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Megjelent a Debreceni Pozsgástár 2012. 1. újságja!!
Miről olvashatunk a legújabb számban?
„…Az egyesület hírlevelében az egyesület
történetére vonatkozó ismertetés jelent meg, 40
évesként jegyezve a debreceni egyesületet. Mint ma
már csak egyetlen élő érintett, kiegészítést, ill. némi
módosítást javasolnék. A mai debreceni egyesület maradjunk ennél a fogalomnál - több mint 40
éves… 1962. május hónapjában megalakult a
Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre. Tehát a mai
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület (MKPT) ha a jogelődjét elfogadja, akkor
50 éve alakult…, írja Dr. Nemes Lajos „A történet
50 évvel ezelőtt kezdődött!” címmel a
Szerkesztőségi levél rovatunkban.
Herbert Thiele „Kaktusz-dinoszauruszok vagy a
betelepülés specialistái? Szemléletmódok a
Weingartiák déli csoportjáról” II. részében
folytatja a taxonómiai változásokat indokolttá tevő
tényezők ismertetését, de tanácsokat is ad a déli
Weingartiák helyes tartásának módjáról. Jelenleg
nincs bizonyíték arra, hogy Humahuaca / Iturbe és a
Berque-i előfordulás között léteznének Weingartia
leletek. A 9-es számú úttól keletre fekvő hegyvonulatok azonban olyan geológiai struktúrákat
mutatnak, amelyek a Humahuaca vagy Iturbe biotóp struktúrának felelnek meg. A két biotóp
növényei nem csak azzal tűnnek ki, hogy mind élőhelyükön, mind pedig kultúrában különböző
tövisvastagságot és -hosszúságot mutatnak, hanem azzal is, hogy az Iturbe-től délre lévő
Weingartiák között találhatók olyan növények is, amelyek piros virággal rendelkeznek.
Szabó Imre „A magvetés fogásai”-ban igen hasznos tudnivalókról tájékoztatja az olvasókat,
akik közül sokan mostanában kezdik el a magvak vetését. „A vetés időpontját március17-1819.-e napjaiban találtam a legjobbnak. Kivétel a melegebb igényű fajok, például az
Astrophytumok, amelyek szeptemberig sikeresen keltek. De megfigyelésem szerint a február
28-án vetett, hidegebb helyről származó (Escobaria, Echinocereus) fajok magjai igen jó
eredménnyel keltek ki. …A faszénporba keverhetünk gombaölőszert is, így megelőző
védekezést hozunk létre a gombák ellen.”
Nagyon aktuális Dag Panco de Grid „A kaktuszok talaja. A földkeverék összetevői és
arányai. Ebben a II. részben a legkülönfélébb anyagok kaktusztalajként való használatáról
kapunk ismereteket. Megtudhatjuk, hogy a „Portrágya: Több évig érlelt állati, pld.:marha, juh,
szárnyas stb. ürülék, amely lényegében egy bonyolult összetételű anyag, és széles körben
sikerrel használják a növénytermesztésben, de a kaktuszoknál ellenjavallt! A portrágya
használatának három fő hátrányát látom:”,- de ezt már olvassák el a Pozsgástárban. Mit ír a
löszről? „A Lösz: Por állagú üledékes kőzetek alkotják, többnyire kovasavas agyag eróziója
révén keletkezett. Nagyon termékeny, számos mikroelemet tartalmaz. A löszt nem lehet
megjelenési formájában felhasználni!!” Mit tegyünk hát vele? A Pozsgástárból megtudhatja!
Rainer Wahl, Hansjörg Jucker és Willi Gertel: Új faj Bolíviából a Cordillera Mandinga
déli területérõl, az Aylostera mandingaensis (Cactaceae) című írásukban arról tudósítanak,
hogy „ a Cordillera Mandinga belső területéről ez idáig nincs semmi említés Aylosteráról. Így

