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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét eltelt egy év, kaktuszaink telelőben és
velünk együtt ismét várják a tavaszt…
Egyesületünk egy mozgalmas évet tudhat
maga mögött, két sikeres kiállításunk volt az
ELTE Füvészkertben magas látogatói számmal,
és szakmai szemmel is jó minőségű
kollekciókkal szerepeltek tagtársaink. A vidéki
csoportjaink közül sajnos csak az érdi és
székesfehérvári helyi csoportjaink aktívak,
programok, előadások és sikeres kaktuszkiállítások zajlottak szervezésükben.
Egyesületünk részt vett tavasszal a Construma
Kert kiállításon, nyáron pedig a bogácsi és a
debreceni kaktuszkiállításokon mutattuk be
tevékenységünket.
Tagtársaink részére kedvezményes buszos
kirándulásokat szerveztünk sikerrel, egyet
belföldre (Debreceni Egyetem Botanikus Kert),
egyet pedig a csehországi Chrudimba. A
kirándulások szervezését jövőre is fontosnak
tartjuk, hiszen a kaktuszos barátságokat ilyen
alkalmakkor lehet leginkább megtartani, nem

beszélve a ritkább növények beszerzéséről. A
magas részvételi szám jelzi az egyesületnek a
tagság és az érdeklődők igényét az ilyen típusú
programokra.
A hagyományos kaktuszos karácsonyi
p ro g r a m u n k a t e l ő s z ö r t a r t o t t u k e g y
étteremben. Az Érdi Vigadóban tartott
előadáson és ünnepi ebéden a tagság és
családtagjainak nagy arányú részvétele
megerősíti a vezetőséget, hogy ezt a rendezvényünket a jövőben is meg kell tartanunk!
Szeretném felhívni a tagság ﬁgyelmét, hogy
2018 februárjában tisztújító közgyűlést tartunk,
melyre a lehetőségekhez mérten minél többen
jöjjenek el!
Végül szeretném megköszönni azok
munkáját, akik a 2017. évben segítették az
MKOE sikeres tevékenységét !
Kívánok minden tagtársnak kaktuszvirágzásban gazdag, boldog új jesztendőt!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

i
Hazafelé Chrudimból, indulás előtti bepakolás, nincs egy felesleges talpalatnyi hely se a buszon.

Emlékezünk
prof. dr. MÉSZÁROS Zoltánra
volt elnökünkre
és
tiszteletbeli elnökünkre
MÉSZÁROS Zoltán: Virágzó kaktuszok
Előszó
...
Gyakran hangzik el a kérdés: miért nem virágzik a kaktusz, mikor látszólag mindent megkap, amire
szüksége van? Igaz-e, hogy a kaktuszok nagy része csak hétévenként vagy még ritkábban virágzik?
Ezekre a kérdésekre is feleletet szeretnék adni. Közben talán sok-sok tévhitet is sikerül majd
eloszlatnom, hogy a kaktuszok barátai minden évben gyönyörködhessenek növényeik fejlődésében,
virágzásában, sőt termésérlelésében is.
Könyvem még több barátot szeretne szerezni a kaktuszoknak.
Budapest, 1968. május.
A szerző
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Következő lapszámunkban részletesen,
méltóképp megemlékezünk kaktuszos
szakmai életútjáról.
A Kaktusz-Világ szerkesztősége

