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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Mikor e sorokat írom már túl vagyunk a 2018-as
esztendőn és előttünk áll egy új év tele
tervekkel, programokkal és bizony nem kevés
tennivalóval.
Az évet egyesületünk ünnepélyes formák
között, egy már hagyományosnak mondható
kaktuszos karácsonnyal és ünnepi ebéddel zárta
az Érdi Vigadóban, melyen mintegy 70 fő
(tagságunk harmada) vett részt.
Az ünnepélyes hangulatról SASVÁRI Ákos és
RÁCZKEVEI Árpád gitárral kísért karácsonyi
dalokkal gondoskodott, majd megnézhettük
RIGERSZKI Zoltán és ÖTVÖS Dénes kivonatos
előadását kolumbiai útjukról Végül LUKOCZKI
Zoltán mutatta be a F ÜLEKI József által
összegyűjtött Mammilaria nemzetség teljes,
magyar nyelven elérhető irodalmának
digitalizált változatát, mely Zoltán tíz évnyi
munkájának eredménye.
Akik nélkül pedig a jól sikerült karácsonyi

összejövetel nem jöhetett volna létre:
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és DÁNIEL Judit.
Köszönet érte!
Éves közgyűlésünkre 2019 márciusában kerül
sor, majd május végén szokásos tavaszi
kiállításunkat rendezzük meg, melynek
középpontjában Mexikó növényvilága lesz.
Ismételten kérnék minden tagtársat, aki tud
növényanyaggal vagy egyéni munkájával
segítse tavaszi kiállításunk megvalósítását!
Szakmai kirándulásainkat ebben az évben
Eugendorfba és Chrudimba tervezzük.
Lehetőség szerint kérem látogassák helyi
csoportjaink összejöveteleit, hiszen a mai
rohanó világban különösen fontos a személyes
kapcsolatok fenntartása!
Végül kívánok mindenkinek sikeres, boldog új
évet!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Hogy halvány sejtésünk legyen arról, hogy mekkora munka is volt LUKOCZKI Zoltán
részéről a Mammillaria szakirodalom digitalizálása, nézzük meg FÜLEKI József polcán
az általa hosszú évek alatt összegyűjtött papíralapú forrásokat.
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NÉPSZABADSÁG

Hobbi: tövises barátaink
Hogyan lesz valaki kaktuszgyűjtő? Mi késztet
annyi embert, hogy legalább néhány cserépnyit
tartson lakásában ezekből a harciasnak tűnő,
mégis annyira dekoratív növényekből?
Kérdéseinkre P I N T É R Péter, a Magyar
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
elnöke (postacím: 1392 Budapest, Pf. 293)
válaszol.

Anno 1996

- Azt gondolom, hogy a növénykedvelés, az
egzotikum iránti vonzódás, no meg a
gyűjtőszenvedély. Ez utóbbi igencsak
kitombolhatja magát, hiszen a kaktuszfélék
végtelenül változatosak. Találtak már tizenhat
méteres oszlopkaktuszt is Közép-Amerikában de ide számítanak az egy-két centiméter
átmérőjű Blossfeldia-k* is. Ez a monográﬁa a
kaktuszok több mint kétezer faja közül
egyetleneggyel, a nálunk is jól ismert
karácsonyi kaktusszal foglalkozik, és annak
ötszáznál is több változatát írja le. De tudnak
még mást is az embert, állatot hegyes
töviseikkel visszautasító, veszélyesnek tűnő
kaktuszok: gyönyörű virágokat hoznak! - Szép
porcelán tálkát mutat, benne egy nyolc törzsén
tizenöt gyönyörűséges, lila-bibor színű virággal
pompázó Echinocereus viereckii-t*. - A
kaktuszgyűjtő úgy érzi ilyenkor - mondja kicsit
eltűnődve -, mintha magához szelídített volna
egy ijesztő vadállatot.
- No meg gyakorlatias szempontok is vannak.
Lakásban bajosan rendezhetnénk be
rózsakertet: a kaktusznak meg kicsi a
helyigénye. Már egy lakótelepi lakás egyetlen
polcán is változatos, szemet gyönyörködtető
növénycsoportot nevelhetünk. Igénytelenek is,
hiszen természetes környezetükben
megszokták az időjárási szélsőségeket - a
kaktuszok a túlélés hősei, és nem kívánnak sok
gondozást. De türelmet, kitartást - azt igen. Azt
kell mondanom, hogy a kaktuszgyűjtés az
érettebb emberek kedvtelése. Egy-egy tő
kifejlődéséhez évekre, évtizedekre van
szükség. Az imént látott növény tizenöt éves; de
például a közismert gombkaktusz eredeti
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élőhelyén kétszáz évnél is hosszabb idő után
lesz emberfej nagyságú, s ennek a méretnek
elérésére még a leggondosabb gyűjtőnél is vagy
harminc évre van szükség.
- Nem mellékes az sem, hogy ez a kedvtelés
nem kerül sok pénzbe. Vannak persze olyan
példányok, amelyek tíz-tizenötezer forintért
cserélnek gazdát - újabban szívesen
alkalmazzák őket családi házak, villák
halijainak, lépcsőházainak díszítésére - de az
Állatkertben évente tartott, bemutatóval
egybekötött vásárainkon már százötvenkétszáz forintért hozzájuthat a kezdő egy-egy
tőhöz. Ez nemzetközi viszonylatban is igen
alacsony ár; a német nyelvterületen - ahol nagy
divat a kaktuszgyűjtés, a Deutsche KakteenGesellschaft-nak körülbelül 8000 tagja van sokkal magasabbak az árak.
- A kaktuszgyűjtésnek nagy a hazai múltja. A
„Posoni kert” című nevezetes, XVII. századi
munka, amely LIPPAI érsek kertjéről szól, már
említést tesz kaktuszokról. ANISITS János
Dániel, a magyar származású, Paraguayban élt
gyűjtő a XIX. század végén igen sok újdonságot
küldött Európába, elsősorban a ma is világhírű
berlin-dahlemi botanikus kertbe. A mai
legnagyobb magyar gyűjtemény birtokosa
FARKAS János, az izsáki termelőszövetkezet
nyugdíjas főkönyvelője. A közgyűjtemények

