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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
• Székhelye: 2030 Érd, Hernád utca 15/A
• Adószáma: 19576583-1-13
• Számlaszáma: 11702036-20532178
• Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu

Elnökség:
Elnök: FÜLEKI József +36 30 608-7517 mkoeelnok@gmail.com

Tagok: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com
   gazdasági vezető

RIGERSZKI Zoltán +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com
   kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
Elnök: ZÖLD Józsefné +36 30 910-8649 lenke.zilike@gmail.com
Tagok: MOLNÁR Veronika +36 30 395-2228

SAS István +36 22 325-539

Tisztségviselők:
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám +36 1 372-2500/8614 sadambio@elte.hu
Főtitkár: SCHIPECK Gusztávné +36 30 616-9375 mkoetitkar@gmail.com
Könyvtáros: SASVÁRI Ákos +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com
Magfelelős: RUZSICS István +36 30 440-3876 ruzsics.istvan@t-online.hu
Szakmai vezető: PAPP László +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu
Honlapfelelős: dr. GYÚRÓ Zoltán +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu

Csoporttitkárok:
Budapest: HORVÁTH Ferenc +36 20 546-2668 fehernyirfa@gmail.com
Érd: JOKHEL Csaba +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu
Győr: KÁDÁR I. Csaba +36 30 927-0432 csaba.kadar@kadartech.hu
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu

Éves tagdíj a 2015. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft
Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft

Állandó kiadványaink:
• Kaktusz-Világ,  az  MKOE  szakmai  folyóirata.  Megjelenik  évente  6  alkalommal,  44

oldalon. A szakmai folyóirat  online verziója, amely az archívumba is betekintést enged,
előfizethető, 2500 Ft (MKOE tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak)

• 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).

• Közlemények, az  MKOE  információs  és  közéleti  kiadványa.  Megjelenik  évente  6
alkalommal, változó oldalszámon.

Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő
címre várjuk: mkoetitkar@gmail.com
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Gyászhír

Sajnálattal értesítjük tagtársainkat, hogy  SAJTI Sándor,  az  MKOE Anisits  János
Dániel-díjas tagja, a Gymnocalycium és a Lithops nemzetségek ismerője, a magyar
kaktuszgyűjtő társadalom egyik doyenje meghalt. Temetése 2014. szeptember 3-
án, a gyulai Szent József Temetőben volt.

Emlékeztető a 2014. július 19-én megtartott vezetőségi megbeszélésről

Jelenlévők:
• FÜLEKI József elnök

• LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona elnökségi tag / gazdasági vezető

• ZÖLD Józsefné ellenőrző bizottsági elnök

• SAS István ellenőrző bizottsági tag

• SCHIPECK Gusztávné főtitkár

• Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő

• JOKHEL Csaba érdi csoporttitkár

A vezetőség jelen lévő tagjai a következő napirendi pontokban hozott döntést:

1) Őszi kiállítás

Az  MKOE  Őszi  Országos  Kaktuszkiállítás-  és  Vására  a  májusban  elhunyt  MÁNFAI Gyula
emlékének szentelve kerül megrendezésre.

2) 2015. évi tagdíjak
A megbeszélést megelőző e-mailen keresztül történt egyeztetés, a jelenlévők véleménynyilvánítása,
illetve a gazdasági vezető számokkal történő alátámasztása után a következő döntés született: 2015.
január 1-től az MKOE tagdíj 7000,- Ft.

A tagdíj  fejében a tagok az egyesületi  tagság mellett  évi  6 alkalommal kapják a Kaktusz Világ
szakmai folyóiratát és a Közlemények információs kiadványát.

Egyéb  esetekben  (tiszteletbeli  példány,  egy háztartásban  több MKOE tag)  a  tagsági  díj,  egyéni
elbírálás  alapján  3000,-  Ft,  amiben  a  Közlemények  információs  kiadvány  megküldése  benne
foglaltatik. A többi MKOE-kiadvány ára a 2014-es évhez képest nem változik.