aztán Hansjörg Juckernek, a „Vándor”-nak adatott meg a lehetőség 1993-ban, amikor gyalog
tartott Zudanezből Azurduy felé a déli Cordillera Mandinga-ban, hogy felfedezzen egy új
Aylosterát. Az új fajt a Tarvita-tól nyugatra levő hegyeken találta, ahol kb. 2600-2800 m magas
helyeken Rebutia tarvitaensis és Aylostera fiebrigii (Gürke) Backeberg populációk találhatók.
Az Aylostera mandingaensis többnyire elszórtan heverő sziklákon, és vastag mohapárnákon
fejlődik. A rostos-szálas gyökerük csak a mohában nő, és egyáltalán nem kapaszkodik a köves
talajhoz, sziklához.”
Igen érdekes és némi rejtélytől sem mentes Lothar Diers és Franz Kühhas: Extrém száraz
élettér. A Pygmaeocereus bieblii előfordulásá-t ismertető leírás. Ugyanis „egy
Pygmaeocereusra bukkanni mintegy 1000 km-re a nemzetség addig ismert élőhelyétől,
nemcsak rendkívül szokatlan volt, hanem még valószínűtlennek is tartották. Anderson (2005)
így ír erről: „Ennek a nemrég leírt fajnak az előfordulása Huaraz közelében a szerző által
közölt adatok ellenére valószínűtlen, mivel a kérdéses területet már nagyon jól átvizsgálták……
Az aszályt még fokozza a völgyekben gyakran jelentkező, heves felszálló légáramlás, ami
ráadásul jelentős légszárazságot is előidéz, ezért a talaj még jobban kiszárad. E környezeti
hatások következtében a Pygmaeocereus bieblii növények úgy tűnnek, mintha behúzódtak
volna a talajba. Testük annyira összezsugorodott, hogy a növénytest körül a talajban egy
repedés képződött, amiből következtetni lehet a növény eredeti méretére a csapadékos
időszakban.”
Tóth Norbert már nemcsak derűs kirándulásnak tekinti a kaktuszok élőhelyének terepi
látogatását, hanem olyan megállapításokat is tesz, amelyek helyre igazítják, kiegészítik az
eddigi szakirodalmi dogmák egyikét-másikát. Ezt teszi az Ortegocactus macdougallii: tények
és tévhitek tanulmányában, mivel „szinte minden Ortegocactus macdougalliival foglalkozó
szakirodalom kihangsúlyozza, hogy a növény mészkövön tenyészik, és ültetőközegében is
megkívánja azt” Az ott talált kőzetekből mintát hozott és átadta Dr. Csajbók Józsefnek, kinek
hathatós közbenjárására a Debreceni Egyetemen elvégezték a kőzetminta elemzését, és
megállapították, hogy a minta antigoritos szerpentin. Ezzel megdőlt egy szakirodalmi dogma!
Petró Attila és Vasas László: Hogyan készítsünk szép növényfotót? Nos, mindezt
megtudhatjuk ebből a hiányt pótló cikkből, mert Magyarországon ehhez hasonló, összefoglaló
és könnyen megérthető cikk még nem született. „Növényeket szerető, gyűjtő és nevelő
emberként sokszor szeretnénk megmutatni barátainknak, klubtársainknak egy-egy új példányt a
gyűjteményünkből, vagy az éppen virágban pompázó egyedeket. Ilyenkor elővesszük a
fényképezőgépet és fotózunk. A kép pedig elkészülte után nem azt, vagy nem úgy mutatja meg,
mint ahogyan azt szerettük volna. Hogy ez minél kevesebbszer történjék meg, ezért indítjuk el
e sorozatunkat a növényfotózás alapjairól.”- mondják a szerzők.

Ficzere Miklós főszerkesztő

Rezumat. Debreceni Pozsgástár No. 1. Februarie, 2012.
Editorial: Dr. Nemes Lajos: A történet 50 évvel ezelőtt kezdődött
Herbert Thiele: Kaktusz-dinoszauruszok vagy a betelepülés specialistái? Szemléletmódok a
Weingartiák déli csoportjáról. II. rész.
În articol autorul prezintă necesitatea schimbării viziunii despre grupul sudic al genului Weingartia. Se
poate considera că acest grup este pur și simplu 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.
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!