közül legnevezetesebb az Állatkerti Pálmaház,
továbbá a budapesti és a debreceni Egyetemi
Botanikus Kert gyűjteménye.

1996. december 5., csütörtök
szorgalma, szakértelme és lelkesedése kell. De
néhány cserép szúrós barátaink közül minden
növénykedvelő polcán megtalálja a helyét.

- Igaz, ahhoz, hogy a Farkas-féle gyűjtemény
szintjéig eljussanak, egy élet munkája,

KÁLMÁN János

Kaktuszok, pozsgások ápolása

A lényeg, hogy alacsony, 6-12 °C* körüli
hőmérsékleten és rendkívül mérsékelt
öntözéssel kell átteleltetnünk. Általában
kevesebb öntözővizet igényelnek, mint a többi
szobanövény, pihenőidőszakban minimális a
vízigényük. A kaktuszoknál találunk rövidebbhosszabb száraz periódust, amelynek
átvészelése a növény számára létfontosságú. A
teleltetéshez tulajdonképpen a növénytől
fokozatosan vonjuk el a vizet. A növekedés
ebben az időszakban leáll, a növények
sejtnedve töményedik, hidegtűrése javul.

A raktározott vizet fokozatosan használják fel.
Többségüket 6-8 °C-on* kell teleltetni, ilyen
hőmérsékleten csak havonta egyszer kell
felszívatással megöntözni. Ha felülről
öntözünk, akkor lehetőleg szárítsuk le róluk a
vízcseppet. Öntözéskor 18-20 °C-t*
biztosítsunk két-három napig a növényeknek,
amíg megszívják magukat vízzel, majd
helyezzük vissza alacsony hőmérsékletre.
Pangó vizet ne hagyjunk a cserepe alatt. Kisebb
hibát ejtünk, ha nem öntözünk, mint ha
túlöntözzük őket. A hűvös teleltetésre
fagymentes helyiség, kamra alkalmas, vagy a
lakás bármely helyisége, akkor is, ha nem
eléggé világos, csak a megfelelő hőmérséklet
legyen biztosítva.
Sokan panaszkodnak, hogy a kaktuszuk virítása
elmarad, ám a virágos kaktuszokban ők is
szívesen gyönyörködnének. Ezen a gondon
azonban könnyen segíthetünk, csak jól kell
ismernünk e növények környezeti igényeit,
helyes gondozását, s a várt eredmény sem
marad el. Talán az egyik legfontosabb
tudnivaló: a kaktuszok csak akkor hoznak
virágot, ha télen száraz, hideg helyen tartjuk
őket. Nyáron viszont bőségesen öntözzük és
napos, meleg helyük legyen.
K. E. T.

KAKTUSZFAJOK TELELTETÉSE
Faj
Gólyakaktusz, Echinopsis
Korbácskaktusz, Aporocactus
Levél- vagy kardkaktusz, Epiphyllum*
Kukackaktusz, Chamaecereus
Karácsonyi kaktusz, Zygocactus
Törpe gólyakaktusz, Rebutia*

Teleltetési ideje
X.-IV.
IX.-II.
IX.-III.
X.-III.
IX.-II.
X-II.

