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Egy csokornyi vélemény a Debreceni Pozsgástárról
„Első megközelítésben, mint már hosszú ideje, gratulálok az újság színvonalához. Mint a
román nyelv ismerője számomra nem volt gond azon oldalak átfutása, de ez csakis az én
előnyöm. A közös nyelvű újsággal kapcsolatosan az a véleményem, hogy sajnos a jó szándék
ellenére nem hiszem, hogy ilyen formában folytatandó, mivel magyar szemmel nézve sajnos
elvesznek oldalak, román szemmel nézve sok a meg nem érthető rész, mindkét nyelvet
ismerőknek pedig duplikálások jelennek meg. Mivel a közös szereplés az egy cél, emiatt az én
nézetem szerint az lenne a jó megoldás, ha évente 1-2 alkalommal olyan kiadvány kerülne
kiadásra, amiben a képek dominálnak, és a hozzá fűződő minimális szövegrész lenne két
nyelvű, a többi kiadvány pedig magyarul, illetve ha lehetséges, akár román nyelven is jelenjen
meg – de külön-külön. További sikeres munkát kívánok.”
Kádár I. Csaba, Győrújbarát
(A főszerkesztő kiegészítése: az egyik kétnyelvű cikket bukaresti román ember írta, kinek anyanyelve román, az
összes többi román szöveg a román nyelvet is ismerő, Romániában élők fordítása.)

„Kedves Gyűjtőtárs! – és az összes debreceni Gyűjtőtársak!
Köszönettel megkaptam a Debreceni Pozsgástár utolsó számait. Én erről a lapról nem tudok
kritikát írni, azt hiszem, más sem! Nagyon örülök, hogy hazánkban két nemzetközi színvonalú
kaktuszos folyóirat jelenik meg, egy nemzedékkel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna.
Különösképpen gratulálok ahhoz, hogy sikerült a románokkal „közös” lapszámot kiadni, ez
sem sikerülhetett volna egy emberöltővel ezelőtt. A megjelent dolgozatok és a kivitelezés is
első osztályú. A nyomdátok is nagyszerűen dolgozik.
Fölemeltetek egy lapot a csúcsra, az egyetlen fontos kérdés, hogy hogyan fogjátok ezt a
jövőben anyagilag és szellemileg győzni? Debrecen régóta a kaktuszozás egyik központja,
lesznek-e utódjaitok, akik a mai nehéz időben, ami várhatóan nehezebb lesz, erre fogják szánni
az idejüket és a pénzüket? Vagy legalábbis önfenntartóvá tudjátok tenni a lapot? Ennél
„komolyabb” (fontosabb?) lapokról is az a hivatalos vélemény, hogy nem kell nyomtatva
megjelentetni, hiszen van online, használjuk azt. Véleményem szerint Tóth Norbert könyve
egyike az eddigi legjobban megírt és megszerkesztett magyar nyelvű kaktuszos könyveknek.
Én csak további minden jót tudok kívánni Nektek és a lapnak is.”
Üdvözlettel: Prof. Dr. Mészáros Zoltán, Budapest
„Az együttműködésnek természetesen örülök és fenntarthatónak és tovább fejleszthetőnek
ítélem. A részemről csak annyit, hogy kaktuszos tanulmány legyen.”
Mánfai Gyula, Budapest

„Tisztelt Szerkesztőség!
Nem vagyok ugyan egyesületi tag, de ismerőseim révén gyakran kezembe kerül a Pozsgástár.
Nagy örömmel olvastam legutóbbi számában (2011/4), hogy egyes írások két nyelven,
magyarul és románul jelennek meg. Én személy szerint nem ismerem a román nyelvet, az
fogott meg, hogy ilyen nagyszerűen egyszerű módját találták meg a két ország közti
együttműködésnek. Véleményem szerint minden kapcsolat (mondhatom barátságnak is) értékes
és mennél több van belőle, annál jobban és könnyebben lehet fejlődni, előbbre jutni. Gratulálok
az egyesületnek az első lépés megtételéhez.”
Kun Hajnalka, Szolnok