Tudja meg, mire fizet!
A Debreceni Pozsgástár 2012. júniusban megjelenő 2. számának
tartalma. 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
Gonda István
Ha szeptember, akkor Csehország!
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
Botos Júlia
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Komporály Zsolt
Kiss László
Etimológia szótár
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, amelyek
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

Megállapodásunk alapján, akik előfizetnek a Debreceni Pozsgástár-ra, azok egy, az
újsághoz adott mellékletben román nyelven is olvashatják cikkeinket. A fordítást és a
román nyelvű mellékletet az Aztekium Egyesület biztosítja.
A 2012. évre a Debreceni Pozsgástár előfizetése a következő:
60 Lei, vagy
14 Euró, vagy
4000 Forint.
Az előfizetéshez bizalommal kérjék Nevezi János segítségét a
nevezi_ioan2006@yahoo.com címen.
Rezultatele colaborării se pot urmări deocamdată în Jurnalul MKPT și pe site-ul
Asociației Aztekium. Pe baza înțelegerilor dintre cele două asociații se preconizează ca abonații
din România la revista Debreceni Pozsgástár să primească și un supliment cu traducerea
articolelor în limba română, asigurată de Asociația Aztekium.

Abonamentul la revistă pentru anul 2012 este de:
60 de lei, sau
14 Euro, sau
4000 forint.
Pentru detalii vă rugăm să-l contactați pe dl. Nevezi Ioan, la adresa
nevezi_ioan2006@yahoo.co

BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN
Május 12-én délelőtt 10 órától délután 16 óráig kaktusz börzét szervezünk a Bagotai
(Bohata-i) kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint
eladót, vagy vásárlót. Az eladók asztal foglalási díja asztalonként (80X120cm) és a hozzá
járó területtel (kb. 2 m2) együtt 3 €. A vásárlók számára a belépti díj ingyenes! Szállást és
kosztot tudunk biztosítani, ennek ára a jelentkezők számától függ. Az érdeklődők
jelentkezését április 31-ig várjuk a gklotton@gmail.com címen. Minden további
információ ezen a címen kapható.
Klotton Gábor/Gábriel Klotton

Könyvespolcra ajánljuk
Grzegorz F. Matuszewski és Stanislaw Hinz: Thelocactus című
monográfiája 2011-ben jelent meg. A nemzetség átfogó
összefoglalója német és lengyel nyelven 284 oldalon. Mérete:
17,5 x 24,6 cm, kemény kötésben, 269 színes és 48 fekete-fehér
képpel.
Ára: 99 zloty

Cikkek, mag és -növénylisták on-line!
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 korábbi cikkünk
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. Megjegyzés: ha a link egy kattintással nem működne,
akkor a következőt tegyék: a kurzorral álljanak a linkre, majd jobb egérrel egy kattintás, a
feljövő táblán pedig a bal egérrel egy kat. a hivatkozás megnyitása szövegre, és bejön a
választott tartalom.

Cikkek
Új!! New!! Bemutatkozik a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Új!! New!!
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136
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
Ficzere Miklós: Szibériai oroszok, opuntiák és Ausztrália
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129
Szabó Imre: Nagy növények mozgatása
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=134
Tóth Norbert: Kaktusz leg-ek I. rész
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=135

Növény- és maglisták / Lista de plante şi seminţe
Kiss László
https://acrobat.com/#d=TP4jU6KK9XbSyYjcAMvwXg
Tóth Norbert
https://acrobat.com/#d=gAKgnjdeI1WhDF*luss1vw
Gonda István
https://acrobat.com/#d=QsCPzEtvn4zZhegGlhHhvg
Cseh növény- és maglista
https://acrobat.com/#d=1DazV9kb2UQfKEleR8Id8w
Szunyogh Menyhért
https://acrobat.com/#d=p5M31WrB17U59kAQtJ3sHQ

