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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Végre itt a tavasz és a jó idővel mindegyikünknél megkezdődött a kaktuszos szezon.
Gyűjteményeinkben már virágoznak a korai a fajok a Turbinicarpus-ok, Mammillaria-k, és lassan
virágba borulnak a szépséges Echinocereus-ok is.
Azonban nemcsak a növényeink életében, hanem egyesületünkben is itt a mozgalmas tavaszi
kiállítási szezon!
Sikeres kaktuszbemutatót tudhatunk magunk mögött a Lurdy Házban rendezett a Lurkó Bill City Vadnyugati Élményváros szervezésében, ahol a látogatók az egzotikus hüllők, és aranyos törpe
sünök mellett, megcsodálhatták a kaktuszok világát, és megismerkedhettek az MKOE
tevékenységével, a gyerekeknek kaktuszültetést, valamint egy kis növényvásárt is rendeztünk, mind
a látogatók, mind a szervezők legnagyobb megelégedésére.
Egyesületünk jelen volt a MOT Tavaszi Orchidea és Bromélia Kiállításán, ahol a Bromélia
Szakcsoporttal közösen a szárazság tűrő kaktuszokat Tillandsia-kkal körítve mutattuk be a
közönségnek. Egyesületünk információs standdal, szakirodalommal és a tavaszi kiállítást reklámozó
szóróanyagokkal is jelen volt a rendezvényen.
Mikor e sorokat írom már készülünk a Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai
Szakkiállítás és Vásárra, ahol egyesületünk szintén információs standdal, valamint kaktuszvásárral
lesz jelen, melyek mellett szakmai előadást is elvállatunk, reméljük ezen rendezvényen is
öregbíthetjük egyesületünk jó hírét!
Párhuzamosan folyik a tavaszi füvészkerti Országos Kaktusz Kiállítás és -vásár és SAJTI SándorUJRÉTI Endre emlékkiállítás szervezése, a sajtóanyag, a reklám anyagok elkészültek, reméljük
ennek pozitív hatása a látogatók létszámában is tükröződni fog!
Tisztelt Tagtársak! Kérek mindenkit, hogy aki tud segítse munkájával vagy növényei bemutatásával
tavaszi rendezvényünk sikeres lebonyolítását!
Itt hívom fel az érdeklődők figyelmét, hogy szeptember végére egyesületünk autóbuszos kirándulást
szervez Csehországba a chrudimi börzére, ennek részleteiről a későbbiekben honlapunkon és a
Közleményekben tájékozódhatnak!
Kívánok minden tagtársnak virágzásban gazdag szép kora nyári hónapokat, és kellemes idő töltést
rendezvényeinken!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

JEGYZŐKÖNYV
a vezetőségi ülésről (2015. március 21.)
A reklámozásról
SASVÁRI Ákos beszámolójában a reklámokra hívta fel a figyelmet, már megkereste a Fidelio-t és a
Pesti Estet, április 2. felére kérik a reklámanyagokat az MKOE tavaszi kiállításáról. Célszerű lenne
a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületének budapesti szakágával felvenni a kapcsolatot,
mert az ifjúság felé történő nyitás elsődleges szempont kellene legyen megismertetésünkhöz. Ha
nem szereznek tudomást a rendezvényeinkről, akkor soha nem fog a tagságunk növekedni.
Közhasznúságról
Érdemes lenne felmérni a lehetőségeket és beadni az arra vonatkozó kérvényt a Pest Megyei
Törvényszéknek. Ebben az eddigi ügyvédnő helyett SZABÓ Krisztina segítségével jogász ismerősök
lehetnek a segítségünkre.
A Dísznövényszövetség és Terméktanácsról
Amennyiben az egyesületeknek a tagdíjat 5000 Ft-ról 30000 Ft-ra emelik, akkor kilépünk.
A tisztújításról
2016-ban esedékes, hogy gazdasági vezetőt és esetleg ellenőrző bizottságot kell keresni. A jelölő
bizottság tagjai: JOKHEL Csaba, KÁDÁR I. Csaba, LUKOCZKI Zoltán.
Dokumentumok archiválásáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 5 évig, a Számviteli Törvény szerint pedig 8 évig kell
megőriznünk a dokumentumokat.