„Olvasóként magam is tapasztaltam a Pozsgástár lapjain, hogy nagyszámú külföldi
kooperációval dolgoztok. Én ezt mindenképpen hasznos dolognak tartom, és magam is
tervezem a K-V ilyen irányú bővítését is, mármint külföldi szerzők megnyerését a publikálásra.
Nem egyszerű munka, magam is látom, de mindenképpen kiemelten fontos a hazai kaktusz- és
pozsgásgyűjtő társadalom szempontjából, a szakmai ismeretek elmélyítésére! Szintén nagy
jelentőségűnek tartom - hasonlóképpen, mondjuk így, a hazai 'kaktológia' renoméjának emelése
céljából - hogy megismertessük magunkat a külföldi szerzők és kutatók körében, amelynek
elengedhetetlen velejárója - szerintem - a kapcsolatfelvétel- és ápolás. Külön öröm, ha külföldi
szerzők színvonalas írásait tudjuk megjelentetni magyar nyelven! Én szívem szerint szeretném,
ha a tudományterület művelői dilemmában lennének egyszer, hogy egy írást a CSJ, a KuaS, a
Bradleya, a Pozsgástár vagy a K-V szerkesztőségébe küldjenek-e - ami természetesen azt
jelenti, hogy elegendő magas színvonalú írás születik a világban, de egyszersmind azt is, hogy
felzárkóztunk az élvonalba. Ha elhisszük, hogy ez lehetséges, megéri dolgozni érte.
Természetesen én baráti 'kompetícióról' beszélek: együttműködésen alapuló kapcsolatról, mely
magában foglalja az ismeretek, tapasztalatok, szakmai tudás megosztását is. Igaz ez a környező
országok gyűjtőire, egyesületeire, újságaira is, de hasonlóképpen határainkon belül is.
Természetesen a szakmaiság mellett nagyon fontosnak tartom, hogy a nem szakképzett olvasót
is meg tudjuk szólítani, melynek a legjobb módja a magas szakmai színvonalon, a lehető
legjobb képanyaggal közreadott írások publikálása. Hiszen cél kell, hogy legyen a szakmai
ismeretek minél szélesebb körben történő megismertetése is. Én tehát nagyon örvendek, hogy a
Pozsgástár repertoárjában mind nagyobb szerepet kapnak olyan külhoni írások is, melyek
tovább emelhetik a magyar nyelvű kaktuszos szakirodalom színvonalát. Határozottan jó
ötletnek tartom a kétnyelvű cikkek megjelentetését. A múltkorában futottam bele hasonló
problémába: egy brazil kolléga érdeklődött afelől, hogy szoktunk-e magyar-angol kétnyelvű
cikkeket közreadni, mert ha angolul is megjelenik a cikk, sokkal szívesebben publikálnának.
Egyfelől nagy dilemma a kérdés, hiszen a magyar nyelvű olvasó joggal veti fel a kérdést, miért
is kell megfizetnie a (bármilyen) külföldi nyelvű fordítást is az újságban - de ha más oldalról
tekintem a kérdést, tehát a kétnyelvű publikációval a cikkanyag minősége javul tovább, azt
hiszem, az átlagolvasó is egyet fog érteni vele (különösen, ha esetleg ezért cserébe még egy-két
plusz oldalt is kap). Nem akarom ezzel azt mondani, hogy az egész lapot kétnyelvűsíteni kell,
de egy-két cikk esetében, ez szerintem teljesen rendjén van. Természetesen, feltétlenül indokolt
esetben célszerű élni a lehetőséggel, én is így gondolom - azt, hogy milyen gyakorisággal,
inkább a téma kell, hogy eldöntse, minden cikknél nem lehetséges. Pl. fajleírásnál
(frekvenciától függetlenül) mindenképpen indokoltnak tartom - de hát új taxon leírása ugye
nem történik minden hónapban.”
Solti Ádám, Budapest

