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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Itt az ősz, mely most, írásom pillanatában nem a legszebb „arcát” mutatja. Lassan fel kell készül nünk kedvenc növényeink teleltetésére. Szeptember, a kora ősz egyesületünk életében egyáltalán
nem volt unalmas, hiszen eseményeink a megszokott csoportprogramokon túl kiállításokról, szakmai kirándulásokról és börzelátogatásokról szóltak.
Igazán szép növényanyagot láthattunk Afrika szukkulenseiből az őszi füvészkerti kiállításunkon, de
a kaktuszos anyag is igen változatos volt! Az Anisits Vándorserleget a felkért szakmai zsűri
dr. HORVÁTH Sándornak ítélte az idén, melyhez szívből gratulálunk az egyesület vezetőségének nevében!
Pénzügyi helyzetünk stabil, az őszi kiállítást 1200 fizető vendég látogatta meg, ez
kissé elmarad a tavalyi 1700-as őszi vendég számtól, de azért nem panaszkodhatunk.
Külön köszönet PÁLMAI Ildikónak a reklámokért és a média megjelenésért, aktív
tagjainknak pedig a kiállítás építésért és
bontásért, valamint a beszállított növényanyagért!
Ismét nagy sikere volt a chrudimi kaktuszbörzére szervezett buszos utunknak, melyen 43 tagtársunk vett részt. A vásár mellett ez a közös út a kaktuszos kapcsolatokat és barátságokat erősítették. A börze
meglátogatása után, a haza indulás előtt
került átadásra KÓSIK Péter tagtársunk
gyűjteménye részére az elismert Ferocactus szakgyűjteményi cím és oklevél.
Gratulálunk a gyűjtemény tulajdonosának,
mely a negyedik MKOE által elismert szakgyűjtemény hazánkban!
Az év hátra lévő időszakában minden tagtársnak kívánok növényei között tartalmas
KÓSIK Péter tagtársunk gyűjteménye részére az elismert
kikapcsolódást!
Ferocactus szakgyűjteményi cím és oklevél átadásának
HORVÁTH Ferenc
pillanata a chrudimi kiránduláson, fotó: FÜLEKI József
MKOE elnök