ź Forrás: Népszabadság 1996-12-05 / 284. szám 30. oldal
ź A *-gal jelöltek szerkesztve (a Szerk.)

Teleltetési hőmérséklet
6-10 °C
4-8 °C
8-10 °C
0-5 °C
8-10 °C
0-5 °C

iii

Rólunk írták

Modem otthonokban viszonylag kevés a hely a
virágok részére, és a levegő páratartalma is
alacsony. A kis termetű, jó szárazságtűrő, lassú
növekedésű pozsgások kis lakások szobanövényei lehetnek, ezek nem növik ki a szobát,
és gondozásuk is viszonylag egyszerű. A tél a
kaktuszok kritikus időszaka, gondozásuk
lényegesen eltér a szokásos szobanövényekétől. Sajátságosán fényigényes
növények, mégpedig a közvetlen napfény
fontos részükre. Bármilyen világos helyük
legyen is, napfény nélkül a kaktuszok megnyúlnak, elvesztik jellegzetes alakjukat, a téli
fényszegény időszakban nem fejlődnek, tehát
növekedés nélküli, teljes pihenést kell
biztosítani számukra.

Emlékeztető az MKOE 2018.11.17-ei
elnökségi üléséről (kivonat)
Időpont:

2018.11.17.

Helyszín:

2030 Érd, Hernád u. 15.

Jelen van:

jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

2. Elnöki beszámoló

1. Magfelelősi poszt

A bevételi források örvendetesen növekedtek.

TAKÁCS-SZILÁGYI Norbert nyilatkozott, hogy
próbaidőre, fél évre elvállalja a magfelelősi
feladatkört. RIGERSZKI Zoltán és DÁNIEL Judit
is megerősítette, hogy egyre nagyobb a
magválaszték. Az online elérhető maglista
folyamatosan aktualizált. Az ősz folyamán is
rendre érkeztek a megrendelések. Eddig 134
rendelést tartunk nyilván, 24 taxon/
megrendelés átlaggal. Ez 3216 tétel teljesítését
jelenti.
Bruttó bevétel:
ź

2016:

~200.000 Ft;

ź

2017:

~300.000 Ft;

ź

2018-ban eddig:

~430.000 Ft.

Tavaly ~230.000 Ft-ért rendeltünk külföldről
magokat a korábbi ~100.000 Ft-tal szemben.
Csomagoláshoz speciális, 0,001 g-t mérő
mérleg beszerzése szükséges (kb. 100.000 Ft).
Használt mérlegek beszerzése ennél olcsóbban
lehetséges. Felelős: Dr. S OLTI Ádám. A
mérleggel kiszűrhetők a léha magok. A 4 évnél
régebbi, bizonytalan csíraképességű magok
ingyenesen adhatók tovább a tagoknak.
Műanyagtasak helyett ﬁola beszerzése
lehetséges + speciális ﬁlc. Felelős: Dr. SOLTI
Ádám.
RIGERSZKI Zoltán: magokat is olyan helyről
rendel, ahol lehet PayPal-lal ﬁzetni.
Készletnyilvántartást szükséges létrehozni.
Felelős: DÁNIEL Judit, Dr. GYÚRÓ Zoltán.
Feladáshoz bélyegző szükséges. Felelős:
DÁNIEL Judit.
Maglista bővítése: Felelős: RIGERSZKI Zoltán.
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Számára Dr. GYÚRÓ Zoltán listát állít össze a
kifogyott magokból, DÁNIEL Judit pedig azon
tételekről, amelyekből már csak nagyon kevés
mag van készleten.

A tavaszi kiállításon biztonsági őr jelenléte
szükséges az esetleges visszaélések szakszerű
kezelésére.
Debrecen: RIGERSZKI Zoltán levélben tolmácsolta a MKPT kapcsolattartója felé a
tisztségviselők előző elnökségi ülésén
kialakított javaslatát a kért támogatásokkal
kapcsolatosan. A megkezdett folyamatokat
sajnos ellehetetlenítették a MKPT szeptemberi
internetes újságjában megjelentek, ez pontot
tett a megkeresés végére.
A Kaktuszos Karácsonyt a tavalyi sikeres
megrendezés megismétléseként szeretnénk
megünnepelni.
A Magyar Díszkertészek Szövetségének
továbbra is tagjai maradunk, a kapcsolat
kölcsönösen hasznos.
Construma: SZABADOS Attila és BÉKEFI József,
illetve a tanulók közreműködésével továbbra is
részt veszünk.
Szórólapok elkészítése addig feltétlenül
szükséges. Felelős: Dr. GYÚRÓ Zoltán.
3. Gazdasági vezető beszámolója
Eddigi bevétel: 6.807e Ft, eredmény: 1.740e Ft.
Részletezve majd a Közgyűlésen.
4. A kiadványterjesztő beszámolója
Az új tasakokkal a postázás sokkal könnyebb. A
címkék elfogytak, ezért rendelni kell 2
doboznyit. Régi kiadványokat főleg az első
félévben sikerült értékesíteni. Pozsgásokhoz a
tárolómappák elfogytak, az újakat megfelelő
méretű megfelelő méretű két fémgyűrűs
szerkezettel megrendeltük, jövő év elejére