„Halló!
Akartam írni nektek régen. Újság Debreceni Pozsgástár lenni nagyon jó. Én mindig megkapni
magyar rokonoktól. Romániába erdélybe is lenni rokonok. Ezért nagyon örültem, hogy
olvastam magyarul és románul. Minden újságtok világszínvonal, mutogatom minden
ismerősnek itt Amerikába. Én lenni nagyon büszke rátok, meg a magyarokra. Viszem szét
híretek mindenhova. Gratulálok nektek. Sok sikert és szerencsét ezután is. A kis ajándékot
fogadja mindenki szeretettel.”
David Altmann, Chicago
(A főszerkesztő kiegészítése: Altmann Dávid kis ajándéka négy különféle diabemutató, vadon élő pozsgás és nem
pozsgás növények tájegységenkénti bemutatásáról, összesen több mint 1200 gyönyörű élőhelyi képen.)

„Amióta érdeklődésem a pozsgások felé fordult, mindig nagy örömmel vártam a folyóirat
megjelenését, és szívesen tanulmányoztam a jól szerkesztett, jó szakmai színvonalú és képi
anyagában is többnyire igen jó minőségű újságot. Ma sincs ez másként, hisz a negyedévenként
megjelenő "Quarterly" -véleményem szerint- minden tekintetben felveszi a versenyt a valószínűleg- sokkal jobb anyagi hátterű európai társaival. A közlemények beható szakmai
elemzése nem tisztem. Élvezetes, a témával foglalkozók tudományos fejlődését elősegítő,
érdekes ismeretterjesztő írásokról van szó. A Kárpát-medencében élő népek egymás közötti
barátságának elmélyítéséről, annak fontosságáról sok szó esik, de hát minden szónál többet ér a
tett! S a megvalósítás terén fontos missziót vállalt fel a szerkesztőség! A jelenlegi számban,
valószínűleg, az első lépésekre került sor, s a jövőben, a környező, más országokban élő és
tevékenykedő kaktuszos barátaink is bekapcsolódhatnak a közös együttműködésbe, munkába.
A folyóirat magas szintű szakmai színvonalának a biztosítása nem kis feladatot ró a
szerkesztőségre és a lap szerzőire. Eddigi munkájukért sok köszönet illeti mindannyiójukat.
További tevékenységükhöz a pozsgáskedvelők támogatását és segítségét kívánom bel- és
külföldön egyaránt.”
Prof. Dr. Gellén János, Szeged

„Egyik honi egyesületnek sem vagyok tagja, kevés nyugdíjamból nem is telne rá. Már
gyűjteményem sincs, de a két magyar újságot évek óta elolvasom. Ennyi maradt, meg az
internet, meg az unokáim, akik segítenek ebben is. A Debreceni Pozsgástár nagyszerű, csak
dicsérni tudom, felsőfokon! Az biztos, a Kárpát-medencében nincs nála jobb! Rendszeresen
megjelenik, van benne miről olvasni, a képek nagyon szépek. A decemberiben maguk
megmutatták, a határok már nem számítanak, magyarok, románok együtt tudnak dolgozni,
tetszettek a kétnyelvű cikkek. Maguk évek óta sajátos, egyéni útjukat járják. Ne térjenek le róla,
magukat már csak utánozni, másolni lehet! Az újsághoz, a magyar-román cikkekhez, a
romániai Aztékium egyesülettel való együttműködésükhöz gratulálok, a további legjobbakat
kívánom. Várom a folytatást! Hírlevelük is kiváló. Sajnos én, a 76 éves nyugdíjas még az 1%ot sem tudom felajánlani, nincs miből! Minden jót!”
G. Horváth Vendel, Szombathely

