
ivi A chrudimi kaktuszbörzére tett kirándulásunk első napján (2018.09.28.).
Pavel PAVLIČEK főleg Echinocereus-okat tartalmazó üvegházrészlete.

Tisztelt Tagtársak!

Mikor e sorokat írom már túl vagyunk őszi 
rendezvényeink nagyobb részén, a szeptemberi 
ELTE Füvészkertben rendezett hagyományos 
Országos Kaktusz Kiállítás és Vásár mintegy 
1500 fő látogatót vonzott, ahol az Andok 
kaktuszvilágát mutattuk be a nagyközön-
ségnek.

Hagyományosan itt kerül zsűrizésre a kiállítás 
legszebb szakmai anyaga, mely megkapja az 
Anisits-vándorserleget. Idén a serleg boldog 
tulajdonosa ÖTVÖS Dénes lett andoki oszlop- 
kaktuszaival. A győztes gyűjtemény tulajdono-
sának szívből gratulálunk!

Ugyancsak  szeretném megköszönni a kiállítók, 
és az építésben és a bontásban résztvevő 
tagtársak áldozatos munkáját is !

A chrudimi kaktuszbörzére szervezett kirándu-
lásunk már megszokottnak mondható, 
hagyománnyá vált. Résztvevőkkel teli busszal 
indultunk és növényekkel gazdagabban  értünk 
haza. 

Kérem, aki teheti, látogassa helyi csoportjaink 
klubnapjait is, hiszen a személyes kapcsolat-
tartás és tapasztalatcsere elősegíti gyűjtemé-
nyeink  fejlődését is!

Végül kívánok mindenkinek egy szép hosszú 
napfényes őszt, és sok erőt a növényeink  
teleltetőbe pakolásához!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Elnöki beköszönő

i

Egy kicsit megfacsarva,
a chrudimi kaktuszbörzére
vonatkoztatva a mondás:
üres kosárral mentünk, 
láttunk, teli kosárral 
jöttünk, tehát győztünk
(mindenki így érezte) :)

Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

2018/3.
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KÓSIK Péter, a már hagyománnyá vált 
kiállítás megálmodója és Icuka

Bogácsi kaktuszkiállítás és -vásár (2018.07.27.)

ii

Katonás rendben SÁNDOR László és DÁNIEL Judit

Sziklakerti részlet

Beleshetünk a raschel-hálóval
 védett fóliasátor szellőzőnyílásán

SÁNDOR László kedves invitálásának eleget téve DÁNIEL Judit szervezésében 
meglátogattuk őt, melyhez az apropót a „közelben” tartott bogácsi kiállítás adta. László a 
gyűjteményét a saját maga építette fóliaházban tartja. A teleltetést házában, egy nem fűtött 
szobában oldja meg.
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Mátra és Bükk környéke kaktuszgyűjtőinek
meglátogatása (2018.07.27.)
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Országos Kaktuszkiállítás és Vásár a Füvészkertben
(2018. szeptember 7-8-9.)
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A felső és a bal oldali képen a bírálóbizottság 
tagjai munka közben: VARGA Zoltán (1), 
FÜLEKI József (2), PAPP László (3) és 
dr. SOLTI Ádám (4). 

A jobb alsó képen ÖTVÖS Dénes (5) ülteti be 
a kiállításra hozott növényeit, zömmel 
oszlopkaktuszokat.

viv

A ház beüvegezett terasza szolgál téli
telelőhelyül, aminek nagyságát nézve látjuk, 

hogy az emberi elme határa végtelen.

Nem a fénykép sikerült ferdére,
hanem a fóliasáror épült a lejtőre.
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KÓSIK Péter nyáron fóliaházban tartja növényeit, melyek közül a Ferocactus nemzetség
egyesületünktől megkapta az elismert szakgyűjteményi címet.
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PAPP László tartja a kiállítás ünnepélyes megnyitóját, melynek magvas gondolatai 
megemésztésének különböző módozatait látjuk a vezetőség arcain. ÖTVÖS Dénesnek (balról a 
második) például már a torkán elakadt és a lenyelésével küszködik.
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A kiállítási terület megépítése, a kiállítás és 
vásár sikeressége, így egyesületünk stabil 
gazdasági helyzete tagságunk pár aktív 
tagjának köszönhető. Nélkülük 
egyesületünk nem tudna nagyon kedvező 
árú programokat és kirándulásokat 
szervezni a tagság részére.

Páran az építők (helyesebben az egyesület 
életben tartói) közül a képeken: JOKHEL 
Csaba (1), GERGELY Attila (2), SASVÁRI 
Ákos (3), SZEKERES István (4), ÖTVÖS 
Dénes (5), TAKÁCS Anikó (6), HORVÁTH 
Ferenc (7).

A kiállítási terület
 építésének pár stációja

Gratulálunk 
a győztesnek!
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Sikeres hétvégi kiállításunk mellett 
egy másik fontos eseményre is 
készültünk (titokban). 

Icuka (LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona) a 
hétvégén lett 80 éves és mi 
felköszöntöttük a megígért sült ökör 
helyett egy marha nagy 
meglepetéssel.