3) Roll-up, asztalka, az MKOE színvonalas megjelenésének elősegítése 
érdekében

Az  MKOE  kiállításokon,  expókon  való  rendszeres,  kulturált  megjelenésének  alapfeltétele  egy
könnyen hordozható és összeállítható információs pult készítése, amelynek részét fogja képezni két,
információs figyelemfelkeltő háttérelem (roll-up), valamint egy, a megjelenést szolgáló asztalka. Az
első ilyen megjelenési fórum a Hortus Hungaricus rendezvénye lesz (2014. szept. 19-21.). A roll-up
grafikai kivitelezésének irányítását, grafikai tervező keresését  dr. SOLTI Ádám vállalta. (A közben
eltelt időben a tervezési feladatokat dr. GYÚRÓ Zoltán vállalta el – a Szerk.)
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4) Könyvtár (a helyi csoportok könyvtárának MKOE állományba vétele)

Az érintettek megjelenésének hiányában a vezetőség a döntést későbbre halasztotta. (az azóta eltelt
időben  a  helyi  csoportok  vezetőitől  a  könyvtárakra  vonatkozó  információt  a  vezetőség  részben
megkapta – a Szerk.)

5) Reklámtevékenység

Az  MKOE  rendezvényeinek  látogatottsága,  ismertsége  nagyon  nagy  mértékben  függ  a
tájékoztatástól és a reklámoktól.  PÁLMAI Ildikóval hosszabb távú együttműködést szavazott meg a
vezetőség, így elősegítve az MKOE rendezvényeinek reklámozását.  PÁLMAI Ildikóval a közvetlen
egyeztetést FÜLEKI József MKOE elnök végzi.

6) FÜLEKI József MKOE elnök beszámolója a Dísznövény Terméktanács 
elnökségi üléséről.

Az  MKOE  2014  tavaszától  a  Dísznövény  Terméktanács  tagjává  vált,  így  jogosult  volt  annak
elnökségi  ülésén  képviseltetnie  magát.  A  Terméktanács  elnökségi  döntést  hozott  arról,  hogy
tagságunk  (általában  az  egyesületek  tagsága)  lehetőségeket  biztosít  számukra  több,  nagyobb
eseményen, így az őszi Hortus Hungaricus rendezvényén való részvételre.

7) Leltár (tárgyi eszközök-selejtezési bizottság)
A leltárt a vezetőség áttekintette, összesített, a további teendőket SCHIPECKNÉ Erika főtitkár intézi.

8) Emléklapok, tagsági kártya
Döntés nem született, a vezetőség az őszi kiállítás után tárgyalja újra a tagsági kártyák problémáját.
Az  emléklapok  és  a  Pozsgás  gyűjtőmappák  tervezését,  nyomtatását  LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
koordinálja.

az MKOE vezetősége

A Budapesti Csoport hírei

Az MKOE Budapesti Csoportjának 2014. 2. félévi programja:
• Szeptember 8. hétfő

◦ VARGA Zoltán: Mexikó 2014 – úti élménybeszámoló

• Október 13. hétfő

◦ HAJNAL Sándor:  Kaktuszok,  pozsgások  növényvédelme,  növényvédőszerek  és
használatuk

• November 10. hétfő

◦ BÉKEFI József: Melokaktuszok

• December 15. hétfő

◦ Kaktusz talajok – talajkeverékek: gyűjtői tapasztalatcsere

Az előadások helye és ideje: 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI / 1106 Bp. Maglódi út 8./
tankertészeti  „Rajzterem”.  A könyvtár  ugyanitt  az  előadások  napján  17  órától  igénybe  vehető.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

HORVÁTH Ferenc
a Budapesti Csoport titkára
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Az Érdi Csoport hírei

Az MKOE Érdi Csoportjának 2014. 2. félévi programja:
• Szeptember 6. szombat

◦ Egy napos Kiállítás az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban

• Szeptember 11. csütörtök

◦ HORVÁTH Ferenc: Kaktuszokkal társítható Tillandsia-k

• Szeptember 12-14. péntek-vasárnap

◦ A  Százhalombattai  Napok  keretén  belül,  a  Dunafüredért  Egyesülettel  közös
szervezésben 2. Kaktuszkiállítás és Vásár.

• Október 9. csütörtök

◦ VARGA Zoltán: Mexikóban jártam

• November 13. csütörtök

◦ JOKHEL Csaba Virágzás a gyűjteményemben - 2014

• December 11. csütörtök

◦ Érdi kaktuszos karácsony

Helyszín: 2036 Érd, Enikő utca 2., kezdés: 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JOKHEL Csaba
az Érdi Csoport titkára

A Székesfehérvári Csoport hírei

A  Székesfehérvári  Csoport  összejöveteleinek  helyszíne:  Szent  István  Művelődési  Ház,  8000
Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. Az összejövetelek időpontja: minden hónap első kedd, 17 óra.
Szeretnénk felhívni tagtársaink figyelmét, hogy a Székesfehérvári Csoport könyvtárának helyszíne
is a fenti címre változott 2014-től.