„Várakozva vettem kézhez a DEBRECENI POZSGÁSTÁR 2011/4. számát, amelyben
szerkesztési és tartalmi változást találtam. Szerkesztője bátran "ablakot nyitott", és a kaktuszok
és pozsgások tárgyköre mellett - reményem szerint véglegesen - befogadta a kőkertek
növényvilága egy-egy tagjának ismertetését is. A következő számokban is örömmel olvasnám a
hasonló tartalmú sorokat. A szikla- vagy inkább kőkertek építésének technikája-és gazdag
növényvilágának ismertetését napjainkban mintha mellőzné a szakirodalom
A fentieknél is nagyobb és kedvezőbb meglepetést okozott nekem az eddigi német- és angol
nyelvű összefoglaló mellett a hasonló tartalmú román nyelvű ismertetés. Magyarázatot a
Szerkesztői levélben találtam. Azonos terjedelemben magyar-és román nyelven közli, hogy
"Szeretnénk, ha román nyelvű olvasóink némi bepillantást nyernének többi cikkünk tartalmába
is, ezért a továbbiakban német és angol nyelvű összefoglaló mellett román nyelvű összefoglalót
is megjelentetünk". Csak üdvözölni tudjuk Szerkesztő Úr ilyen irányú kezdeményezését,
remélve, hogy mi magyarok is hasonlóan bepillantást nyerhetünk a román nyelven megjelenő
kaktuszos szakfolyóirat tartalmába. Nagy Sándor: A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei
című tanulmányt korábbi bevezetőjével (2011/1.), majd a folytatásaival sorozatnak tekinthetjük
a nagyon pontos és kiválóan dokumentált közlemények szerint. Nagyon várjuk a folytatásokat!
A Debreceni Pozsgástár 2011/4. száma (de az előző három is) a szerzők magas szintű szakmai

ismereteiről, részletes terepkutatásairól, kiváló fényképfelvételeiről tanúskodnak. A szerkesztő
gondosan ügyel a változatos közlemények tartalmára és szerkesztésére. Mind a kaktuszos, mind
az egyéb szukkulenseket ismertető közlemények arányosan megtalálhatók idézett
kiadványunkban. Gazdagítják még az említett kőkerti növények leírásai, a filatéliai értékeknek
és a hazai gyűjtőknek folyamatos bemutatása.
Örömmel fogadnám, ha kedves szakmai kiadványunk továbbra is folytatná eddigi magas
színvonalát, igényes szerkesztéséhez pedig további sok sikert kívánok a Szerkesztőnek.
Külön megköszönöm a már említett román nyelvű fordításokat.”
Dr. Nemes Lajos, Szomód 2896, Akácfa u.60.

Herbert Thiele kéri a magyar kaktuszgyűjtők véleményét!
A Debreceni Pozsgástár 4. újságjában olvashattuk Herbert Thiele „Kaktusz-dinoszauruszok
vagy a betelepülés specialistái? Szemléletmódok a Weingartiák déli csoportjáról” című írását.
A szerző érdeklődéssel várja a magyar kaktuszgyűjtők véleményét a cikkben megfogalmazott,
a nemzetség új szemléletét illető evolúciós, taxonómiai és egyéb meglátásokról.
A cikkel kapcsolatosan kérdezték olvasóink: a térképek miért nem jobb minőségűek? Mit
jelent a „Weingartia fidaiana spec. paichu” vagy a Cieneguillasweingartia, Paichuweingartia
kifejezések?
A szerző közlése szerint jobb minőségű térkép elérhetetlen volt számára! Ezeket a térképeket is
csak ismerősei segítségével tudta megszerezni, de aki tud részére segíteni, jobbat küldeni,
annak fáradozását előre is köszöni. A térkép hiányosságból arra is következtethetünk, mennyire
feltáratlan, és alig ismert terepen végezte kutatásait! „Weingartia fidaiana spec. paichu”
jelentése: a Weingartia fidaiana paichu (földrajzi helyen lévő) populációjának példányai. Nem
véletlenek és nem hibák a következő egybeírások sem, mint Cieneguillasweingartia,
Paichuweingartia, hanem a szerző szóhasználata. Ezt a következő hasonlattal tenném érthetővé.
Tavasszal voltunk a halápi erdős pusztákon, többek között megnézni az ott fellelhető
orchideákat. Tételezzük fel, nem ismerjük nevüket, ezért nemes egyszerűséggel elnevezzük
„Haláporchideá”-nak, utalva a lelőhelyre. De akkor is mondhatjuk így, ha ismerős a nevük.
Ficzere Miklós, a Debreceni Pozsgástár tudományos lektora

Megjelent!
Herbert Thiele: Wunderbare Welt der Parodien
(A paródiák csodálatos világa) c. könyve a német
egyesület ill. a KUAS kiadásában. Terjedelme 144 oldal,
mérete 17 x 24 cm, 189 színes képpel és 2 előfordulási
térképpel. Ára: 10 €+2 € postaköltség. Sajnos, csak azok
vásárolhatják meg, akik előfizetői a KuaS újságnak.

