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Kaktusz klub Felsőpetény

40 éves a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Egy szervezet életében nem számít különösnek, ha nevét időről-időre megváltoztatja,
alkalmazkodva a változó feltételekhez és kitűzött céljaihoz. Ez az alkalmazkodás végig
kísérte a debreceni kaktuszkedvelők elmúlt 40 évét. Ma már az egész ország területén
szervezi a kaktuszokat és az egyéb pozsgásnövényeket megismerni szándékozók táborát.
Fejlődését leginkább megmutató, mára igen magas színvonalat elért ismeretterjesztő
folyóirata, a Debreceni Pozsgástár révén hasznos információkkal látja el tagjait. A 40.
jubileumi év hallatán sokan hitetlenkedve kapták fel fejüket, mondván ez lehetetlen, mások
pedig az érdi egyesületre gondoltak, amely szintén most ünnepli 40. jubileumát. A Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság jogelődjének tekint minden debreceni szerveződést, s ezáltal
azoknak büszkén vállalt jogutódja is. A 40 évünk 1971 márciusában kezdődött, amikor Dr.
Nemes Lajos szerkesztésében útjára indult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
kiadványaként a „Kaktuszkedvelők Lapja”. Különös mondattal kezdődik a 4. oldal:
„Köszöntjük olvasóinkat lapunk új formájával.” Ez a mondat azt sugallja, hogy kellett lennie
még korábbi évekre visszamenő előzménynek! És van is ilyen előzmény, mivel hiteles szóbeli
közlés alapján a kezdet 1963! Csak az akkori dokumentációt kell felkutatni. Aki akarja,
elkezdheti! Régmúltunkról inkább beszéljenek az alábbi képek. De ezek a képek arról is
beszélnek, hogy ebbe a régmúltba nemegyszer belefért az egypártrendszer által támogatott és
megtűrt egyetlen szervezet segítése és feltámasztása is, hiszen a bemutatott, akkori
Kaktuszvilág példányai Debrecenben készültek a Piremon Nyomdában, a debreceni Kölcsey
Művelődési Központ kiadványaként, melynek felelős szerkesztője Dr. Nemes Lajos volt. A
cívisváros mindig hű maradt önmagához, s jelképe a Főnix madár mindig segített a
feltámadásban és az újjászületésben egyaránt. Bárkitől szívesen fogadunk bármilyen
dokumentációt, ami a debreceni kaktuszgyűjtők 1971. évet megelőző időszakára vonatkozik.
Lehet, hogy segítségükkel rövidesen az ötvenedik évet fogjuk ünnepelni? Reméljük, belátható
időn belül olvashatjuk a debreceni, kaktuszokkal bármilyen módon foglalkozók történetét
feldolgozó írást is, amely természetesen nem felejtheti ki azokat, akik az ország más részén
élve aktívan és szimpátiával mindenkor segítőkészen közreműködtek. Nélkülük ma nem lenne
40. éves jubileum!
Ficzere Miklós

A feltámadás vagy újjászületés stációi: 1.

A feltámadás vagy újjászületés stációi: 2.

A feltámadás vagy újjászületés stációi: 3.

A 3. szám már kinyomtatásra vár!
Fizessen elő és vásárolja meg Magyarország legolcsóbb, évente négy
alkalommal, negyedévente megjelenő pozsgásnövényekkel 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, email: nogo@freemail.hu, tel.: 30/425-6067
és Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail:
cactusdraco@gmail.com
A 3. szám címlapja

________________________________________________________
Korábbi Hírleveleink az Interneten
Tar Sándor (Aztekium Egyesület, Románia) az alábbiakról tájékoztat bennünket:
„Küldöm a pdf. formátumú Hírleveleitek elérhetőségét, ami a román nyelvű oldalunkon
található az aztekium.ro (román nyelvű honlapon) Az Articole despre cactusi si plante
suculente modul a bal oldali oszlop alján látható, a Plante suculente az első cím és egy
tartalom dobozba visz be. Itt lelhető a Plante suculente I és a Plante suculente II, amire ha
klikkelünk, megjeleníti a PDF formátumot. A pirossal írt modul egy terjedelmes cikk a
pozsgásnövényekről, ami egy külön serverre van feltöltve, és két részre osztva a mérete miatt.
Az első rész végéről egy kapcsolat révén átmegy folytonosan a második részre, de ezt meg
lehet nyitni külön is. Lehet, hogy egy kicsit lassan töltődik a fájlok mérete miatt, de az
acrobat.com server egy biztonságos, megbízható server, talán kicsit lassú, és igaz nem a
legdivatosabb megjelentetési formában, legalábbis a nem fizetős részén.”