2014. első félévében a következő programokat szerveztük:
• Április 25–27. között tartottuk helyi kaktuszkiállításunkat az új helyen. A szombati napon

kettő szakmai előadás is volt: dr. SZABÓ Krisztina és KOLOVICS József közreműködésével.
A gyönyörű növények természetesen sok látogatót vonzottak.

• Június  7-én  a  csoporttársakkal  kirándulást  tettünk  Szigetváron,  KOLOVICS Józsefnél.
Nagyon  kedves  családias  fogadtatásban,  vendéglátásban  volt  része  az  utazásra
vállalkozóknak.  Nagyon  szép  élményekkel  és  persze  rengeteg  növénnyel  megrakodva
jöttünk el. Még aznap meglátogattuk a Pécsi Tudományegyetem Botanikuskertjét. Sajnos
nagy csalódásunkra kiderült, hogy az üvegházak hétvégén nem látogathatók, így csak a
külső részt tudtuk megtekinteni.

• Június  17-én  vendégül  látott  minket  dr.  NEMES Lajos,  Szomódon,  ahol  megnézhettük
csodálatos gyűjteményét is.

• Június 21-re tervezzük a vonyarcvashegyi kaktuszkiállítás megtekintését, és a Keszthelyi
Botanikuskert, sziklakert meglátogatását.

BIRKÁS Erika
a Székesfehérvári Csoport titkára
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Opuntia oltása Opuntia-ra
Az Opuntia-fajok a kaktuszok családján belül a jól fejlődő, jól gyökeresedő taxonok közé tartoznak,
de akkor mégis miért oltjuk egyes példányait?

• Gyakorlásból;
• Szaporítás (klónozás) érdekében;
• Az adott taxon méretéhez képest komoly gyökérzetet fejleszt, ami a növénynek sok időbe

és energiába kerül. Ezt megspórolhatjuk, készen adhatjuk egy már jól meggyökeresedett
alanyra oltással;

• Nem  ismerjük  az  adott  taxon  élőhelyét,  a  talajt,  a  klimatikus  viszonyokat,  így  egy
tágtűrésű, strapabíró alanyra oltjuk;

• Az  adott  taxon  életkörülményeit  képtelenek  vagyunk  lemásolni  az  itthoni  viszonyok
között.

A felsorolt  pontok és a kíváncsiság mellett,  a Kaktusz-Világ ide kapcsolódó cikkei is bátorítást,
kedvet adtak az oltások elvégzéséhez.

Képeken a  Tephrocactus lagopus  var.  aureo-penicillata  bő 2 hónapos oltását hasonlítom össze az
anyanövény hajtásaival.

Az anyanövény, hajtásaival. A nemesek nagyobbak, számosabbak,
talán megnyúltabbak, kissé habitusukat vesztettek.

A taxon problémamentesen oltható. Ami kihívás lesz és a
bemutatott  oltás  is  ennek  gyakorlását  szolgálta:  az
Austrocylindropuntia  malyana  oltása.  Korábbi
példányom  elpusztult  (Opuntia fajra  oltott  volt),
most egy újat szereztem be, ami Harrisia 'Jusbertii'
alanyon  növekszik.  Mindenképpen  meg  akarom
tartani és szaporítani.

Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Bogács 2014
Az idén is, mint minden évben, most is izgatottan készültem a Bogácsi Kaktusz- kiállítás és Vásár
meglátogatására. Utastársam ismét dr. GYÚRÓ Zoltán volt, akivel az elmúlt hónapokban sok kedves,
régen látott gyűjtőtárshoz eljutottunk.

A bogácsi kiállítás

A számomra kissé hosszú út fáradalmai egy szempillantás alatt a múlt szép emlékeivé szelídültek,
amikor megérkezésünk után megcsodálhattuk a gyönyörű virágaikat és pompás varázsukat mutató
kaktuszokból és egyéb pozsgásnövényekből összeállított kiállítást.