Afrika növényei a Füvészkertben
Talán a globális felmelegedés következménye lehet, hogy az afrikai kontinens növényei megjelentek
a Füvészkertben? Biztosan nem, azonban többen tudni vélik, hogy a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesületének rendhagyó kiállításának fókuszában Afrika növényei voltak. Akik a
kiállításon jelen voltak, azok biztosan tudják, hogy a kiállítási sátrakban különleges, meglepő formájú, Afrikában őshonos növényeket mutattak be a hazai gyűjtők segítségével. Persze egy kiállítás sohasem a megnyitóval kezdődik, ezért ne is vágjunk rögtön a dolgok közepébe.
Ahogy mi hívjuk, a nulladik napon megkezdődik a sátor és az asztalok felállítása, hogy az
agyaggranulátumos „kertben” helyet találhassanak maguknak azok a növények, amelyeket aktív segítséget nyújtó kaktusz- és egyéb pozsgásgyűjtő tagok hoztak el féltve őrzött gyűjteményeikből. Nem tudom nem megemlíteni most
sem, hogy a kiállítási kellékek felcipelése nem
könnyű munka. A beládázott sátor fém rudazatait csak két ember bírja el, aminek súlya, még így
is meghaladja a kényelmesen vihető kategóriát.
A körülbelül 40 granulátumos zsák sem könnyű,
az asztallapokat pedig nem csak súlyuk miatt
nehéz felhozni a pincéből, hanem méretük miatt
is. Ezért szeretném megköszönni a hozzánk segítségül érkező diákoknak és természetesen aktív tagjainknak is, hogy segítségükkel csökkentették az egy főre jutó feladatok számát.
SZILÁGYI Attila, a tavalyi győztes
Az első napon, azaz pénteken szép számmal érkeztek hozzánk diákok, akiket iskolaprogramunk keretén belül hívtunk meg, hogy ismerkedjenek a
kerttel, a kaktuszokkal, és így a természettel is. Bízunk abban, hogy az általuk megvásárolt és haza vitt kaktuszok és pozsgások szépsége sokukat megérint és jó néhány fiatalnál és vagy akár szüleiknél elkezdődik az, amit kaktuszgyűjtői szenvedélynek nevezünk. Ezzel a programmal az egyesület
kitűzött céljainak és tevékenységeinek is eleget tett.
A rendezvény megnyitására PAPP
Lászlót, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatóját kértük fel, aki boldogan elvállalta ezt a
nemes feladatot, amelyben ünnepélyesen méltatta az egyesület most is
bizonyított szép teljesítményét, kihangsúlyozva, hogy a gyűjteményeink fejlesztésének lehetnek hely és
egyéb hiányosságokból eredő korlátai, de a jó kiállítások, s az ezekkel
kapcsolatos kellemes és emlékezetes együttlétek sorának nem lehetDr. Horváth Sándor (jobbra), az idei első helyezett átveszi a nek akadályai, amíg az emberek érvándorserleget.
telmes, nemes célokban jó szívvel
hasonlóan munkálkodnak! A múlt év őszén SZILÁGYI Attila a legszebb kiállítási anyagért odaítélt
vándorserleget visszahozta, hogy felcserélje egy kisebb, örök emléket nyújtó kupára.
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Dr SOLTI Ádám kiosztotta a kiállítóknak és árusítóknak járó emléklapokat is. Ekkor VARGA Zoltán
lépett elő, hogy kihirdesse az ide év győztes, vándorserlegre érdemes kiállítási anyagát. Röviden bemutatta pontozás szabályait, méltatta az összegyűlt növényanyagot, majd kihirdette az eredményt.
Dobpergés ugyan nem volt, de hangos tapsot mindenképpen kapott dr. HORVÁTH Sándor afrikai növényeiért. Ezek után, egy újabb meglepetéssel szolgáltak egyesületi vezetőink, mert egy fontos bejelentés még hátra maradt. Egy újabb tagunk gyűjteménye kapott Elismert Szakgyűjtemény címet, ő
pedig nem más, mint KÓSIK Péter barátunk, aki a Ferocactus nemzetség hozzáértő gyűjtője. PAPP
László így méltatta Péter gyűjteményét:
„Pétert már régen ismerem, de gyűjteményét csak most volt módom látni, és azt kell mondjam, megvallva benyomásaimat, hogy akkor ott a látványtól tátott szájjal álltunk, a nagyon
szép, gondozott és impozáns méretű növényei előtt! Nagyszerű gyűjteménye van! Az elismert
szakgyűjtemény címet minden szempontból megérdemli.”

A megnyitó után már a vásárlásé volt ismét a főszerep. Mindenki dobozokkal, zacskókkal kezében
jött ment, kereste a számára különleges, érdekes, szép kaktuszokat. A gyermekfoglalkoztató sem
maradt üresen. Szorgos kezek dolgoztak a következő kis papír bagoly elkészítésével, vagy virágot
formáztak éppen gyurmából. Napközben meghirdetett előadásokra többen is kíváncsiak voltak, de
ahogy mondani szokták, nem elegen. Így csak buzdítani tudok mindenkit, hogy szakítsanak néhány
percet arra, hogy ne csak szemünk lássa a kiállított növényeket, hanem olvassuk el a sátorban kiállí tott ismertetőt, hallgassuk meg az előadót, hogy ezzel is ismereteinket tágítsuk. DELI Tamás és
SZABÓ László: Kavicsnövények országa - kalandozások Fokföldön címmel tartott szakmai előadást a füvészkerti előadó teremben, míg lent dr. SOLTI Ádám kalauzolta el a vendégeket a sátorban
kiállított növények között.
A vasárnap már nem tartogatott friss programokat, vendégek, barátok jöttek-mentek. Sokan elcsodálkoztak a növények fura formáin, de mindenképpen még a vásárlásé volt a főszerep. Nap végére
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nem maradt más hátra csak az, hogy mindent, amit kemény munkával felcipeltünk a pincéből, azt
szépen, sorban, rendezetten visszavittünk. Az utolsó simítások elvégzése után elbúcsúztunk egymás tól, hogy jövőre tavasszal ismét új erővel és lendülettel vágjunk neki a soron következő kiállításnak.
Az MKOE vezetősége nevében szeretném megköszönni minden szorgos kéznek, minden kiállítónak
és árusnak, hogy jelenlétükkel, munkájukkal segítették egy sikeres kiállítás lebonyolítását.
JOKHEL Csaba