Helyszín: ELTE Füvészkert egykori 
Festetics-kastélyának előadóterme 
(2018.09.08. 17 óra után)

Icuka 80 éves
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xix

ROSTÁS Jenő katolikus pap, Fadd 
plébánosa, a Paksi esperesi kerület 
vezetője. Hobbija a 
kaktuszgyűjtés mellett a dísz- 
és haszonbaromfi-tartás és 
-tenyésztés, díszmadár-
tenyésztés, gyümölcsfák 
nevelése, oltása.

ROSTÁS Jenő faddi gyűjtőtársunk kedves meginvitálásnak tettünk eleget. Nemcsak 
kertjét nézhettük meg, hanem a rendszeresen összejáró baráti társasága által elkészített 
halászlére és süteményre is meghívást kaptunk. A képen háttal LIBNÁRNÉ HERCZEG 
Ilona (1), SAS Istvánné (2), SAS István (3), SASVÁRI Ákos (4) és ROSTÁS Jenő (5).
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xi

FÜLEKI József 1989-es Mammillaria elismert 
szakgyűjteményének felülvizsgálata (Vecsés, 2018.09.09.)

FÜLEKI József (1) gyűjteménye 1989-ben kapta meg 
a Mammillaria Elismert Szakgyűjtemény titulust. 
Az eltelt időszak és az azóta módosult, most aktuális 
szakgyűjtemény szabályzat miatt kérte 
szakgyűjteménye felülvizsgálatát.
A szakgyűjteményi bírálóbizottság tagjai voltak:
ź PAPP László (2), MKOE szakmai vezető
ź Dr. SOLTI Ádám (3), Kaktusz-Világ főszerkesztő
ź VARGA Zoltán (4), Budapesti csoport titkár
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Majd az eredményről is beszámolunk :)
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Egyesületünk közösségi életében lassan már 
hagyománnyá váló túra, a Csehország szívében  
minden évben megrendezésre kerülő chrudimi 
kaktuszbörze buszos meglátogatása. A méltán 
híres vásár nem csak a helyi „kaktuszosokat” 
vonzza, hiszen lehetett látni itt embereket majd 
az összes környező országból. A vásár minden 
évben szeptember utolsó szombatjára esik. 

Alaposabban szétnézve azért inkább Kelet-
Közép-Európa északi és középső részéből 
érkeztek a kaktuszokra és pozsgásokra éhes 
látogatók. Csehek, lengyelek, szlovákok, 
osztrákok, németek, ukránok, románok, 
szerbek és nem utolsó sorban magyarok.

Én eddig csak az Egyesület szervezésében 
néztem meg a kiállítást és mivel ez egy jó 
hangulatú kétnapos túraként került kialakításra, 
így minden adandó alkalmat megragadtam, 
hogy részt vehessek.

Idén is Budapestről indultunk. A buszra három 
helyen szállhattunk fel. Az első helyszín a 
Füvészkertnél, a második megálló a budai 
oldalon, a Kelenföld autóbusz-állomásnál.volt. 
Utána már Győr következett, ahol környékbeli 
gyűjtőtársak csatlakoztak hozzánk. Némi 
frissítő és kávé után már Szlovákia felé 
suhantunk az autópályán és Pozsony mellett 
északra tartottunk. Csehországba átérve még 
pár megállót tartottunk több helyszínt már 
ismerősként kerestünk fel.

Délután három körül érkeztünk meg első 
programunkhoz, a Chrudimban található Pavel 
PAVLIČEK gyűjtemény meglátogatására. Ahol 

szokás szerint nyitott üvegházak, 10%-os 
diszkont árak, sör és sült kolbász fogadta a 
látogatókat. Szerencsére szép napos időt 
fogtunk ki, így több őszi virágzású kaktuszt is 
megcsodálhattunk, de persze a virág nélküliek 
is csodásak voltak. Különösen érdekes 
figyelemmel kísérni az évek óta sziklára ültetett 
Aztekium és Strombocactus fajok növekedését. 
A növényeken kívül árusítottak különféle 
talajkeverékeket, edényeket, szakirodalmat, 
jelölő táblácskákat, de még növényvédő 

Már csak pár méter és ott vagyunk, 
ez éltet minket.

A kert első felében polikarbonáttáblákkal (csapadék-
védelem) lefedhető növényasztalok 

fogadják a látogatókat.

Kirándulás a chrudimi kaktuszbörzére
(2018.09.28-29.)

xiii

SZABÓ Zoltán kezdő kaktuszgyűjtő, 
mindenki így kezdi, aztán ... 
ROSTÁS Jenő ismertette meg a kaktuszo-
zással. De foglalkozik még dísz- és hús-
galambtenyésztéssel, tyúktenyésztéssel. 
Kertje szépen gondozott.
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Nagyjából 100 árus kínálhatta a több százezer 
növényét, a legtöbben az étteremi részen, ahol 
b ü f é  é s  ü z e m i  k o n y h a  i s  m ű k ö d i k . 
Kaktuszokon kívül jelentős mennyiségű 
Haworthia, Adenium és egyéb kaudexes 
növények is feltűntek, néha akár csillagászati 
összegekért. Látszik, hogy egyes gyűjtők/ 
árusok specializálódnak és van akinél csak ezt, 
vagy csak azt kapni. Nagyon sok az (élőhelyi) 
magról nevelt vagy gyűjtőszámos növény.