A rendezvénynek a Közösségi Ház adott otthont
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Eladásra kínált virágzó Ferocactus gracilis

 A másik,  és  nem  kevésbé  emlékezetes  élmény  az  volt,  hogy  ismét  olyan  pozsgásgyűjtőkkel
találkozhattunk, akiket sajnos az utóbbi időben egyre kevesebbet, vagy egyáltalán nem láttunk. A
hosszúra nyúlt beszélgetések között  KÓSIK Péter  Ferocactus gyűjteményének itt kiállított, néhány
szebb darabjában gyönyörködhettek a kedves látogatók, miközben TÓTH Norbert sivatagi rózsáinak
színes virágai mellett AGÓCS György szépen rendezett Astrophytum-gyűjteményét mustrálták az arra
szemmel láthatóan is érdeklődő vendégek.  BÉKEFI József erre a kiállításra egzotikus növényeivel

érkezett,  amely igen mutatós  színfoltja
volt a kaktuszvirág-karneválnak. Persze,
egyetlen  nap  kevés  ahhoz,  hogy
mindenkivel tudjunk találkozni, a jelen
és a múlt élményeit megosztani, de egy
pár  kedves  szó  minden  közeli  ás
távolabbi  ismerősnek  jutott.  TÓTH

Norbinak  végre  sikerült  átadnom  a
2012-es  füvészkerti  kiállításon  elnyert
serlegét, amelynek nagyon örült.

Kapitális G. denudatum
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Ferocactus hamatacanthus teljes 
virágdíszben

Összegzésképpen  megállapítot-
tam,  hogy a  bogácsi  „kaktuszos
fiúk”  szép  és  kitűnő  munkát
végeztek,  mert  mind  a  kiállított,
mind az eladó növényeik gazdag,
szemet  gyönyörködtető  látvány-
ban  részesítettek,  de  nemcsak
engem,  hanem  a  beszélgető-
társaim  mindegyikét.  Ezúton
szeretnék  gratulálni  minden
kiállítónak,  és  hiszem,  hogy  a
jövőben is hasonló módon közös
munkával segítik ezt szép hobbit
népszerűsíteni az országunkban.

A kiállított idős növények kavalkádja Sok növény cserélt gazdát a vásárban

Sajnos,  hamar  eljött  a  búcsúzás  ideje,  ám  eközben  még  azzal  a  kéréssel  fordultam  a  kedves
tagtársakhoz,  hogy ne feledkezzenek meg az országos Füvészkerti  kiállításról sem, és hozzák el
hozzánk  is  a  bemutatásra  szánt  szép  növényeiket,  mert  bizonyára  sokan  lennének  itt  is,  akik
megcsodálnák a természet eme ritkán látható csodáit. Hazafelé az úton, Zolival a friss élményeket
felelevenítve,  szinte  észre  sem  vettem,  hogy  már  otthon  vagyunk.  Szép  nap  volt,  gyönyörű
növényekkel, jó barátokkal. Jövőre, ha tehetjük, ismét ott leszünk!

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona

fényképek: dr. GYÚRÓ Zoltán
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MOLNÁR Imre emlékkiállítás,
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények vására

Debrecen 2014
A 45. Debreceni Virágkarnevál során, mint hosszúévek óta mindig, idén is megrendezte a Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság (MKPT) a nemzetközi kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítását
és vásárát, amely augusztus 16–20. között zajlott le.

A kiállítással az MKPT MOLNÁR Imre néhai gyűjtőtársunkra is emlékezett

A szokásunkhoz híven az idén sem volt ez másképpen, dr. GYÚRÓ Zoltánnal kettesben elindultunk a
hosszú  útra,  hogy ismét  kedves  gyűjtőtársakkal  találkozhassunk,  szebbnél  szebb kaktuszokat  és
egyéb pozsgás növényeket fotózhassunk, és a világhírű, patinás Debreceni Virágkarnevál vendégei
lehessünk.

Zoli volt az, aki invitált ere a kirándulásra, és mit tagadjam, örömmel éltem a lehetőséggel, annál is
inkább, mert az ő terveiben szerepelt a botanikus kert, azon belül pedig a kaktuszház meglátogatása
is.  A  kiállítás  megtekintését  megelőzően  betértünk  a  botanikus  kertbe,  ahol  annak  minden
szegletében különleges fák, bokrok, cserjék pompáztak, vagyis egy ezerszínű virágoktól és a zöld
lomboktól  gazdag,  szakértelemmel  gondozott  növényvilág  tárult  elénk.  Benézhettünk  a
kaktuszházba is, ahol szép rendben növekedtek, zöldelltek, virágoztak a különleges kaktuszok. A
nemzetségek felsorolásába bele sem érdemes kezdeni, annyi félével találkoztunk és találkozhat a
kedves Olvasó is, ha idelátogat.

