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50 éves a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
1962-2012.
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben a Debreceni virágkarneválhoz
kapcsolódó kiállítással ünnepli 50. évfordulóját. Természetesen feltehetünk kételkedő
kérdéseket, hogyan lehetséges mindez akkor, ha ezen a néven nem egészen két éve létezik a
szervezet? Vagy egy másik kérdés! Ha ez a szervezet tavaly ünnepelte a 40. évfordulót, hogyan
lehet egy év elteltével 50 éves? Nos, adjuk meg a válaszokat, nem lesz nehéz dolgunk. A civil
szervezetek egyik jellegzetessége, hogy a tagság a mindennapos munkája mellett főleg csak
szabadidejében képes segíteni a szervezetet céljai megvalósításában, és ilyenkor is mindig a
legfontosabbak ügyek, elképzelések kerülnek terítékre. Egyik oka ebben rejlik, hogy
szervezetünk történelmi múltjának feltárása sok tekintetben mindeddig hiányos maradt. Az
elmúlt két évben azonban többektől segítséget kaptunk történetünk megismeréséhez. Az 1971.
évi debreceni kiállítás sok tekintetben mérföldkő volt a honi kaktuszgyűjtés történetében, s ez
az időpont képezte a 40. évforduló elmúlt évi megünneplésének alapját. Mit is mond még az
1971. évi dátum? Tudatja, hogy már akkor, és a megelőző években is létezett egy debreceni
szervezet, amely képes volt az eddigi legnagyobb kiállítást megrendezni. Már a tavalyi
kiállításunk alkalmával is figyelmeztettek bennünket, főleg az idősebb korosztály képviselői
arra a múltra, amely valójában 1962-ben kezdődött. Mi is történt ebben az évben?
1962 májusában az akkori Megyei Művelődési Ház (MMH) főelőadója, Újj Imre, megkereste
Dr. Nemes Lajost, a debreceni Botanikus Kert igazgatóját, hogy szervezzen egy Debrecenben
működő Kaktuszkedvelő Szakkört. A MMH felajánlotta, vállalja működtetését havonta kétszeri
foglalkozással, terem, vetítés és évenként 2-3, nem debreceni előadó meghívásának
biztosításával, míg a debreceni Botanikus Kert a megfelelő szakmai háttért biztosítja. A
szakkörnek fontos szerepe volt a debreceni Botanikus Kertben, az országban elsőként
kialakított, nemzetközi hírű, és Közép-Európa legnagyobb állami kaktusz- és
pozsgásgyűjteményének létrehozásában. A szakkör már szerény kivitelű, sokszorosított újságot
is kiadott tagjai részére, ami abban az időszakban kivételes dolognak számított. Kivételes volt
az 1971. évi kiállítás is a debreceni Arany Bika Szálló Bartók Termében, amely kiállítást azóta
sem sikerült túlszárnyalni. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy
Debrecenben nem lehetett abban az időben, de még 10 év múlva sem, egyesületet alapítani,
egyszerűen „föntről” nem engedték. Később, az 1980-as években az akkori Kossuth Lajos
Tudományegyetemen „Egyetemi Kaktuszkör” nevű szervezet alakult. A rendszerváltás első
éveinek gazdasági átrendeződése nem kedvezett anyagilag a szakkörnek sem. Az átmenet
kényszerű és a látszólagos érdektelenség éveit követően az Egyetemi Kaktuszkör tagjai 1995ben létrehozták a Debreceni Kaktuszgyűjtők Egyesületét, amely később közhasznú egyesületté
alakult, majd rövidesen újabb névváltozás vált szükségessé Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú
Egyesülete néven. Később, 2010. aug. 21-én e név megváltoztatása mellett döntött a közgyűlés,
s ekkor lett szervezetünk ma is használatos neve a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Közhasznú Egyesület, vagy rövidebben: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság. Mi indokolta a
névváltozásokat? Nem egyéb, mint az állandóan változó gazdasági, társadalmi és törvényességi
követelmény, az ezekhez való legteljesebb mértékű igazodás céljaink maradéktalan elérése
érdekében. Az elnevezés mindig alakult az igényekhez, és a változások által kikényszerített
valósághoz, hiszen az említett szempontokból tekintve az elmúlt 50 év igazán nem nevezhető
eseménytelennek. Egy szervezet folyamatosságát nem nevének állandósága határozza meg,
sokkal inkább az alapvető tevékenységének állandósága, amely minden esetben a kaktuszokkal
és egyéb pozsgásnövényekkel való foglalatoskodás volt, továbbá fontos lehet a székhely
állandósága, amely mindig Debrecen volt. De talán legfontosabb a tagok egy részének