Február hónapban megjelenik a Debreceni Pozsgástár
2012. 1. újságja! Olvassa el tartalomjegyzékét!
Szerkesztőségi levél
Dr. Nemes Lajos
A történet 50 évvel ezelőtt kezdődött
Herbert Thiele
Kaktusz-dinoszauruszok vagy a betelepülés specialistái?
Szemléletmódok a Weingartiák délicsoportjáról. II. rész.
Szabó Imre:
A magvetés fogásai
Dag Panco de Grid
A kaktuszok talaja. Második rész. A földkeverék
összetevői és arányai.

Rainer Wahl, Hansjörg Jucker és Willi Gertel
Új faj Bolíviából a Cordillera Mandinga déli területéről, az
Aylostera mandingaensis (Cactaceae)
Lothar Diers és Franz Kühhas
Extrém száraz élettér. A Pygmaeocereus bieblii előfordulása
Tóth Norbert
Ortegocactus macdougallii - tények és tévhitek
Gonda István
Ha szeptember, akkor Csehország!
Ficzere Miklós
Filatélia: Aylostera és Weingartia
Petró Attila és Vasas László
Hogyan készítsünk szép növényfotót? I. rész
E cikkünk nem azzal kíván foglalkozni, hogy hogyan manipuláljuk számítógépünkön a digitális
fényképezőgépünkkel az így, vagy úgy elkészített fotóinkat. A lényeget ismerhetjük meg,
vagyis mi a teendőnk addig a pillanatig, amíg megnyomjuk az exponáló gombot. Milyen
legyen a képmező kitöltése? Mi a harmadolási szabály? Ismeri a balról jobbra szabályt? Hallott
már vezérvonalakról, keretmotívumokról, tudatosan használt ismétlődésekről, izgalmas
részletekről, a világos mondanivaló kialakításáról? Mindezt hívatásos fotósok mondják el
olvasóinknak. Újságunk ebben a témában első Magyarországon.
Kiss László
Dr. Erostyák Mihály emlékére
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Kiállítás kaktuszos rajzokból
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság iskola programja keretében Nagy József, mikepércsi
tagtársunk kitartó, fáradtságot nem ismerő szervezésében, több általános iskolával karöltve
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II.
rész.
Gyerekek! Rajzaitokkal nem várt kellemes meglepetésben részesítettetek bennünket, és minden
În articol
autorul
prezintă
schimbării
bizonnyal
a tanító
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és tanító bácsikat
is. viziunii despre grupul sudic al genului Weingartia. Se
poate considera că acest grup este purKöszönjük
și simplu nektek!!
ignorat. Necesitatea schimbării acestei viziuni este
susținută prin 70 de poze. Considerând importantă prezentarea acestor poze, articolul va apare în două
părți. Publicăm prima parte a articolului.
Szabó Imre: A magvetés fogásai
Autorul consideră însămânțarea o știință aparte. A citit despre multe metode și le-a considerat distincte. Ne
prezintă experiența sa de 30 de ani în domeniu. Fiecare an a adus mici elemente noi ajungând în final la
metoda pe care o folosește și o descrie în articol.
Dag Panco de Grid:
A kaktuszok talaja. Második rész. A földkeverék összetevői és arányai.
Experiența dobândită de a lungul anilor a autorului și părerea acestuia a dus ca o mare parte a
colecționarilor să folosească metodele lui de preparare a amestecurilor de sol pentru cactuși. În timp nu a
reușit de fiecare dată să dea un răspuns la toate întrebările primite, referitoare la subiect. Și-a dat seama că
se poate lepăda de toate cunoștințele sale și trebuie să o ia de la zero, deoarece a pătruns într-o lume nouă,
cea a ”mâncătorilor de piatră”.
Rainer Wahl, Hansjörg Jucker és Willi Gertel:
Új faj Bolíviából a Cordillera Mandinga déli területéről, az Aylostera mandingaensis (Cactaceae)
Aylostera (Rebutia) tarvitaensis, o specie nouă descoperită în habitat, o descriem în continuare ca și
Aylostera mandingaensis. Deoarece nu este nici un fel de înrudire între genurile Aylostera și Sulcorebutia
(Ritz & al. 2007.) intenționat o descriem ca și o specie de Aylostera. Descrierea ca și Rebutia tarvitaensis a
lui Ritter din 1977 este foarte scurtă și superficială așa că considerăm necesare câteva observații.
Lothar Diers és Franz Kühhas: Extrém száraz élettér. A Pygmaeocereus bieblii előfordulása
Pygmaeocereus bieblii a prezentat încă de la descoperire multe semne de întrebare. Descoperirea la
aproape 1000 de km distanță de locurile de baștină a unei specii noi de Pygmaeocereus ridică de la bun
început multe dubii și semne de întrebare. Acest articol încearcă să clarifice aceste întrebări.
Tóth Norbert: Ortegocactus macdougallii - tények és tévhitek
Încadrarea taxonomică a singurei specii a genului Ortegocactus a creat încă de la prima descriere o serie
de discuții între botaniști. Articolul prezintă locul izolat de răspândire a speciei, din statul mexican Oaxaca,
povestea descoperii ei și greutățile apărute la încadrarea taxonomică. Se fac precizări referitoare la unele
informații greșite apărute în special despre structura solului din natură, alături de sfaturi utile despre
cultura plantei.
Gonda István: Ha szeptember, akkor Csehország!
Continuăm o prezentare a colecționarilor din Cehia. Pe lângă prezentarea contactelor directe sunt
interesante descrierile de cultură și posibilitățile de cumpăre prezentate în articol.
Petró Attila és Vasas László: Hogyan készítsünk szép növényfotót? I. rész
Cum să facem fotografii reușite despre plantele noastre ? Aparatele de fotografia digitale simplifică
fotografierea din punct de vedere tehnic dar pentru realizare unei poze reușite, echilibrate este nevoie de
personalitatea fotografului și respectarea unor reguli. Articolul prezinte câteva dintre aceste reguli.