Képes tudósítás a 40 éves Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
jubileumi kiállításáról
A kiállításon 32 kiállító vett részt igényes kiállítási anyaggal. A többit mondják el a képek!

A kiállítási plakát.

A jubileumi évforduló száma kaktuszokból kirakva.

A kiállítás és megnyitója a TV-t is érdekelte.

Egy megfáradt „résztvevő” Mexikóból.

Csoportkép, köztük az Aztekium Egyesület tagjaival.

A nyitásra várva 1.

Egy csendes nap délelőttje.

Részlet az Aztekium Egyesület (Románia) kiállításából.

A nyitásra várva 2.

Az érdeklődő közönség.

Jubileumi évfordulónk vendége volt a romániai
Aztekium Egyesület.
A 40. évfordulónk kitüntetett vendége volt a romániai Aztekium Kaktuszgyűjtők Egyesülete, amelyet Savu
Mircea elnök, Lőrincz István alelnök és felesége, Nevezi János (Ioan Nevezi) szervezési titkár, Tar Sándor
(Alexandru Tar) vezetőségi tag képviseltek. Kiállításunkon tetszetős növényekkel részt is vettek. Számukra
kétnapos programot szerveztünk, sok időt nem hagyva pihenésükre. De reméljük, élményekben
gazdagodva, barátságunkban megerősödve tértek haza, folytatni azt a programot, amit a két egyesület az év
elején elhatározott.

Szászi Róbert sziklakertje. Kép: Tar Sándor

Dr. Csajbók József üvegházában.

Egy kis pihenő Dr. Csajbók József kertjében.

Csoportkép Ficzere Miklós sziklakertjében.

Találkozás Ficzere Miklósnál. Kép: Nevezi János

A debreceni Botanikus Kertben.

Az ebéd Burai Jánost és feleségét, Anikót dicséri.
Kép: Tar Sándor.
A külön nem jelzett képek: Ficzere Miklós.

Vacsora és szállás Botos Julikánál. Kép: Tar Sándor.

Burai János kertjében.

Csoportkép Burai Jánoséknál.