lesznek készek. A mappa tokjának költsége
irreálisan magas, ezek beszerzéséről lemondunk.
5. Titkári beszámoló
A chrudimi kirándulás szervezése és lebonyolítása sikeres volt, a buszt biztosító cég
(ecbtravel) utolsó pillanatban módosított
árajánlata mögött valós többletteljesítés nem
volt. A második sofőr teljesen feleslegesnek
bizonyult. Váltanunk kell. LIBNÁRNÉ HERCZEG
Ilona javaslatára a titkár megkeresi RÁCKEVEI
Árpád tagtársunkat, aki segítséget ígért korrekt
buszos céggel történő kapcsolatfelvételben.
D ÁNIEL Judit szálláshely elérhetőséget is
átadott.
A kiállításra vásárolt terelőkorlátok
alkalmazása bevált, tárolásukra a földszinti
raktárban próbálunk helyet keresni.
6. A főszerkesztő beszámolója
A Kaktusz-Világ színvonalát tartani kell. A
cikkírás területén alig tapasztalható előrelépés,
csak nyomatékos kérésre érkezik cikk.
A szerkesztők munkavégzése nem kielégítő. A
magyar és angol kivonat készítésére nincs
megfelelő ember, azt kénytelen halmozódó
egyéb munkája mellett maga végezni.
Sok az átfutási idő, ennek jórészt a Rózsa
Nyomda az oka. Gyakran nincs részükről
semmilyen visszajelzés a megérkezett
anyagról. A legutóbbi számban elfogadhatatlan
színproblémák vannak. Meggondolandó a
nyomdaváltás, amit meg kell, hogy előzzön a
mostani eset tisztázása. Közben alternatív
árajánlatot kérünk be a régi veszprémi, valamint
egy kazincbarcikai nyomdától. Felelős:
RIGERSZKI Zoltán.

szóbeli vállalások tükrében. LUKOCZKI Zoltán
lemondása után dr. GYÚRÓ Zoltán ideiglenesen
vállalja a szerkesztői munkát.
7. Programok
Kaktuszos karácsony:

2018.12.16.

Erre a debreceni egyesület, az MKPT
vezetőségét is meghívjuk. Felelős: RIGERSZKI
Zoltán.
Közgyűlés:

2019.03.02. ill. 03.09.

Kiállítások:
ź 2019.05.24-26:

Kaktuszország: Mexikó

ź 2019.09.13-15.

Élő kavicsok

Jövőre Eugendofba (június első péntekszombatja) és Chrudimba (szeptember utolsó
péntek-szombatja) tervezünk szakmai utat.
Felelős: SASVÁRI Ákos.
Id. PAPP László utólagos írásbeli kiegészítése
rövidítve: Továbbra is vállalja a kiadvány
(könyv) alapos, következetes, szakmai, formai
és stilisztikai lektorálását és kiegészítését,
valamint új taxonok megírását, és a
taxonleírásokhoz képek küldését, létrehozását.