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Ha előfizet,
el fizet, tudni akarja, mire fizet?
Már most közreadjuk a Debreceni Pozsgástár 2012. júniusban
megjelenő 2. számának tartalmát! Fizessen elő a Debreceni
Pozsgástárra! 2012-ben is csak 4000, Ft!
Debreceni Pozsgástár 2012. júniusban megjelenő 2. újság tartalma
Szerkesztőségi levél
Oldřich Novák
Bemutatkozik a 47 éves Kassai Kaktuszgyűjtők Klubja
Dag Panco de Grid
A kaktuszok talaja. Harmadik rész: Egyes növényekről és a talajjal való
kapcsolatukról
Solti Ádám és Izar Arújo Aximoff
Schlumbergera ’candida’: egy különlegesen ritka faj? – avagy pusztán
egyedi mutáció?
Thomas Linzen és Rudi Schumacher
Új Mammilláriák Mexikó Chihuahua államából: Mammillaria sinforensis
és változatai
Nagy Sándor
A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei: a Cuyo régió
Lothar Diers és Wolfgang Krahn
Fehér virág, mint ismertetőjel. Új faj Bolíviából a Sulcorebutia roberto-vasquezii.
Petró Attila és Vasas László
Hogyan készítsünk szép növényfotót? II. rész
Ficzere Miklós
Filatélia: A Schlumbergera nemzetség
Tóth Norbert:
Barangolások „Kaktuszországban” Pokoljárás kaktuszos módra!
Botos Júlia
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Komporály Zsolt
Kiss László
Etimológia szótár
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