Egyesületi feladatok
2015-ben megvalósítandó: (i) színvonalas működés fenntartása, (ii) részvétel a társadalmi és
szakmai rendezvényeken, (iii) egyesület népszerűsítése, (iv) szóróanyagok terjesztése. Legfontosabb
a taglétszám növelése és a kiadványok pontos megjelenése.
Vidéki csoportokról
Az Alapszabályban nincsenek feltüntetve, de de facto működnek, fontosak a kapcsolatépítésben,
támogatni kell a fennmaradásukat.
Helyi csoportok beszámolói
•
Székesfehérváron május 8-10. között terveznek kiállítást tartani, melyhez egyesületünk
szórólapokat, roll-up-ot biztosít, valamint a felmerülő költségeket fizeti.
•
Zalaegerszegen kiállítás lesz, a helyszín és az idő még függőben, talán augusztus 20. körül
(szombat-vasárnap). A kiállításhoz asztalterítőket kell venni.
•
Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeum Pálmaházában lesznek a Flóra Napok július
29-én, melyre a program alakulóban.
•
Érden a művelődési házzal megvan az együttműködési szerződés, ahol ősszel tervezünk
kiállítást.
•
Győrben minden hónapban van klubnap, de a kiállítás nehezen jön össze, nincs hozzá
kiállító megfelelő kiállítási anyaggal.
A tervezett kiállításokról
•
A Lurdy Házban a Lurkó Bill City - Vadnyugati Élményvárosban április 11-én felépített
szervezik a Csodafarm rendezvényt, ahol kisállat-szépségverseny lesz napi átlag 800
látogatóval, ezzel párhuzamosan kaktuszkiállítást és -vásárt lehetne tartani. Cél az
egyesület bemutatása, kiállítási szóróanyagok osztása.
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A MOT Tavaszi Orchidea és Bromélia Kiállításán április 17-19-én részt veszünk
infopulttal és árusító hellyel.
•
A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola szervezésében április 1719-e között lesznek a Magyar Gyula Kertészeti Napok, melyen illene részt vennünk.
•
A Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállítás és Vásáron
egyesületünk információs standdal, valamint kaktuszvásárral lesz jelen, melyek mellett
szakmai előadást is elvállalunk.
•
Tavaszi, füvészkerti Országos Kaktusz Kiállítás és -vásár és SAJTI Sándor-UJRÉTI
Endre emlékkiállítás, május 17-19-én, melyre Lithops-ok kellenek. A kiállítók/árusok
szervezés alatt.
•
Construma Kert a Díszkertészek Szövetsége keretében április 15-18 között. Szabados
Attilával kellene felvenni a kapcsolatot a kiállítási anyaggal kapcsolatban, mert ütközik az
orchideás kiállítással.
•
OMÉK 2015 ősz szeptember 25-27-én, melyre érdemes lenne menni. Az időpont ütközik
chrudymi kaktuszbörzével.
•
Tesco: egy sátornyi anyagot kellene összehozni, itt nagyon sok ember fordul majd meg,
ahol árulni is lehetne.
Szakmai kapcsolatokról
Kapcsolatainkat ápolni és fejleszteni kell a csehekkel, osztrákokkal, németekkel. Ennek részeként
kaktuszos kirándulásokat lehetne szervezni gyűjtőkhöz, börzékre, botanikus kertekbe. Például a
chrudymi börzére lehet 2015-ben ilyen utat szervezni, mikrobusszal, autókkal, vagy leginkább bérelt
busszal. Esetleg egyfajta jutalmazási rendszert lehet ezzel kapcsolatban elindítani, hogy az
egyesületért sokat tett tagok munkáját egységesen honoráljuk, pl. a kaktuszos kiránduláson történő
kedvezményes részvétellel.
Könyvtárról
A könyvek és folyóiratok leltározva vannak azonban a helyi csoportoknál elfekvő könyvek és
folyóiratokról nincs elég információ, ezeket is leltárba kell venni. 3-4 évfolyamonként össze vannak
kötve jelenleg a be nem köttetett folyóiratok, de a bekötés folyamatos. Alapvetően minden rendben
van. A selejtezés elő van készítve, már csak a szlovák folyóirat van hátra, a selejtezendő
folyóiratokról, könyvekről határozni kell.