A Pozsgások kiadványunknak jövőre nincs
gazdája. LUKOCZKI Zoltán egészségi állapota
nem teszi lehetővé az eddigi intenzív munkát.
Az eddigi nemzetközileg is egyedülálló
eredmények, a mapparendelés és az előﬁzetők
szempontjából fontos a folytatás és annak
biztonsága. A jövő évi taxonleírások
mennyiségileg rendben lesznek az eddigi
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Az MKOE 2018.12.16-ai kaktuszos karácsonya
Egyesületünk karácsonyi rendezvénye régi
múltra tekint vissza. A mindenki által csak
"Kaktuszos Karácsonynak" emlegetett
eseményt biztosan mondhatom nagyon várták a
résztvevők s jómagam is, különösen a tombola
miatt. Amolyan állófogadás jelleggel volt
megtartva, s ki mit hozott, azt lehetett
fogyasztani. Hosszú éveken keresztül adott már
helyet a rendezvénynek a néhai Kertészeti
Egyetem épülete vagy a Füvészkert, de akár
más helyszíneket is említhetnék.
Tavaly előtt gondolt egy merészet
az Egyesület vezetősége, mi
lenne ha tagjaival még
belsőségesebb kapcsolatot
alakíthatna ki és egy úgynevezett karácsonyi ebéddel
látná vendégül őket. Az ötlet
bevált, a helyszínt pedig az
É r d i Vi g a d ó b i z t o s í t o t t a
számunkra. Az esemény a
2018-as évben is a korábban
megkezdett, s már-már talán
hagyománnyá váló
rendezvény nyomán folytatódott.
LUKOCZKI Zoltán
a karácsonyi rendezvényünkön
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Hogyan is zajlik egy ilyen rendezvény?
Régebben, mint fentebb említettem, mindenki
hozta magával az elemózsiát, innivalót és
általában egy-két előadás vagy közgyűlés után,
néha már közben is, folyt az eszmecsere. Régen
nem látott barátok, gyűjtőtársak osztották meg
egymással tapasztalataikat vagy az érdekesebb
történeteket. Na meg persze, hogy kinél mi
virágzott, hogy sikerült egy vetés vagy oltás. S
nem egyszer növényeket vagy magokat is
hoztak csere-berélni. Kétségkívül az esemény
egyik fénypontja volt az összejövetelnek a
tombola, melyre jelképes összegért lehetett
jegyeket venni. A tombolán kisorsolt
növényeket és egyéb tárgyakat a résztvevők
által felajánlottak adták. A nem egyszer tényleg
ritka vagy idős növények megnyerésének
lehetősége olyan izgalomba hozta a társaságot,
mintha újra gyerekek lennének egy játék vagy
édességboltban.
Az idei rendezvény részleteiben már eltér a
korábbiaktól, sokkal rendezettebb formát
kapott.
A gyülekező délután 1 órára lett meghirdetve az
Érdi Vigadóban. A szépen megterített
asztaloknál foglaltak helyet a vendégek.

HORVÁTH Ferenc által tartott rövid elnöki
köszöntő után L UKOCZKI Zoltán ragadta
magához a szót. Zoli bemutatta NAGYSURÁNYI
Miklós és később FÜLEKI József által folytatott
monumentális Mammillaria szakirodalmi
gyűjteményt, melyet ő maga digitalizált, így
DVD-n elérhetővé vált. A gyűjtemény minden
megjelent MAMMILLARIA taxonról közreadott
leírást, említést tartalmaz. A sort SASVÁRI Ákos
folytatta karácsonyi dalokkal, a

staféta botot R ÁCZKEVEI Árpád vette át.
Mindkét előadó saját magát kísérte gitáron, még
családiasabbá téve a hangulatot, sőt még közös
énekléssel is tetézték. Végül ÖTVÖS Dénes és
R IGERSZKI Zoltán tartottak egy nagyon
izgalmas előadást legutóbbi kolumbiai
utazásokról, ahol sok oszlopos és néhány igen
ritka Melocactus fajt találtak.
Az előadások után érkezett a kicsit késői ebéd,
de megérte várni, mivel mindenfelé
ízletes fogást tartalmazott a bőségtál.
Az ebéd mellé egy pohár pezsgő is
járt, édes vagy száraz, esetleg
alkoholmentes a sofőrök részére.

RÁCZKEVEI Árpád előadása
karácsonyi rendezvényünkön

A rendezvény egyik fénypontja még mindig a jó
öreg tombola maradt, melynek díjait idén is, a
szokásosnak megfelelően, a gyűjtőtársak által
felajánlott növények és tárgyak alkották. A
tombolahúzást és nyeremények kiosztását
DÁNIEL Judit és jómagam vezényeltük le.
Néhányan nem egy, hanem akár féltucat
növénnyel gazdagodva térhettek haza, míg
mások pedig a fődíjra fenték a fogukat.
Soraimat zárva nem maradt más hátra, mint
megköszönjem a magam és a résztvevők
nevében a szervezők részére a rendezvény
létrejöttét és remélem jövőre is találkozunk!
VARGA Zoltán, Budapest
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Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros: S
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Honlapszerkesztő: Dr. G
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K-V főszerkesztő: Dr. S
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Szervező titkár:
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Dénes
Csoporttitkárok:
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V
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Érd:
J
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Székesfehérvár:
B
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+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
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otvosdenes@gmail.com
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+36 20 925-5851
+36 30 950-2231

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
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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 kaktuszos karácsonyunk elmaradhatatlan eseménye a tombola, a képen a kisorsolás
előtti teljes választék látható.
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