Eladásra váró Astrophytum asterias-kultivárok színes sokasága
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A kert  megtekintése után elindultunk a kiállítás helyszínére,  ahol már szorgos kezek építették a
bemutatásra szánt növények sziklakertjét. A rendezvény helyszínéül – az elmúlt évekhez hasonlóan
– a Kölcsey Központ pazar és jó adottságú rendezvényterme szolgált. A kiállított növények most is,
mint minden alkalommal, szépen elrendezve, a legszebb formájukban kerültek bemutatásra.

Célkeresztben: Afrika
Erre  az  alkalomra  kiválasztott  kontinens  –  Afrika  –,  Földünk  egyéb  pozsgásnövényekben
leggazdagabb vidéke, amely még napjainkban is tartogat számos, eddig ismeretlen, fel nem fedezett
növényt (és állatot is!). A kiállítás az egzotikus és titokzatos óriási földrész páratlanul gazdag és
sokrétű flórájának nevezetes egyedeivel ismertette meg a látogatókat.

Afrika formagazdag pozsgás növényei
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A  16-ai  megnyitóra  összejött  a  nagy  csapat,  amiről  a  Magyar  Kaktuszgyűjtők  Országos
Egyesületének szakmai vezetője, a Kaktusz-Világ magazin szerkesztő bizottságának tagja, az MKPT
tiszteletbeli  elnöke,  a  Debreceni  Egyetem  Botanikus  Kertjének  vezetője, PAPP László
nyitóbeszédében említést tett. Az egyesület történeti visszatekintésén kívül megemlékezett a kiállítás
névadójáról, MOLNÁR Imréről, aki áldozatos munkájával támogatta az MKPT-t.

A megnyitó beszéd után dr. CSAJBÓK József, az MKPT elnöke díszoklevelet és okleveleket adott át.
Díszoklevelet  adományoztak  dr.  NEMES Lajos  szomódi  tagtársunk,  a  Kaktusz-Világ
szerkesztőbizottsági tagjának részére, aki a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaságban és jogelődeinél
végzett több évtizedes áldozatos munkát.

Oklevéllel  jutalmazták  az  egyesületben  kiemelkedő  munkát  végzett  gyűjtőtársakat,  közöttük
dr. GYÚRÓ Zoltánt,  aki  informatikai  tudásával,  internetes  portál  létrehozásával  és  fenntartásával
vállalt önzetlen és fáradhatatlan munkájával segíti mindkét magyarországi egyesületet. Itt szeretnék
gratulálni mi is neki, amiért vállára vette ezt a nehéz feladatot.

A kiállított növényeket biztosították:

AGÓCS György,  Aztekium Egyesület  (Románia),  dr.  BUGLYÓ Péter,  dr.  CSAJBÓK József,  DÁVID

Lajos, Debreceni Egyetem Botanikus Kertje,  DÓRÓ Antal,  ERDEI Gyula,  FICZERE Miklós,  GYŐRFI

Dávid,  Kassai  Kaktuszgyűjtők  Klubja  (Szlovákia),  KATONA József,  KOLOVICS József,  MORVAY

István, NAGY József, NAGY Tibor, RÁCZ László, SZABADOS Attila, SZANYI Károly, SZÁSZI Róbert,
SZUNYOGH Menyhért, TÓTH Norbert, VASAS István.

Köszönet érte, mert a kiállítók áldozatos munkája nélkül a honi kaktuszkultúra nem járhatna ott,
ahol  jelenleg  tart,  és  mi  sem láttunk  volna  ennyi  szépséget!  Nagy öröm volt  számomra,  hogy
találkozhattam olyan gyűjtőkkel, akikkel igazából csak itt, Debrecenben futhatunk össze. Még egy
kis  beszélgetésre  is  jutott  alkalom,  de  eljött  a  búcsúzkodás  ideje,  vidáman,  új  élményekkel
gazdagabban jöttünk haza. A hosszú  út során most is megvitattuk a látottakat, hallottakat. Én így
láttam, Zoli  kicsit  másképp, de egyben megegyezett  véleményünk, hogy szép is volt,  jó is volt,
érdemes volt elmenni.