Új!! New!! Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság (MKPT) maglista Új!! New!!
magyarul:

https://acrobat.com/#d=klF57Cf1IAhlqRMPaV01sQ

románul:

https://acrobat.com/#d=-rMsNBUJ8UfCuJCLTW1xjg

Romániából a magvak megrendelhetők az Aztekium Egyesület aztekium@aztekium.ro email címén. Egy csomagban 20-30 szem mag található, többnyire tisztítva. Egy csomag ára 2
lej és tartalmazza a posta költségeket is. A rendelés ellenértéket kérjük postai utalvánnyal előre
elküldeni a következő címre:
Nevezi Ioan Str. Petru Rareş nr. 1 ap. 5, 430181 Baia Mare, Jud. Maramureş
A rendelés továbbítása csak az érték megérkezése után történik. A rendelésben elegendő beírni
a listán található kódot (Acal005, Ancis008, Astr005_10, stb.) és a kívánt mennyiséget. A
romániai minimális rendelés 3 csomag. A megrendelések május hónap folyamán jutnak el a
megrendelőhöz.
Comenzile din România se trimit prin email pe adresa: aztekium@aztekium.ro și se
plătesc anticipat în lei. Banii se trimit prin madat poștal pe adresa:
Nevezi Ioan Str. Petru Rareş nr. 1 ap. 5, 430181 Baia Mare, Jud. Maramureş
Un pachet conține 20 – 30 de semințe. Prețul unui pachet este de 2 lei în preț fiind incluse și
cheltuielile poștale. În comandă este suficient să treceți doar codul de sub specie (Acal005,
Ario005_4, Astr002_7, etc) și numărul de pachete solicitate. Comanda minimă este de 3
pachete. Comenzile vor fi transmise mai departe numai după sosirea banilor. Livrarea
semințelor se va face în cursul lunii mai.

Közgyűlési meghívó
2012. március 24-én 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. 2011. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert
3. A 2012. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert
4. Egyebek. Előterjesztő: Gedeon Tamás
Gedeon Tamás sk., MKPT Elnök
Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség.

Rendelje meg! Magyarországon a legolcsóbb!!
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, 2012-ben is még mindig csak 4.000,-Ft egész évben!
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

Nincs rejtett költség, a 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!!

Regösök ajándéka
Egy találkozás alkalmával a Felső-Tisza vidéki, hajdúsági, sárréti és bihari regösök (mind rövid
’ö’!) nagy tetszéssel, csettintgetve lapozgatták a Debreceni Pozsgástárt, majd rögvest
elkápráztattak egy mondókával, mely gyöngyszem most legyen mindenkié.
Így hangzik:
„A Pozsgástár fontos, a Pozsgástár pontos!
Benne sok kaktusz kicsi is meg nagy is, fülfű meg varjúháj, és még sok minden más!
Aki a Pozsgástárt megveszi, kap hozzá annyi ajándékot, hogy hazavinni se bírja!
Most vegye, most vigye, a Pozsgástár fontos, a Pozsgástár pontos!!”

Rendhagyó jelenségek
Orosházáról Kiss László tudósít arról, hogy az Astrophytum (Digitostigma) caput-medusae
oltással való szaporítása alkalmával az egyik klón példányai kezdetben minden esetben
virágbimbót neveltek, melyek mindegyike az oltást követő 4-6 hónap múlva átalakultak
hajtássá. Az Astrophytum ornatum alanyokra oltott többi klón mindegyike, a sikeres oltás
elejétől eleve hajtást nevelt. Az 1. képen a fejlődő, a 2-on az átalakuló, a 3-on a hajtásokká
átalakult bimbó. A 4. képen egy másik klón hajtásai a megszokott módon fejlődtek.

1.

2.

3.

4.

A rendhagyó jelenségekről mások híradását is köszönettel várjuk!

Segítsen 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, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen
felajánlást 2012 tavaszán lehet megtenni, a 2011. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A
felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
E-mail: nogo@freemail.hu
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! 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 felajánlásukat 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!

Könyvespolcra ajánljuk
A British Cactus and Succulent Society kiadásában
2011-ben jelent meg John Pilbeam: Echinocereus
könyve 178 oldalon. A könyv nagy erénye, hogy minden
fajt virágzásban mutat be színes képeken. Hátránya,
hogy egyetlen oldalon közöl nagy általánosságban
tartási tudnivalókat. Az élőhelyeket 8 egész oldalas
térképen szemlélteti.
Ára a beszerzés helyétől függően kb. 59.95 USD.

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
A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Escobaria wismannii

