csaba
Érd

Évadzáró keri parti Úrhidán
Június 16-án a székesfehérvári
kaktuszgyűjtők Izsay Tamás és neje
meghívására baráti kerti összejövetelt
tartottak Úrhidán. Házigazdánk az
igért halászlé helyett (ugyanis a horgász ismerősök nem javasolták a halat
a vizek szennyeződése miatt) finom
tyúkpörkölttel, üdítővel, szíverősítővel, és ami még fontosabb, igaz
barátsággal várta az érkezőket. Találkozónkat megtisztelte Füleki József
vecsési barátunk is. Megcsodáltuk
Tamás gondosan ápolt, templomi
rendben lévő növényeit, sziklakertjét,
Judit asszony Tillandsia-gyűjtemé- A rendezvény résztvevői
nyét. Többórás – szakmai – beszélgetés után búcsúztunk vendéglátóinktól.

Fotó: Lukoczki Zoltán

Sas István.
Székesfehérvár
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Kaktuszgyűjtő az országos sajtóban
A Népszabadság 2010. július 31-i számában Gyulán élő gyűjtőtársunkról, Sajti Sándorról jelent meg egy írás. Beszterczey Judit cikkének címe: Akit nem szúr a kaktusz, pedig van
neki 16 ezer. Sándor bácsit az egyik legjelentősebb magyar kaktuszgyűjtőként mutatja be, akinek kiemelkedő érdeme a Lithops nemzetségbe
tartozó fajok hazai megismertetése, elterjesztése. Leírja, hogyan kezdődött az életre szóló
vonzalom, hogyan került kapcsolatba más gyűjtőkkel, vett részt az első kiállításokon, nyert ott
díjakat. Később belépett a megalakuló egyesületbe, ahol munkáját 2002-ben Anisits-díjjal
ismerték el. Az újságíró megszólaltatott néhány
gyűjtőtársat is vele kapcsolatos személyes élményeikről. Kedves, meleg hangú írás, köszönjük a szerzőnek, hogy sokunk által szeretett és
tisztelt gyűjtőtársunkat megismertette a lap népes olvasótáborával. Kívánunk Sándor bácsinak
további erőt, egészséget tartalmas életéhez. A
cikk megjelenése utáni napokban annak online
Fotó: Nevezi János
változata gyorsan terjedt a gyűjtők között. Az
alábbi címen bárki elovashatja: http://nol.hu/lap/arcok/20100729-kaktuszmuvesz.
L. Z

Programok:
Székesfehérvári csoport:
Szept. 08.: A Kew Királyi Botanikus Kert (Anglia, Richmond) és a Linz-i Botanikus Kert
(Ausztria) kaktuszai és sziklakertjei.
Ea.: Izsay Tamás
Okt. 13.: Képes beszámoló a kaliforniai kaktuszgyűjtők kiállításáról.
Ea.: Izsay Tamás
Nov 10.: Látogatás erdélyi kaktuszgyűjtőknél.
Ea.: Izsay Tamás
Dec. 8.: Mexikó X. rész.
Ea.: Elhart Zsolt
A foglalkozások minden esetben 17 órakor kezdőnek.
Helyszín: Helyőrségi Klub Székesfehérvár Malom u. 2.

Keszthelyi csoport:
Október 2. Képes beszámoló a Kew Royal Botanikus kertről
Képes beszámoló a kaliforniai kaktuszgyűjtők kiállításáról, Los Angeles-ből (ea: Izsay
Tamás)
November 6. A zalai kaktuszgyűjtők közös kirándulása - Orchidea kiállítás - Budapest,
Vajdahunyad vára (autóbusszal).
December 4. Mikulás parti
Kubai élményeim (ea: Kajdacsi János).
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