Érdi kaktuszgyűjtők és Barátaik ismét a
Szepes Gyula Művelődési Központban
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 29. alkalommal
rendezte meg kaktuszkiállítását és –vásárát a
Szepes Gyula Művelődési Központban, azzal a
céllal, hogy minél több ember megismerhesse,
esetleg a későbbiek folyamán akár név szerint is
felismerhesse ezeket a szúrós növényeket. Most
azonban a szervezők úgy gondolták, hogy erre a
kiállításra a kaktuszok mellett, betekintést nyerhetünk Tillandsia-k különös életébe is.
HORVÁTH Ferenc jótékony közreműködésével
szép számban kiállíthattunk ezekből a fura külsejű növényekből, amelyek tényleg a levegőből
élnek, és amelyek nem annyira közismertek a
hazai közönség számára.
Az elmúlt években megszokott két érdi rendezvény helyett idén, már csak egy, őszi kiállítást
megszervező Kaktuszkör tagjainak lelkesedése
nem, inkább csak ereje kezd elfogyni, a súlyos
kaktuszos ládák emelgetése, szállítása alatt. A
nehéz fizikai munka jutalma, a hozzánk érkező
gyűjtőtársak elismerő szava, a vendégek rácsodálkozása egy-egy szép méretes kaktuszcsodára,
egy kisgyermek első találkozása a szúrós növényekkel pont elég, hogy a következő kiállításig
feltöltse szívünket, lelkünket. Azért, hogy ez a
feltöltődés minél tovább kitartson, nem kellett
mást tenniük kaktuszgyűjtőknek, -kedvelőknek,
érdieknek, városon kívülieknek, barátoknak és
Kiállításrészlet
rokonoknak, mint eljönni a Szepes Gyula Művelődési Központba, hogy többen és még többen megnézzék, megismerkedjenek az újvilág növényeivel. Az első nap nehézkes indulása után, délutánra visszaállt minden az eredeti kerékvágásába. El foglalhattuk helyünket, kiállíthattuk azokat a kaktuszokat, amiket mi, a legszebbeknek ítéltünk meg.
Az Érdi Televízió munkatársai is eljöttek, hogy megörökítsék és a város híradójában bemutassák
rendezvényünket.
Köszönjük a Művelődési Központnak és dogozóiknak, hogy ismét lehetőséget biztosítottak kiállításunk helyszínének. Továbbá szeretném megköszönni mindenkinek, akik segítséget nyújtottak, és
akik jelenlétükkel emelték rendezvényünk fényét.
Kiállítóink között volt FARKAS Ottóné, LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, MOLNÁR Veronika, TAKÁCS Edéné Anikó, HALMI László, KOLOVICS József és a cikk szerzője JOKHEL Csaba.
JOKHEL Csaba
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2016-ban is a chrudimi börzén

Együtt a csapat, a sikeres kaktuszvadászat után, a hazaindulás előtt, fotó: FÜLEKI József
Tavalyi kirándulásunkat a sikerre való tekintettel megismételtük. Az utazásra megtelt busz jelezte a
fokozott várakozásokat. A kimerítő oda-vissza utat feledtette a vásárlás izgalma. Az útról készült képek jól visszaadják a hangulatát ennek az eseménynek, amit ebben a fórumtémában tettem közzé:
http://kaktuszgyujtok.hu/forumtema/kirandulas-chrudimi-kaktuszborzere-2016-osze
Dr. GYÚRÓ Zoltán

SZUPP Géza †
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Édesapánkat SZUPP Gézát, hogy
türelemmel viselt hosszú betegsége után, életének 67. évében, tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.