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona

fényképek: dr. GYÚRÓ Zoltán
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A kaktuszok családjának filogenetikus, képes határozókulcsa
1. rész

Előszó
A ma korszerű filogenetikai,  fejlődéstörténeti  rendszertan az élőlényeket  genetikai  vizsgálatokon
alapuló családfában helyezi el. A leszármazás fagráfban, kladogramban ábrázolható, melynek részei:
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A kladogramban egy ág, csoport, akkor tökéletes:

• ha  a  végpont  (taxon)  összes  elemét  tartalmazza  (monofiletikus  csoport),  ha  nem
(parafiletikus  csoport),  akkor  a  taxonómusoknak  pontosítani  kell  az  elnevezéseket  (új
elnevezés, átsorolás);

• ha  minden  csomópontja  kettéágazó,  ahol  többfelé  ágazik ott  még nem ismert  a  valós
leszármazás.

A képet bonyolítja, hogy a szétágazó kladogram taxonjai össze is kapcsolódhatnak (anasztomózis),
ez a hibridizáció (horizontális génáramlás, géntranszfer):

A jól  megírt  határozókulcs  is  kettéágazó,  melynek részei  a leírt  tulajdonság és  a  hozzá tartozó
értékek  (optimálisan  kettő).  Egy  kép  sokszor  többet  mond,  mint  egy  leírt  szöveg,  a  szakmai
terminológiát  nem ismerő felhasználó számára használata könnyebb, ezért a határozó főleg ezen
alapszik.

A határozókulcs útvonala a filogenetikai útvonalnak megfelelően lesz kidolgozva. Egy faj feletti
kládot  ismert,  közönséges,  kommersz  (nem  negatív  értelemben)  fajokkal  ábrázoljuk,  ami  nem
feltétlen a  típusfaj.  A kladogram végpontjaihoz közeledve  egy klád (nemzetség)  fajokra bontott
határozókulcsát  a  nemzetséget  jól  ismerő  szakértővel  szándékozom  megcsinálni.  Ez  a  projekt
csapatmunkát igényel, remélem lesznek társaim.
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A határozó  kiépítését  leginkább  hátráltató  elem  a  jó  minőségű  képek  megszerzése.  Remélem
mindenki önzetlenül felajánlja rendelkezésére álló képeit ehhez a projekthez. Miután képtelenség
mindenkitől  engedélyt  kérni,  ezért  a  nem saját,  nem közkincs,  nem felajánlott  képeket  grafikai
szűrőkkel manipulálom.

Egy Echinocactus grusonii kép példáján bemutatva:

Az eredeti kép:

Az eredeti kép kivágva és különböző grafikai szűrőkkel ábrázolva:

Persze  mindezt  megfontoltan  alkalmazva,  hiszen  a  felismerhetőség  nem  sérülhet.  Fajszinten
próbálom elkerülni a manipulált képek alkalmazását.

Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Felhívás
Az MKOE tagok  felé  vállalt  feladatainak  hatékony és  folyamatos  végzése  érdekében  keressük
azokat a tagtársakat, akik önzetlen segítségükkel hozzájárulnának az egyesületi munkához.

1) Keressük  azokat  a  számítástechnikában,  honlap-üzemeltetésben  jártas  tagtársainkat,  akik  az
egyesületi  honlap  karbantartásában,  fejlesztésében  DR.  GYÚRÓ Zoltán  MKOE-honlapszerkesztő
tagtársunknak szükség esetén segítséget tudnak nyújtani.

2) Keressük  azokat  a  számítástechnikában jártas  tagtársainkat,  akik  különböző  on-line
tartalommegosztásokban,  on-line  oktatásban,  on-line  live  videó-megosztásban  segítséget  tudnak
nyújtani.

3) Keressük azokat a polgárjogban jártas tagtársakat, akihez szükség esetén a vezetőség bizalommal
fordulhat az egyesület életét érintő jogi kérdésekben, törvények és szabályok értelmezésében.

FÜLEKI József
MKOE elnök

Kövessék híreinket az interneten is, a

https://www.facebook.com/kaktuszgyujtok.hu

és a

http://www.kaktuszgyujtok.hu

oldalakon!

A korábbi közlemények a

http://kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-orszagos-egyesulete/kozlemenyek

oldalon érhetőek el.
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