1936-2017

ii

A Kaktusz-Világ 2013/3-as számának dr. ZSUPÁN Iván: Kaktuszok, emberek, évek cikkében
szereplő képpel emlékezünk dr. MÉSZÁROS Zoltánra.
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Érdi Csoportja október 6-tól 8-ig
kaktuszkiállítással egybekötött vásárt
rendezett a Bálint Ágnes Kulturális Központ
földszinti termében.
Több mint 200 különböző kaktuszt hoztak el, a
legidősebb növény 60 évesnél is több volt. Évente
öt-hat kiállítást szerveznek, legutóbb szeptember
elején a Füvészkertben találkozhattak velük az
érdeklődők. Az egyesületet 1971-ben alapították
azzal a céllal, hogy a pozsgás (szukkulens)
növények - elsősorban a kaktuszok - gyűjtési és
termesztési tevékenységét előmozdítsák és
támogassák. A kiállításon FÜLEKI József gyűjtőt, a
rendezvény egyik szervezőjét kérdeztük.
- A kiállítást megtekintve meglepődtem, hogy
ezt a szúrós növényt a természet milyen
csodálatosan megrajzolta. Hány faja létezik a
kaktusznak és a gyűjtök körében melyik a
legnépszerűbb?
- A kaktusz főleg Dél-Amerikában fordul elő.
Több mint 2000 faja létezik. A kaktuszok
szárazságtűrő-képessége rendkívüli, akár évekig
is képesek víz nélkül életben maradni. Egyes,
mesterséges körülmények között tartott kaktuszok
(pl. Cephalocereus, Carnegiea stb.) csak nagyon
ritkán vagy egyáltalán nem virágoznak. Sok
kaktusz virága olyan mint a délibáb, vagyis igen
rövid életű - sokszor csak egy napig vagy egy
éjszakáig tart.
Mi a kiállításokra a látványosabb fajokat visszük
el, de kétszáznál többet nem állítunk ki. Vecsésre
hoztunk nagyon idős, nagyon kicsi kaktuszokat és
olyanokat is, amelyek éppen virágoznak. Van
olyan kaktusz, ami nem tüskés, tehát ugyanúgy
meg lehet érinteni, mint egy rózsát. Ezt is
bemutattuk. A gyűjtők által nagyon kedvelt, gömb
alakú Echinocactus grusonii pedig 1 méter
átmérőjűvé is fejlődhetnek. Mivel nagyon
életképesek, olykor száz évnél is tovább élnek.
- A mondás szerint, aki a virágot szereti az rossz
ember nem lehet, de aki a kaktuszt szereti az
milyen természetű?
- Szerintem ugyanolyan, mint bárki más.
Legfeljebb annyi a különbség, hogy a kaktuszok
nem kimondottan szobanövények, kevés
gondozást igényelnek, de meleg és fényigényesek. Egy igazi gyűjtő üvegházzal
rendelkezik, tehát egyfajta áldozatot kell hoznia a
szenvedélye érdekében. Az sem mellékes, hogy a
kiállítók csoportokat hoznak létre, összejárnak
tapasztalatcserére, élménybeszámolóra, segítik
egymást.

k
un
ól k
R írtá

Első ízben rendeztek
KAKTUSZKIÁLLÍTÁST a BÁKK-ban
Füleki József gyűjtő, egyik
büszkeségét, a Mexikóban
őshonos kaktuszt (Mammillaria
geminispina) mutatja,
mely természetes közegében
akár egy méter szélességűre
is képes megnőni.

- A kaktusz szúrása mennyire veszélyes?
- A kaktusztövis szúrása kellemetlen fájdalmat,
viszketést okozhat, ezért a kaktuszokat lehetőleg
ne érintsük meg! Vannak horgas végű tövisek is,
amelyek szinte eltávolíthatatlanul belefúródnak a
bőrbe.
- Milyen feltételekkel lehet belépni az
egyesületükbe?
- Nincs komolyabb elvárás, persze a tagokra már
vonatkoznak szabályok, amit be kell tartani.
- Jövőre ismét eljönnek Vecsésre?
- Kedvező volt a fogadtatás, ezért szívesen jövünk,
ha hívnak bennünket.
P.Gy. (forrás: Vecsési Tájékoztató 2017/10.)
Ezt a karﬁolkaktuszt
simogatni is lehetett.
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
a 2017.11.26-án 10:00-kor a 2030 Érd, Hernád utca 15/A szám alatt
megtartott elnökségi ülésének kivonatos jegyzőkönyve

1. Az elnök beszámolója az eddigi időszakról

elnökségi határozatnak megfelelően minden új
belépő ajándékba kapott egy archív kiadványt.
Az egy háztartásbeli tagok az 5/2016. elnökségi
határozat szerint kapták a Kaktusz-Világ
magazint vagy a Pozsgáslapokat.

2. A könyvtár visszaköltöztetése a Füvészkertbe

5. A helyi csoportok működése és terveik a
2018-as évre

Dr. SOLTI Ádám írásbeli hozzászólása:

A budapesti, érdi, illetve székesfehérvári
csoport ismertette 2018. 1. félévi programját.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető:
SASVÁRI Ákos

Mindenképpen azt javaslom, hogy még mielőtt a
könyvtárat visszaköltöztetnénk, ellenőrizzük,
hogy a Füvészkerti szekrények állapota
megfelel-e a könyveink tárolására. Gondolok itt
olyanra, mint (i) a szekrény állapota, (ii) a
zárhatóság kérdése (régen ez megoldatlan
volt), illetve (iii) a hozzáférés kérdése (kulcs).
Amennyiben a szekrények állapota nem
megfelelő, indítványozom esetleg szekrények
egyesületi beszerzését - semmint, hogy
alkalmatlan körülmények között tároljuk a
könyvtárat.
HORVÁTH Ferenc elnök egyeztet a Füvészkert
igazgatójával az emeleti kisterem bérléséről az
Egyesület könyvtára számára. Ha a bérleti
viszony létrejön, eldöntendő, hogy az ott
található szekrények alkalmasak-e a könyvtári
állomány tárolására, vagy újat kell csináltatni..
Ennek eldöntésébe az elnök bevonja SASVÁRI
Ákos könyvtárost és ÖTVÖS Dénest. Határidő:
2018.01.31.
3. A gazdasági titkár beszámolója az eddigi
időszakról

