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Kaktusz klub Felsőpetény

Már megjelent 2011. 1. száma! Nincs külön tagdíj!
A Debreceni Pozsgástár csak 4.000,-Ft!
Fizessen elő és vásárolja meg Magyarország
legolcsóbb, évente négy alkalommal,
negyedévente megjelenő növényekkel
foglalkozó ismeretterjesztő folyóiratát!
Egy újság terjedelme 60 teljesen színes oldal,
amely évente összesen 240 oldal!
Változatos és érdekes tartalommal elsőként
értesülhet új növények felfedezéséről.
Az előfizetési díj a 2011. évre változatlanul
4.000,-Ft!
Ezen összegért Ön bérmentesítve, postai címére
kézbesítve kapja meg az újságot.
Nagyon fontos!
Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság
megvásárlásának költségeit.
Ön szóban vagy írásban nyilatkozhat arról, hogy
akar-e tagja lenni Egyesületünknek vagy nem. Az
egyesületi tagság semmire sem kötelezi, de
feljogosítja az egyesületi életben való részvételre,
és igénybe vehet minden egyesületi tagnak járó
kedvezményt. Az előfizetés történhet a belföldi
rózsaszínű postai utalványon, vagy banki
átutalással. A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének számlaszáma: 6060008414000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési
díjat befizették!
Érdeklődés, információ: Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu, tel.: 20/549-0956
vagy 30/425-6067 és Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
hálás köszönetét fejezi ki egyesületünk könyvelési munkáinak elvégzéséért, önzetlen és
áldozatos segítségéért

Kozmáné Székely Éva
könyvelőnek.
Egyben gratulálunk és őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki, hogy munkája kiváló
végzéséért a szakmai kamara

„2010. év könyvelője”
elismerésben részesítette.
Kívánunk további eredményes munkát és jó egészséget!

Aki elmaradt, az lemaradt, vagy talán máskor újrázunk, de
másképpen?
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság és a Csapókerti Közösségi Ház szervezésében
2011. január 29-én, szombaton délután 16 órakor Ficzere Miklós egy sikeres előadáson
mutatta be gyűjteményes kertjét „Egy kert, ahogyan sohasem látható” címmel. A
mintegy 30 érdeklődő megcsodálhatta az amerikai hibrid, óriás íriszek és a hibrid
sásliliomok virágainak káprázatos színeit, és még számtalan más növényt, mint pld.
alpesi sziklakerti növényeket, sziklakertek télálló kaktuszait, a kristályvirágokat,
kövirózsákat, kőtörőfüveket és egyéb ritkaságszámba menő télálló pozsgásnövényeket.
Az alábbiakban bemutatunk néhányat az előadás képeiből.

Csendélet kis tóval, benne halakkal.

Télálló és nem télálló kaktuszok és más pozsgások.

Télálló kaktuszok forrás mésztufában.

Májusi virágzás a kavicsos patakmeder mentén.

Vegyen részt előadásainkon, ahol hasonló élményekben lehet része, megismerheti hazánk és a nagyvilág
virágoskertjeit!

Néhány vélemény az előadásról:
„Mégegyszer: nagyon jó volt látni előadásodat a szép kertedről.”
Katona József, Debrecen
„Még ma is tegnapi előadás hatása alatt vagyok. Kimagaslóan színvonalas volt. Az előadás
képanyagát nem teszed közkincsé? Sajnos egyszeri látásra nem sikerült mindent
megjegyeznem, és a fotókan szerepel a növény latin és magyar neve is. Sokat lehetne
tanulni.A fotóid és látásmódod művészi. Örülök, hogy részese lehettem az élménynek.
KÖSZÖNÖM!!!!”
Herczeg István, Hajdúszoboszló
„Azt gondolom, hogy megint maradandót alkottál. Egy tartalmas, színvonalas előadás volt.
Sokan eljöttek, mert tudták, hogy nem minden napi dolgot fognak látni és hallani. Ezért szívből
gratulálok.”
Botos Julianna, Debrecen
„Utólag is köszönöm a tartalmas, jó hangulatú előadást, és vendéglátást.”
Kajdacsi János, Budapest
Ne feledje, és jöjjön el a legközelebbi előadásunkra is!

Támogassa egyesületünket személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi
feltételek megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%ának egyesületünk részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk
működésével, tartalmasnak és színvonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni
Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2011 tavaszán lehet megtenni, a 2010. évi jövedelmek bevallása
alkalmával. A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS megjegyzés: rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba,
amely a rendelkező nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a
nyilatkozat beleférjen. Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét,
lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni
Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át
Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

1. Március hónap elején már mindenképpen érdemes figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére
és a korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap közepétől. Akinek nincs
fólia- vagy üvegháza, az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit világosabb
helyekre, és kezdheti növényei szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet
biztosít részükre vagy árnyékolásról gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez azért
lényeges, mert szokatás nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás,
szoktatás ideje kb. 3 hét. Fólia és üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a
nappali, melegebb órákban. Az erős napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással,
melynek egy olcsó módja, amikor permetezőből mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia
felületet kívülről. Nem a legesztétikusabb, de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a
réteg, és ahogyan kopik, úgy növekszik apránként a bejutó fény erőssége.
2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs
környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb
napokon langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat.
Két, három órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több
vizet.
3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még
előforduló fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű
elhelyezésével védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést!
4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a
cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést,
arra nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és
legfőképpen az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival,
hogy az esetleg bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást
öntözött növényeinknél.
5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket
elvégezni, azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj
teljesen száraz, porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor
átültethetjük nyugalmi állapotban lévő növényeinket!
6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell
biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük Hírlevelünk és a Debreceni
Pozsgástár korábbi számaiból.
Ficzere Miklós

A tavaszi növény átültetések idejének közeledtével Hírleveleinkben több részben
közreadjuk Magyarország különböző talajtani térképeit, remélve, hogy használatuk
segítséget ad az ültető keverékek elkészítéséhez. A térkép elforgatható, nagyítható,
kimásolható! Kérjük, használja eredményesen.

Közgyűlési meghívó
2011. március 26-án 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 órakor) Egyesületünk
közgyűlést tart.
Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház
Napirendi pontok:
1. Egyesületi tisztségviselők választása. Előterjesztő: Szászi Róbert
2. 2010. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert
3. A 2011. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert
4. Egyebek. Előterjesztő: Gedeon Tamás
Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség.

Magot a Magtárba!
Tisztelt Olvasóink!
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2011-ben is meghirdeti a magakciót! Felhívással
fordulunk minden kertbaráthoz, növénykedvelőhöz és gyűjtőtárshoz, akinek módja,
lehetősége van saját termelésű és szaporítású faj azonos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel
rendelkező maggal (terméssel) hozzájárulni magakciónk sikeréhez. Kérjük, juttassák el
magfelelősünk címére a felkínált adományokat, és szíveskedjenek megadni a nemzetség és faj
nevet (vagy a nemzetség és élőhely megnevezését), továbbá a magfogás évét. Ha lehetséges, a
magokat megtisztítva vagy termésben küldjék meg egyesületünk, vagy a magfelelős címére.
Magfelelős címe:
Németh Jánosné 2700 Cegléd, Mérleg u. 9. sz. E-mail: nyuszoka5@freemail.hu
Fáradozásukat előre is köszöni az Elnökség.
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