Emlékét szeretettel őrizzük mindörökké!
SZUPP Vilmos
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A Cactaceae család online határozókulcsa
VARGA Zoltán kitűnő Kaktusz-Világ 2016/2-es Lophophora COULTER nemzetség-összefoglaló
(http://kaktuszgyujtok.hu/kvo/2016-2/lophophora-coulter-nemzetseg-osszefoglalo) cikke adta meg
azt a végső lökést, hogy végre megírjam (már régóta terveztem) az internetre a mindenki által elérhető, interaktív határozókulcs(ok)nak a program hátterét (html, css, php, javascript, jquery nyelvek
segítségével): http://kaktuszgyujtok.hu/hatarozo/
VARGA Zoltán Lophophora COULTER nemzetség összehasonlító táblázata alapján a határozó elkészítésénél a következő megállapításokat tehetjük:
• egy tulajdonsághoz tartozhat:
◦ egy érték
◦ több érték (jellemzően szöveges)
◦ tartomány érték (szám) ez lehet pl.:
▪ 2-8
▪ 2, 4-7
▪ 2-5, 6, 9-23
Egy tulajdonság (bélyeg) biztosan felismert értékének kiválasztásával kizárjuk (töröljük, valójában a
programban elrejtem) az ezzel az értékkel nem rendelkező összes taxont, ezért határozásunk nagyon
lényegre törő lesz, nagyon hamar találatot eredményez. És hogy ez a találat valós is legyen, ahhoz
egy tökéletesen megírt, az adott taxoncsoportotokat jól leíró összehasonlító táblázatokra lesz szükségünk. A táblázat bármely táblázatkezelőben (pl. Excel) megírható, melyben az oszlopfejlécben (első
sor) a tulajdonságok, a sorfejlécben (első oszlop) a taxonok vannak felsorolva. A Lophophora nemzetség összehasonlító táblázatának egy részlete:
Név

Szülőklád

Taxon beso- Testméret hossz
rolás
(cm)

Lophophora albertovojtechii

Lophophora

species

1-2

Lophophora diffusa

Lophophora

species

Lophophora fricii

Lophophora

species

Lophophora jourdaniana

Lophophora ?; Lophophora williamsii?;
Lophophora fricii?

× ?,
cultivar ?

Lophophora koehresii

Lophophora

Lophophora williamsii

Lophophora

Testméret szélesség (cm)

Hajtáshabitus

2-5

magános

2-7

5-15

magános; sarjadó

3-8

10-15

magános; sarjadó

?

?

species

3-5

5-10

magános; sarjadó

species

2-6

5-13

magános; sarjadó

?

A határozókulcsban tulajdonság-érték szövegek mellett lehet szűkíteni kép alapján is, hiszen 1 kép
ezer szónál többet ér. Ha úgy érezzük, hogy a meghatározásban vakvágányra kerültünk, akkor a szű kítések törölhetőek és újra kezdődhet az azonosítás (persze a vakvágány oka lehet a rosszul megírt
határozókulcs is).
Látható, hogy a feladat ütős, nagy, a projekt vége nem látszik, egyedül, időhiány, tárgyi tudás nélkül
esélytelen végig vinni. Csak közösen, csapatmunkában van esélyünk megalkotni ezt a határozót,
amelyhez mindenki hozzáteheti ismereteit, kedvenc nemzetségéről összehasonlító táblázatot készít,
egyértelmű, bizonyított származású, jeltáblás növényeiről v. másokéról képeket küld.
A fő terv, hogy a Cactaceae család nemzetségeinek határozókulcsát írjuk meg először, de egyáltalán
nem fontos a családfa szerinti sorrend a határozókulcs kiépítésénél (lásd pl. a Lophophora nemzet6