VARGA Zoltán (Budapest): az I. félév programjai leszervezve. Újszerű témaként fog
megjelenni a kaktuszfotózásról szóló előadás.
JOKHEL Csaba (Érd): az I. félév programja
összeállt, a kultúrház 100 Ft/résztvevő költséghozzájárulást számol fel a klubnapokon.
S AS István (Székesfehérvár): az I. félév
programja - a nyári hónapokat is beleértve rendben.
6. A 2018. évi kiállítások, rendezvények
megbeszélése
HORVÁTH Ferenc és LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
egyaránt úgy látja, az idei tavaszi, illetve őszi
kiállításokba fektetett energia megtérült,
továbbra is mindent meg kell tenni a látogatószám megtartására, növelésére.
A következő kiállításokon tervezzük résztvételünket:
Campona (?): A stand megépítésére BÉKEFI
Józsefet kértük fel. Visszaigazolást még nem
kaptunk.

A 2017. novenber végi állapot kivonatosan:
Bevétel:
~ 5,6 millió Ft, ebből
Kiállítás:
~ 2,4 millió Ft (43%)
Tagdíj:
1,165 millió Ft (21%)
Kirándulás:
0,57 millió Ft (10%)
Kiadás:
~ 2,7 millió Ft

Construma (?): A stand megépítésére BÉKEFI
Józsefet kértük fel. Napi ügyelet megszervezése szükséges az érdeklődők tájékoztatására.

4. A kiadványterjesztő beszámolója az eddigi
időszakról

Érdi kaktuszkiállítás (2018.03.24-25.)

RIGERSZKI Zoltán írásbeli beszámolója:

Tavaszi Országos Füvészkerti Kaktuszkiállítás
(2018. 05. 18-20.)

A postázások rendben megtörténtek. Az 1/2016
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Önálló kiállításaink:

7. A 2018. évi kirándulások megbeszélése
(szervezéstechnikai kérdésekkel)

forrásunk), és adott esetben tolmácsolással
lehetővé tennénk a részvételt magyar és angol
nyelven (tudom, egyszerűbb lenne angolul, de
úgy kb. kizárnánk a magyar hallgatóság
jelentős részét). Mindez nagyban növelné a
térségben a renoménkat.

Belföldi kirándulás:

PAPP László írásbeli hozzászólása:

Vecsés kaktuszkiállítás (2018. 05. 25-27.)
Őszi Országos Füvészkerti Kaktuszkiállítás
(2018. 09. 07-09.)

ź

Pécsi Botanikus Kert

ź

Fehérvárcsurgó (feltételesen, erről döntés
nem született).

Külföldi kirándulás:
ź

Chrudim (CZ): 2018.09.28-29.

Busz- és szállásrendezést SASVÁRI Ákos intézi.
8. A közgyűléssel és vezetőségválasztással
kapcsolatos megbeszélés
RIGERSZKI Zoltán írásbeli hozzászólása:
Közgyűlés előtt januárban újabb elnökségit kell
tartani, ahol megcsináljuk a 2017. évi tény
kiadás-bevételt és elkészítjük a 2018. évi
költségvetést, a beérkezett jelölések alapján az
Anisits-díj odaítéléséről döntünk. A tisztújításra
a jelölteket összeírjuk.
9. A közelgő 50 éves évfordulóval kapcsolatos kérdések, felvetések
JOKHEL Csaba írásbeli hozzászólása:
Tudom, hogy még nagyon korai, de ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy hamarosan
50 éves lesz az egyesület. Ez távolinak tűnik, de
ha visszaemlékszem a 40 éves évfordulóra,
akkor ott azért a vége csak az lett, hogy
elhangzott az a mondat, hogy „nem baj, majd az
50 évesre jobban készülünk.” Minden amit
akartunk, 1-2 kivételével meghiúsult.
Ha szeretnénk valami kiadványt, egy Európa
szerte meghirdetett 50 éves kiállítást, egy
rendezvénysorozatot, stb. annak a szervezését
időben el kellene kezdeni.
Dr. SOLTI Ádám írásbeli hozzászólása:
Nem lenne rossz ötlet egy konferencia
megszervezése, amelyre meghívhatnánk nagy
neveket a kaktusz-biológia és -kertészet
területéről (úgy gondolom, erre lenne anyagi