A taglétszámról
A taglétszámot növelni kell, jelenleg ~70 ember nem fizetett a tavalyiak közül (sok régi KaktuszVilág előfizető).
•

Kaktusz-Világ
A Kaktusz-Világ tartalommal megtöltéséhez jó irány lenne a riportsorozatok készítése
gyűjtőkkel, érdemes lenne a tatai VARGA Zoltánt visszavezetni az egyesületbe, a néhai SAJTI Sándor
gyűjteményét bemutatni. Az új rovat szervezését JOKHEL Csaba, és a felkérendő KAJDACSI János
vezethetnék. LOJEK Gézát érdemes cikkírásra kapacitálni. A tévinformációkat, félinformációkat
gyűjteni kellene facebook-ról és állandó rovatban megválaszolni a Kaktusz-Világban.
Egyéb
A kiadványok logóit egységesíteni és szabályozni kell. Dr. SOLTI Ádám küld templátot a hivatalos
egyesületi fejléchez.
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Csodafarm és a kaktuszok
„Igazi” vadnyugati hangulatba csöppenhettek mindazok, akik 2015. 04. 11-én a Lurdy Házba, azon
belül a Lurkó Bill City - Vadnyugati Élményvárosba, a 11-ik Sün-DAY helyszínére ellátogattak.
És ha már szúrós sünök és vadnyugat, akkor a kaktuszok sem maradhattak le erről a programról.
Lurkó Bill City - Vadnyugati Élményváros egy különleges élményt nyújtó rendezvény helyszínére
invitálta a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületét, hogy rendezvényükre egy
kaktuszkiállítással és árusítással csatlakozzon a programhoz. A különleges és ritkán látható állatokat
felvonultató kiállítás díszvendége a Sün-DAY volt, amely tizenegyedik alkalommal lett
megrendezve! A nem hétköznapi látványosságokon, állatsimogatón és kézműves foglalkozásokon
túl, felelős állattartásra buzdító ismeretterjesztő előadásokat is megtekinthették az arra kíváncsi
érdeklődök. A rendezvény sztárvendége Hannibál, az óriás varánusz, de a látogatók találkozhattak
kaméleonnal, különleges leguánokkal, agámával, és boákkal is.
A kaktuszaink bemutatására egy 7 méteres asztal állt
rendelkezésünkre, amelyre több gyűjtő is elhozta
legszebb növényeit. A folyamatosan érkező vendégek között, szinte mindenki megcsodálta a téli álomból ébredő, forma gazdag, szép kaktuszokat. A program sztárvendégei hosszan elbeszélgettek LIBNÁRNÉ
HERCZEG Ilonával, így még akár az is előfordulhat,
hogy hamarosan tagjaink között köszönthetjük
KABAI Lászlót az Irigy Hónaljmirigyből. A legkisebb érdeklődőknek, a gyerekeknek lehetősége nyílott, hogy egy kis kaktuszt átültessenek, amelyet
ajándékként haza is vihettek. Meglepődve tapasztaltam, hogy a kis kaktuszkertészek között találkoztam
ügyes kezű gyerekekkel is, akik elmesélték, hogy
szüleiknek már többször is segítettek a kaktuszok átültetésénél. Talán mégiscsak van remény, lesznek fiatal kaktuszgyűjtők?
Mint minden nap, ez a nap is végéhez közeledett, ezért kaktuszainkat visszacsomagoltuk a ládáinkba, hátunk mögött hagytuk a
serif iroda ajtajára kitűzött bűnözők arcképeit, majd a teherliftekkel lelifteztünk a legalsó szintre, hogy az ott parkoló autóinkba
bepakolva elindulhassunk hazafelé. Közben
elbeszélgettünk a jelen kis kaktusz ültetőiről, akikből talán a jövő nagy kaktuszosai
lehetnek.
A kiállítás elkészítésében segítséget nyújtottak: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona, TAKÁCS
Edéné Anikó, JOKHEL Csabáné Mariann és
HORVÁTH Ferenc.
Köszönjük a meghívást.
JOKHEL Csaba
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Nyílt nap 2 helyszínen
Április 18-án két tagtársunk nyílt napot tartott birodalmában. Éltem a lehetőséggel és egy gyors
látogatást tettem náluk.