folyamatos jelenléte a szervezetben, függetlenül annak névbeli változásától. Szervezetünknek
ma is tagja 4 személy, akik 1962 óta szinte mindegyik elnevezésű formációnak tagjai voltak,
ill. ma is tagjai. Róluk, akik már közel, vagy túl a 80. életéven, csak a legnagyobb tisztelettel
emlékezhetünk. Közülük meg kell említenem a kaktuszgyűjtők körében alig ismert Újj Imrét,
aki életre hívta 1962-ben szervezetünket, aki ha egészsége engedi, az ünnepi évfordulós
megemlékezésen is ott lesz, elmondva a megalakulás történetét, körülményeit.
Nélkülözhetetlen volt Dr. Nemes Lajos tevékenysége is, aki hosszú időn keresztül segítette a
kaktusz és pozsgásgyűjtőket, és akinek nagy szerepe volt az 1971. évi debreceni országos
kiállítás megszervezésében, lebonyolításában. Úgy gondolom, sikerült a bevezetőben felvetett
kérdéseket megválaszolni. Nem az a lényeg, milyen néven ténykedik ma valamilyen szervezet,
hanem a különböző név alatt működő szervezet mögött azokat az embereket vegyük észre, akik
a szervezetet éltették és éltetik, függetlenül annak ilyen-olyan névváltozásaitól. A Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület a más nevet viselő előd szervezetekből nőtt
ki, azok munkájából, akik hosszabb-rövidebb ideig tagjai voltak a szervezetnek. Ezért adózunk
tisztelettel az elődöknek, és ezért vállaljuk azt az örökséget, amit munkájuk eredményeként
megőrzendő örökségként ránk hagytak. Ezt az 50 éves múltat visszük tovább, remélve,
megőrzendő értékeket hagyhat a mai nemzedék is a jövő kaktusz és pozsgás növényeket
szerető nemzedékére.
Ficzere Miklós
alelnök
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen

Könyvespolcra ajánljuk
2012-ben jelent meg Leo J. Chance könyve Cacti and
Succulents for Cold Climates címmel 368 oldalon 306
színes képpel illusztrálva és 274 pozsgásnövényt mutat
be, amelyek az USA éghajlati feltételei mellett télen is a
szabadban tarthatók New England-tól British Columbiáig, és Wisconsin-tól Texas államig. Természetesen nem
alkalmazhatók a leírtak egy az egyben a magyarországi
viszonyokra, de minden bizonnyal érdekes és
kipróbálásra alkalmas tippeket kaphatunk az egész évben
szabadban tartható pozsgás növényekről. Megtudhatjuk,
hogyan védjük őket a tél viszontagságaitól és hogyan
öntözzük a szabadföldi tartásban. Ára: kb. 26 USD
beszerzési helytől függően
Megszüntetett postafiók!
Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Magyar Kaktusz és Pozsgástársaság a
4015 Debrecen, Pf. 82. postafiókját megszüntette!
Kérjük, erre a címre semmilyen küldeményt ne adjanak fel!
Érvényes címünk az alábbi: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Kérjük, csak és kizárólag ezt a címet használják postai küldeményeik feladásakor.

Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás!

Séta a kassai Botanikus Kert kaktusz- és egyéb pozsgásnövények
gyűjteményében.

Szlovákiai utunk egyik érdekes színfoltja volt a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Botanikus
Kertjében tett látogatás, ahol a kaktusz- és egyéb pozsgás növények gyűjteményének kurátora,
Spanyik Úr kalauzolt bennünket, megmutatva minden helyet, ahol az említett növényeket
elhelyezték. Az üvegházak egy részében a pozsgásnövények kontinenseken való előfordulásnak
megfelelően kerültek bemutatásra. Számunkra, debrecenieknek, érdekesnek tűnt a növények
üvegfal mögötti elhelyezése, ismertető táblákkal kiegészítve. Az üvegfal a látogatóktól való
védekezésben rejlett. Az itt elhelyezett növények igen szép külleműek, sok esetben több
évtizedes kort megéltek, és dúsan virágoztak. Látszott rajtuk Spányik Úr munkájának
eredménye, de nem csak itt, hanem a látogatók által kevésbé felkereshető részeken is.
Megjegyzem, rövidesen cikket olvashatnak Oldřich Novák-tól Ismerjük meg a P. J. Šafárik
Egyetem Botanikus Kertjét Európa 2013-as kulturális fővárosában, Kassán címmel a Debreceni
Pozsgástárban, amelyben bemutatja a Botanikus Kert múltját és jelenét, érdekességeit.
-fm-

Háttérben a gyűjtemény kurátora, Spányik Úr.