A tumultus valami emberfeletti, főleg a nyitás 
utáni 1-2 óra, ami szinte kibírhatatlan és bábeli 
zűrzavarhoz közeli állapotot ér el. 11-12 óra 
körül a legtömöttebb standok előtt  is 
könnyedén körül lehet nézni, feltéve, ha maradt 
ott egyáltalán valami. Természetesen a 
ritkaságok és az újdonságok hamar fogynak. 
Nehéz dolog, hogy mit vegyünk meg. Mert 
sokszor látni ugyanazt a növényt más árusnál is, 
sőt néha kedvezőbb áron. Kérdés marad-e 
belőle, ha teszünk még 1-2 kört, ami alatt 
felmérjük a terepet. Én azt javaslom saját és 

mások tapasztalatai alapján, ha valamit igazán 
szeretnénk és meglátjuk, ne tétovázzunk sokat, 
vegyük meg!

Még a börzére való belépés előtt megbeszéltük 
a buszon, hogy délben találkozó a busznál és 
indulunk hazafelé. Mindenki tartotta is magát 
az időponthoz, így kaktuszokkal megrakodva 
vidáman indultunk neki a nagy útnak. Személy 
szerint én mindig nagyon jól érzem magam 
ezeken a kirándulásokon, persze időnként 
vannak kisebb fennakadások, de ezeken jobb 
hamar átlendülni. Ezúton is köszönet a 
szervezőknek és lebonyolítóknak, akiket 
szerintem érdemes megemlíteni. Az utat 
levezényelte DÁNIEL  Judit,  L IBNÁRNÉ 
HERCZEG Ilona az előkészítésben segített és 
SASVÁRI Ákos volt az, aki megszervezte a 
szállást és utazást számunkra. Már most azt 
mondhatom, hogy várom a következő év 
szeptember végét!

Az egész börze nagyon jól szervezett, tényleg 
példa értékű és elgondolkodtató, ahogy a 
buszon hazafelé tartottunk, többekben is 
megfogalmazódott a kérdés, hogy nincs-e 
ilyenre igény esetleg itthon is?

Írta: VARGA Zoltán, Budapest
vargazolee@gmail.com

A képeket dr. GYÚRÓ Zoltán készítette

Megbeszélés, ki mit vett.

Berakodás. Szaporodnak a vásárolt 
növényekkel teli rekeszek

SZERECSEN Mihály elégedett arccal 
száll fel a hazafelé induló buszra.
Ő már nyertesnek érzi magát, 
ahogy mi mindannyian: egy szép 
kirándulással, egy szép országban, 
szép növényekkel gazdagodtunk :)
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szereket és a vetéshez szükséges edényeket is. 
Nekem a legjobban a magok begyűjtésére 
szolgáló szipkás szerkezet tetszett, látszik, 
hogy mindenre gondoltak.

Bő két órát töltöttünk itt, majd a némileg 
távolabbi szállásra hajtottunk északkeletre 
Kutna Hora településre, ahol már tavaly is 
megszálltunk, igaz másik szállodákban. A 
szállás elfoglalása után kis kedélyjavító ital 
elfogyasztása után oldottabb hangulatban 
felfedeztük a városka belvárosi részét. A 
főtéren felállított színpadon zenekarok adtak 
koncertet. Késő éjszakába, sőt némelyeknél 
már hajnalba nyúló beszélgetések és 
vigadozások után másnap kicsit álmosan 

költöttük el reggelinket hotelünkben. Majd 
irány a vásár! 

Nagyjából reggel 9 óra magasságában 
érkeztünk meg a helyszínre, ahol a legtöbb árus 
kipakolva várta a vásárlókat. Aki évek óta jár 
ide már tudja, hogy kinél, mit és hol vásárolhat. 
A legtöbb árusnak megszokott helye és 
portékája van. Rajtunk kívül más honfitársaink 
is felkeresték a vásárt, őket szívélyesen 
üdvözöltük. Sőt, van akit már maguk az árusok 
is megismernek.

Magának a börzének egy régi szocialista-
jellegű gyártelep éttermi része ad helyet, a telep 
területén a parkolás sem jelent problémát. 

Elnökünk, HORVÁTH Ferenc példát mutat 
sörivásból és kolbászevésből.

Mindenki ilyen kis dobozba kapta vásárolt
kincseit.
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A három botanikus kert igazgató az őszi kiállításunkon. Balról jobbra dr. ORLÓCI László, 
az ELTE Füvészkert igazgatója, dr. NEMES Lajos, a Debreceni Egyetem Botanikus 
Kertjének nyugalmazott igazgatója és PAPP László, a Debreceni Egyetem Botanikus 
Kertjének igazgatója. A kvízkérdés pedig az lehetne: Ki nem tagja egyesületünknek?
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