Én a magam részéről fontosnak tartom az
évforduló méltó megünneplését, a már másoktól
is elhangzott, időben való elkez-déssel, amely
programokban ideális lenne – szerintem is – egy
semicentenáriumi, igényes kiadvány; egy
ünnepi, nagy kiállítás; egy legalább (középközépkelet) Európára kiter-jedő ünnepi
konferencia, ill. pozsgás gyűjtői találkozó, és
ennek az évnek az ünnepét is feltüntető fali
pozsgásnaptár!
A javaslatokat az elnökség megvitatta, és a
konkrét lépéseket a januári elnökségi ülésig
elnapolta.
10. 2019-es kaktuszos naptár
RIGERSZKI Zoltán írásbeli hozzászólása:
Kaktuszos naptárat 2019-re csinálhatunk,
pénzünk lenne rá, viszont annyit kell fontolóra
vennünk a döntéshez, hogy ha TÓTH Norberték
továbbra is megcsinálják a sajátjukat, akkor
lehet-e az jó mindkettőnknek, vagy éppen az fog
előfordulni, hogy egymás üzletét rontjuk és azt
kockáztatjuk, hogy a 2020-ban már egy naptár
sem lesz. TÓTH Norberttel beszélni kell.
PAPP László írásbeli hozzászólása:
A naptárról az a véleményem, – mivel ebben
már évek óta benne vagyok – hogy akár közös
naptárat is csinálhatunk (az MKOE és MKPT),
de ha ez nem megy úgy szerintem TÓTH Norbert
benne lesz abban, hogy egy év kimarad
Debrecenben, amennyiben lesz annyi naptár
(az MKOE-tól), hogy az országos igényt ki tudja
elégíteni! Természetesen nem akarom Norbert
véleményét a szájába adni, majd elmondja Ő is
a sajátját! (A naptárhoz – amennyiben olyan
témájú lesz, amelyhez hozzá tudok járulni –
nagyon szívesen felajánlom a legszebb
fotóimat!)
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GRASSALKOVICH-HÍREK:
kirándulások és adománygyűjtés

A gyorsan eltelt nyári szünet után iskolánkban
is megkezdődött az új tanév és ezzel együtt a különböző osztályprogramok, kirándulások is kezdetüket vették.
A 4.c osztály már a tanév elején kirándulni
indult a Füvészkertbe, ahol a Magyar Kaktuszgyűjtő Egyesület kiállítását tekintették meg,
immár második alkalommal. A gyerekeknek
már tavaly is nagyon tetszettek a különleges
alakú kaktuszok, s az idén is újabb, érdekes
virágokat láthattunk és rácsodálkozhattunk a
természet szépséges alkotásaira. A gyerekek
GÁBORNÉ BÁRÁNY Ágnes és LÁNGNÉ SZÉL
Judit tanító nénikkel kirándultak...
GÁBORNÉ BÁRÁNY Ágnes, tanító
(forrás: Vecsési Tájékoztató 2017/11.)

Kaktuszos karácsony az Érdi Vigadóban

Tombolatárgyak

SASVÁRI Ákos ünnepi karácsonyi előadása

Pár kép az Érdi Vigadóban tartott karácsonyi ünnepségünkről. A
rendezvényen erdélyi tagtársaink tartottak képes előadást a 2009-es
erdélyi Băişoara-ra (Járabányára) szervezett
kirándulásukról. NEVEZI János a kirándulás
résztvevőit, eseményeit mutatta be, míg
LŐRINCZ István a táj botanikai jellemzőit
tárta elénk.

Előadó: NEVEZI János

vi
Előadó: LŐRINCZ István
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A naptár mérete A3, álló formátumú,
kiváló kultúrában és élőhelyen
készült fotókkal.
Ára: 1500 Ft + postaköltség.
Megrendelhető:
TÓTH Norbert
Email: cactusdraco@gmail.com
Tel.: 70-366-0492
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www. kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

H
Ferenc
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H
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Zoltán
kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Tagok:

Z
Józsefné
M
Veronika
S István

Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros: S
Ákos
Honlapszerkesztő: Dr. G
Zoltán
K-V főszerkesztő: Dr. S
Ádám
Magfelelős:
D
Judit
Szakmai vezető:
P
László
Szervező titkár:
Ö
Dénes
Csoporttitkárok:
Budapest:
V
Zoltán
Érd:
J
Csaba
Székesfehérvár:
B
Erika

Adószám: 19576583-1-13

+36 20 546-2668
Ilona +36 20 517-1130

horvath.bromelia@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

+36 30 910-8649
+36 30 395-2228
+36 22 325-539

lenke.zilike@gmail.com

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 20 512-8534
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

sasvari.akos1@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
adam.solti@ttk.elte.hu
juditd55@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
otvosdenes@gmail.com

+36 70 364-9537
+36 20 925-5851
+36 30 950-2231

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
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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Hazafelé Chrudimból, indulás előtti pillanatok a busz hátsó részében.