Az elmúlt években FÜLEKI József (Vecsés) hagyományt teremtett azzal, hogy tavasszal a virágzás
kezdetén gyűjteményét nyílt napon mutatja be az érdeklődőknek. Ebben az évben DÓSA Bélával
(Pestszentlőrinc) rendezték meg közösen.
A nyílt nap tapasztalatairól FÜLEKI Józseftől:
Az első nyílt napon szinte csak a közvetlen jó ismerősök voltak jelen. A másodikon már többen
voltak olyanok, akiket nem ismertem személyesen és a kaktuszok miatt jöttek. Ekkor már volt
köztük kezdő gyűjtő is. A kezdő gyűjtők maguktól nem igazán kezdeményezik a látogatást, a nyílt
napra viszont kissé félénken, de eljönnek. Jártak nálam már Hajdúszoboszlóról, Vácról,
Fehérvárról, Érdről és természetesen a budapesti gyűjtők. Azt vettem észre, ha többen tartjuk
együtt a közelben a nyílt napot, akkor jobb a látogatottság. A legtöbb gyűjtő nem specialista a
fajok tekintetében és ezért jobb, ha több gyűjtő tart nyílt napot egyszerre. Már akkor is többen
voltak, mikor CZIRJÁK Ferenccel tartottuk közösen a nyílt napot. Egy jó név, mint most ebben az
évben DÓSA Béla sokat segít a látogatottságon. Bélától este 19 óra után ment el az utolsó
látogató. Béla már írta jövőre is csinálhatjuk, ha egészsége engedi, szerinte fárasztó volt, de
nagyon jól érezte magát.
FÜLEKI József
Következzen pár kép a látogatásról:
1. kép: DÓSA Béla
2-3. kép: FÜLEKI Józsefnél

Dr. GYÚRÓ Zoltán
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A Opuntioideae alcsalád filogenetikus, képes határozókulcsa
Az Opuntioideae alcsaládot leegyszerűsítve 4 fő ágra oszthatjuk 1: alap Maihueniopsis vonal,
Pterocactus, hengeres szártagú opuntioid klád, Opuntiae (lapos szártagú opuntioid klád).

A leszármazás szerinti határozókulcs megalkotása nem könnyű, ha azoknak a kritériumoknak kell
megfelelni, ami jól definiálható, jól (és mindig) látható, laikus által is felismerhető tulajdonságokon
alapul. Az azonos makroszkópos tulajdonságok a különböző kládokban is azonosak lehetnek, ezért
inkább a tulajdonságokon alapul majd a határozókulcs.
A következő részben az Opuntioideae alcsalád legalább nemzetség szintű azonosítását próbálom
leírni, amit ha a gyakorlatban egy virág és termés nélküli szártagokból álló növény azonosításához
alkalmaznánk rögtön látszik, hogy nem könnyű feladat.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
1

M. Patrick GRIFFITH , J. Mark PORTER: Phylogeny of Opuntioideae (Cactaceae)
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2030 Érd, Hernád utca 15/A
Adószám:
19576583-1-13
www.kaktuszgyujtok.hu
Számlaszám: 11702036-20532178
Elnökség:
Elnök:
HORVÁTH Ferenc
+36 20 546-2668
horvath.bromelia@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:
Titkár:
SASVÁRI Ákos
+36 20 962-6224
sasvari.akos1@gmail.com
Főszerkesztő:
Dr. SOLTI Ádám
+36 1 372-2500/8614 editor@kaktuszgyujtok.hu
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
horvath.bromelia@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
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
pumpika@freemail.hu
Székesfehérvár: BIRKÁS Erika
+36 30 950-2231
berika6661@freemail.hu
Zalaegerszeg:
Hóbor Zsolt
+36 30 534-8084
hozso27@t-online.hu
Tagdíjak:
Éves tagdíj a 2015. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
Éves tagdíj a 2015. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és minden más
egyesületi szóróanyag postázásával: 3000 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 internetes verziója a Kaktusz-Világ Online,
amely az archívumba is betekintést enged, előfizethető: 2500 Ft mindenkinek.
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
•
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.
•
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente
6 alkalommal, változó oldalszámon. Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
Kövessék híreinket az interneten is, a www.kaktuszgyujtok.hu oldalon!
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.
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