ség taxonjai a Cactaceae családfa egy végágának a leveleit adják). Bárki a kaktuszfélék családfájának bármely pontjától (taxoncsoporttól, kládtól) elkezdheti az összehasonlító táblázat megalkotását.
A több szerző által készített, az ugyanazon pontból kiinduló összehasonlító táblázatokat összefésüljük. A megkapott összehasonlító táblázatok alapján írom meg az adott klád határozókulcsát. Egy határozókulcs lehet csak képen vagy döntően képen alapuló is. A beküldött képek kritériumait később
pontosítom.
Minden határozókulcsot lektorálunk. De semmi sem kőbe vésett, minden bővíthető, törölhető, módosítható, hiszen új taxonokat fedezhetnek fel vagy már az ismerteket sorolhatják át (pl. Echinocactus grusonii > Kroenleinia grusonii) vagy a már létező határozókulcsba felvett új tulajdonságokkal
bővítve pontosíthatjuk, könnyíthetjük meg a felhasználók meghatározásait.
Dr. GYÚRÓ Zoltán

MKOE Győri Helyi Csoport
2016. II. féléves programok:
• 2016. 10. 13.
• 2016. 11. 10.
• 2016. 12. 08.

FÁBIÁN László: Az őszi teendők, kaktuszaink téli előkészítése – elméleti és
gyakorlati bemutató
KAJDACSI János: Tájföld kaktuszos szemmel
Évzáró összejövetel

A programok helyszíne és időpontja:
Az összejövetelek minden hónap második csütörtökén a Generációk Házában (9021 Győr ,
Aradi vértanúk útja 23.) 18:00-20:00 között vannak.
Minden összejövetel kitér a kaktuszok és pozsgások szakszerű tartására és gondozására is, kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Kérném, programunkról tájékoztassák barátaikat, ismerőseiket, bárkit aki szívesen hallana újdonságokat a kaktuszokról, pozsgásokról, azok tartásával kapcsolatos kérdésekről.
Szeretettel várjuk programjainkra!
KÁDÁR I. Csaba
•

A Közlemények jövője
Jövő évtől, 2017-től az MKOE Közlemények kiadványának önálló kiadása megszűnik és a Kaktusz-Világ magazinunk egyik önálló, továbbra is az egyesületünk életének eseményeit bemutató
rovataként fog tovább élni, melynek rovatszerkesztői feladatát tovább viszem.
A kiadott Közlemények képi tartalmait sokszor érte jogos kritika, ami a Kaktusz-Világ magazinon belül megjelenve már nem fog jelentkezni.
Bővebben minderről a Kaktusz-Világ-ban olvashatunk. E pár sor azoknak az MKOE tagoknak
szólnak, akik nem előfizetői a Kaktusz-Világ-nak, így értesülést csak innen kaphatnak.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www.kaktuszgyujtok.hu

Adószám:
19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178

Közlemény
Az MKOE Elnöksége a nyári vezetőségi megbeszélésen döntött a Kaktusz-Világ finanszírozásáról és
a 2017. évi tagdíjak alakulásáról. A határozat alapján a 2017. évtől a tagdíj 5000,- Ft lesz. A kiadványok közül a Kaktusz-Világ előfizethetősége megszűnik, e kiadványunkat a tagok térítésmentesen,
a tagdíj befizetése ellenében kapják. Ezzel együtt a Kaktusz-Világ című lap megjelenési gyakorisága
lecsökken, a beérkező, közlésre váró anyagok mennyiségének a függvényében évi 4 számra. A 2017.
évtől a Közlemények című kiadványunk a Kaktusz-Világ című lap betét mellékleteként, színes oldalakon jelenik meg.
Az MKOE Elnöksége
Tagdíj:
• Éves tagdíj a 2017-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is:

5000 Ft.
• Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.

Kérjük kedves tagtársainkat, hogy az
5000 Ft-os tagdíjat mindenki csak
2017 januárjától fizesse be!
Állandó kiadványaink:
• Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. A szakmai folyóirat internetes verziója a
Kaktusz-Világ Online, amely az archívumba is betekintést enged, előfizethető:
2500 Ft mindenkinek. Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
◦ Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa a 2017-es évtől a
Kaktusz-Világ magazinunk mellékleteként jelenik meg.
• 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: LUKOCZKI Zoltán.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.