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

1. Kaktuszaink a mélynyugalom állapotában találhatóak, amennyiben az eddigi gondozási
tanácsokat betartották. Életjelenségeik lényegében nincsenek. Ha kissé megtöpörödött,
esetleg rácos lett egyik másik, ne jelentsen gondot. Ezen a tüneten a tájékozatlanok
öntözéssel próbálnak segíteni, mely gondoskodás a növény halálához vezet. Önök
legyenek irgalmatlanok és semmiképpen ne locsoljanak!
2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e valamilyen kártevő, vagy valamilyen
gomba nem telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a megfelelő szerrel csak azt az
egyedet kezeljük, amelyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen ügyeljünk a gyapjas
tetvek és a szövőatkák megjelenésére.
3. A karácsonyi kaktusz és a hozzá hasonló más levélkaktuszfélék még virágozhatnak.
Ezeket időnként mérsékelten öntözzük meg, a tartási hőmérséklettől függően. Talajuk
csak éppen nedves legyen. Ha a teleltetési hely megfelelően világos és hőmérséklete
magasabb, úgy egyik-másik kaktuszon már megjelenhetnek a bimbók, de ez a tény külön
tennivalót nem igényel.
4. Ha korábban vetettünk, úgy a csírázás is elkezdődhet, amennyiben a vetést magasabb
hőfokon tároljuk. A vetésünket a korábbi hírleveleinkben leírt módon kezeljük.
5. Legfontosabb teendőnk azonban a szakirodalom tanulmányozása, ismeretterjesztő
könyvek beszerzése. Belőlük nyerhetünk olyan ismereteket, amelyek elgondolásainkban,
elképzeléseink megvalósításában segíthetnek.
Ficzere Miklós

Együttműködésünk újabb eredménye
A romániai Aztékium Egyesülettel közösen dolgozva elértük, hogy olvashatnak a Debreceni
Pozsgástárban korábban megjelent írásainkból. Ehhez csak az alábbi linkek valamelyikére kell
kattintaniuk, és máris megjelenik a romániai Aztékium Egyesület honlapjára feltett cikkünk.
Ezt a lehetőséget folyamatosan bővítjük. Alábbiakban a link felett egy-egy írás címe látható,
így kiválaszthatja az érdeklődésének megfelelő témát. Mindig csak a linkre kattintson!! Ha a
bejövő lap tetején, a jobb oldalon látható magyar zászlóra kattint, akkor minden egyebet
magyarul is olvashat. Most még csak két korábbi cikkünk olvasható, de a bővítés folyamatos.
Erről minden hírlevelünkben tájékozódhat!
Frommer István: A kaktuszok ébredése. A tavaszi teendők tízparancsolata.
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127
Ficzere Miklós: Melokaktusz szigetek és a turbános kaktuszok
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128

Hírek a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság iskolaprogramjáról
Debrecenben a Szoboszlai úti általános iskolában 2011. december 1-én Szászi Róbert
tartott előadást a kaktuszok és egyéb pozsgásnövények szépségéről és különös
tulajdonságaikról. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy az előadást az iskola
tornatermében kellett megtartani. Itt fért el a mintegy 200 tanuló, akik az előadást és
vetítést szó szerint szájtátva nézték és hallgatták. Reméljük, közülük sokan válnak e
növények igaz barátaivá egész életükre! Az előadás szervezésében Nagy József
gyűjtőtársunk is tevékenyen kivette részét. Kívánjuk nekik, még sok hasonló rendezvényt
szervezzenek szűkre szabott szabadidejükben. Végezetül beszéljenek a képek.

Van, aki már „nagyfiú”.

De a többség feszülten figyel.

Róbert már üzemképesen várja a „fellépést”.

Egy a sok közül, ami kiváltja a csodálatot!

Csodát látunk, tátva szájunk!