Tiszta vizet a pohárba!
Zavarossá lett az a víz, amit a két egyesület képviselői azért öntöttek a pohárba, hogy a további közös
együttműködésről és egymás segítéséről egyezkedjenek. Ez talán érdekük lehet azoknak, akik a zavarosban
szeretnének halászgatni és ily módon szeretnék „elunatkozni” mérhetetlen szabadidejüket. Sajnos, a víz
keverése-kavarása nem is elég nekik, de vágyaikat, álmaikat is szeretnék ráerőltetni a két egyesület
vezetésére, - azokra a vezetőkre, akik mindent megtesznek az egyesületek fennmaradásáért és mindenkit
kiszolgálni szándékozó működéséért -, azzal, hogy valótlan dolgokat állítanak és terjesztenek. A víz a
Bogácsi kiállítás alkalmával a két egyesület vezetői között lezajlott megbeszélés után vált zavarossá. Éppen
ezért szükségesnek látjuk, hogy tisztázódjanak a dolgok és mindenki informálódhasson arról, ahogyan a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság jelenleg látja a két egyesület közötti együttműködés jövőjét. Ez
ügyben a debreceni kiállítás idején szintén sor került egy megbeszélésre, amelyen részt vett Békefi József,
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének elnöke, egyedül, míg a Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság képviseletében jelen volt Szászi Róbert titkár, Tóth Norbert gazdasági vezető és Ficzere Miklós
főszerkesztő, elnökségi tag. A megbeszélés voltaképpen a bogácsi találkozó folytatása volt, ahol az MKPT
kinyilvánította, hogy a zavarkeltők által rebesgetett fúzió értelmetlen lenne mindkét részről, mivel mindkét
egyesületnek létezik az a sajátságos szerepe, amellyel egy adott területen a leghatékonyabban szervezi a
pozsgásnövényekkel foglalkozókat. Ebben a kérdésben a kiállításon jelenlevő tagok, akik közül számosan
mindkét egyesületnek tagjai, túlnyomó többségükben kinyilvánították a fúzióval egyet nem értő
véleményüket. Közösen alapított és alapító okirattal létrehozott új újságról lehet tárgyalni, de senkitől se
legyen idegen annak Debrecenben való szerkesztése és kinyomtatása. De minderről csak akkor érdemes
beszélni, ha a pénzügyi alapokról is megegyezés születne. Békefi József megemlítette, hogy segítségre
lenne szükségük a Kaktusz-Világ szerkesztésében, mivel annak főszerkesztője a további munkát nem tudja
vállalni. Segítséget keresnek még a postázási feladatok elvégzéséhez is. Az MKPT a postázás
átvállalásával azonnal tud segíteni! Megvalósítható lenne a közös magraktár és maglista is, melynek
pénzügyi alapja a bevétel egyenlő mértékű, 50-50%-os megosztása lenne a közösen elvégzett munka
eredményeként. Tárgyaló felek közös nevezőre jutottak abban is, hogy sem több, sem kevesebb egyik
szervezet sem a másiknál, de egyiknek és másiknak is vannak olyan területei, amelyek lényegesen jobbak,
mint az egyiké vagy a másiké. Mindkét egyesület tud adni valamit a másiknak a jelenlegi helyzetben, és ez
a valami mindkét oldalon kiegyenlíti egymást, amit mindenkinek tudomásul kell vennie, akár tetszik, akár
nem. Enélkül nincs eredményre vezető tárgyalás. Tisztázandó az is, mit akar kérni egyik egyesület a
másiktól, és tisztában kell lenni azzal is, ha valaki kér valamit, akkor ne lepődjön meg azon, ha cserébe
kérnek is tőle valamit, és senki nem támaszthat ultimátumszerű követelést.
Összefoglalva: amiről tárgyalhatunk, amiről nem és milyen alapokon:
Amiről tárgyalhatunk: alapító okirattal közös újság alapítása minden kapcsolódó kérdés megvitatásával,
közös magtár és maglista létrehozása ez év december 31-ig, a Kaktusz-Világ postázásának azonnali
átvállalása.
Amiről nem tárgyalhatunk: a két egyesület fúziója.
Tárgyalási alap: a két egyesület minden téren megnyilvánuló egyenlősége.
Reméljük, a fentiek mindenkit hozzásegítenek a tisztánlátáshoz, és a jövőt megalapozó, tiszta gondolatok
megszületéséhez. A gondolkodásban legyen segítségre az eddig méltatlanul homályban hagyott és mélyen
elhallgatott debreceni segítség, amely a Kaktusz-Világ vonatkozásában megnyilvánult az 1970-es, 1980-as
években. (lásd jelenlegi Hírlevelünk első írását)
Debrecen, 2011. szeptember 1.
Ficzere Miklós
és
Szászi Róbert

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

1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a
hőmérséklet is egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a
téli nyugalomra. A változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának
és gyakoriságának mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll,
igyekezzünk növényeinket úgy elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban
érvényesüljön számukra a napsütés még mindig jótékony hatása.
2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy
hétig, vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsuk. Arra
azonban vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés
jele. Ha lehet, tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást,
amerről a napot kapták, mert ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre
helyezzük, pl. a lakásba. Ha elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit
eldobálja.
3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket
(pl. Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az
időjárás-jelentésekben és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat
belátásunk szerint.
4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor
elvégezve számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek:
Rebutia, Frailea, Oreocereus.
Ficzere Miklós

meztelen csiga

gyapjastetvek

pajzstetvek

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok
és más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében.

Programajánló
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság soron következő előadására várjuk 2011.
szeptember 24-én, szombaton.

Egy sohasem volt őskaktusz kálváriája a hiúság
vásárán.
Előadó: Ficzere Miklós
Az előadás helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti
Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). Kezdési időpont a jelzett
napokon: délután, 16 óra!
Az előadások ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen, Haláp tanya 93. E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Címlapkép: Parodia mutabilis. Fotó és gyűjtemény Kissné Balogh Judit