Akar segíteni? Kérjük előfizetésével segítse a
Debreceni Pozsgástár megjelenését!
Ha érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok, ha a világ élvonalába tartozó írásokat
akar olvasni újonnan felfedezett növényekről, ha ismerni akarja élőhelyüket, ha szeretné
beszerezni ezeket a növényeket, ha meg akarja ismerni otthoni tartási lehetőségüket, és
ha mindezt egy színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő ismeretterjesztő
folyóirattól elvárja, akkor rendelje meg a

Debreceni Pozsgástárt!
Magyarországon a legolcsóbb, még mindig csak 4.000,-Ft egész évben, 2012-ben is!
Mit adunk Önnek 4.000,-ft-ért? Az évente négy alkalommal megjelenő Debreceni
Pozsgástárt, újságonként 60 teljesen színes oldalon, évente összesen 240 oldalt, kiváló
színes képekkel. Mi fizetjük a postai költséget az Ön által megadott címig kézbesítve! Ön
jogosult mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely
növelné az újság megvásárlásának költségeit. 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 belföldi rózsaszínű postai
utalványon, vagy banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület számlaszámára:
60600084-14000072, 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.: 30/425-6067
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

Botos Julika írásairól
Lassan több mint egy éve olvashatjuk Julika gyűjtőket bemutató cikkeit a Debreceni
Pozsgástárban. Újnak számító hangvételére és kiváló újságírói stílusára már első cikkének
elolvasása után felfigyeltünk. A következőkben Szászi Róbert titkár foglalja össze ezeket a
véleményeket.
„Több gyűjtőtárssal beszélgetve, arra a megállapításra jutottunk, hogy ezek az interjú jellegű
cikkek új színt visznek a folyóiratunkba. Néhol bizony olyan kérdések is felmerülnek, amit
egyébként rutinosabb kaktuszosok nem is tennének fel. És ezekre a kérdésekre sokszor
meglepő, nem várt válasz a felelet! A cikkeket nem csak tapasztalt, régi gyűjtők olvassák,
hanem kezdők is, akik Julika kérdéseiből sokat tanulhatnak. De kitér egyéb témákra is, mint pl.
más növényekkel való foglalatosságra, esetlegesen a kertek egyéb ritkaságaira is. Ügyesen
ötvözi a kezdők, és a már tapasztaltabb gyűjtők által felvetendő kérdéseket, és néha maga is
véleményez egy-egy választ. Ez tetszik, mert rögtön agyban én is lereagálom, mit válaszolnék,
mit mondanék.”
És következzen Dr. Nemes Lajos rövid, de velős véleménye: Botos Julia: Kaktuszok és
pozsgásgyűjtők sorozatában Bencze Sándor nyíregyházi gyűjtőt és gyűjteményét mutatja be.
Többet érnek Julika gyűjtőtársunkról írt részletes sorai, mintha mi méltatnánk az Ő írását.
Szerkesztőségünk reméli, még hosszú ideig olvashatjuk írásait a Debreceni Pozsgástár
hasábjain.

Újdonságunkkal a kaktuszgyűjtőket szolgáljuk!
Vásárolhatnak a legújabb cseh mag- és növénylistából
Egyesületünk Gonda István kérését teljesítve, közreadja hírlevelünk mellékleteként a
legfrissebb cseh maglistát, a könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség kedvéért egy külön pdfben, amelyből az alábbiak szerint rendelhetnek magvakat és növényeket:
A mag vagy növényrendelésnél elég a név előtti betűvel kezdődő kódszámot és a
darabszámot megadni. Az árak euróban vannak feltüntetve, ez lesz forintra átszámolva
az éppen aktuális árfolyamon. A külföldi postaköltség eloszlik a megrendelők között,
minél több a megrendelő annál kevesebb a külföldi postaköltség. A mag és növénylisták
havonta, kéthavonta frissítve lesznek. Növények tavasztól őszig rendelhetők, magvak
pedig egész évben. Megrendelések teljesítése havonta-kéthavonta történik. Belföldi
postaköltséget felszámolok. Ha megtetszik valami, ne tétovázzon, lehet a következő
listában már nem fog szerepelni.
A megrendeléseket a következő címre szíveskedjenek küldeni: e-mail: gonda1@tvn.hu
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