Notocactusok virágözöne.

Mammillária geminispina hatalmas telepe.

Sziklakert az üvegfal mögött.

Csendélet az üvegfalon túl.
Képek: Dr. Csajbók József és Ficzere Miklós

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők július
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok
kaktusz kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás
minden szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges
jégesőre. mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színü
hajzatuk könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már
tápoldatozást ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal
öntözzük meg.
2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák
virágjukat, mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a
Selenicereus grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek.
3. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett
levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik.
Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda!
4. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett
aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A télálló
kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak semmilyen hátránya
nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora reggeli órákban, de
még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak sokkal hatékonyabb. A
lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a növény
rendelkezésére, mint a reggeli öntözésnél.
5. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése
érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk.
Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Oltásainkat lassan fejezzük be.
6. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges
védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás
szerint.
Ficzere Miklós

A nagybányai „Kaktusz Expo”
oklevele

A szatmári AZTEKIUM Kaktuszgyűjtők
Egyesülete fennállásának XX. évfordulójára
rendezett kiállításán való részvételünket az
Egyesületünknek adott Diplomával ismerték
el. Reméljük, az elkövetkezendő években is
részesei lehetünk az Aztekium kiállításainak.

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

Bélyegek, mint miniatűr műalkotások az 50. évfordulón
50. évfordulós ünnepi kiállításunkon szándékunkban áll kaktusz és egyéb pozsgás növények
témaköréből bélyeg kiállítást rendezni, amelyhez ezúton is szeretnénk az érdeklődést felkelteni.
Még ma is sokan hódolnak a bélyeggyűjtés szenvedélyének, még akkor is, ha egyesek idejét
múlt szórakozásnak mondják. Pedig nem az! Csodálatos új világunk, a digitális világ,
semmilyen olyan újdonsággal és lehetőséggel nem lepett meg bennünket, amely az ember
gyűjtési szenvedélyét megmozgatta volna. Ebben az új világban nincs semmi olyan matéria,
amely gyűjtésre, érték képzésre lenne alkalmas. Ezzel szemben a kaktuszgyűjtők között is jó
néhányan gyűjtik a világ minden tájáról azokat a bélyegeket, amelyek kaktuszokat, vagy más
pozsgás növényeket ábrázolnak. A bélyegeken nem ritkaság, amikor valamilyen tévedés miatt
az ábrázolt növény nem egyezik az elnevezésével, vagy fordítva, de az is előfordul, amikor
híres személyiségeket cserélnek fel. Most egy ilyen esetről olvashatnak.

Elcserélt fejek, avagy ki látható az emlékbélyegen?
Soó Rezső botanikaprofesszorról valószínűleg
hallott már a kaktuszgyűjtők többsége.
Születésének 110. évfordulója lesz 2013-ban.
A Magyar Posta a 2003-ban ünnepelt 100.
évfordulóra bélyeget adott ki, amelyet a
debreceni Déri Múzeumban mutattak be
először, mivel a Kossuth-díjas botanikus Soó
Rezső Debrecenben alapított növénytani
tanszéket. A bemutatón már suttogták, valami
nem stimmel a „fejekkel”. Sokak szerint az
arckép tanítványáé, Ujvárosi Miklósé, akit jól
ismerhetnek az agrár- vagy kertészmérnökök,
hiszen ő írta a máig egyedülálló
Gyomnövények című 833 oldalas, igen súlyos monográfiát. Sokan már találgatták, vajon
mennyit érhet ez a tévnyomat a piacon? Aztán különös levél érkezett a debreceni
postaigazgatóságra. Ebben Galántai Miklós, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének
munkatársa egyértelműen állította, hibás a jubileumi bélyeg! Azon nem Soó Rezső arcképe
látható, hanem tanítványáé, a szintén botanikus és Kossuth-díjas Ujvárosi Miklósé. Mindezt
joggal állította Galántai, hiszen Ujvárosi Miklós húsz évig volt Galántai főnöke. A honi
bélyegek történetében még nem volt példa ilyen „fejcserére”, ezért a Posta mélyen hallgatott.
Mivel Galántai nem kapott választ a postától, úgy döntött, médiabombát robbant. Az „elcserélt
fejekről” értesítette a Hajdú-Bihar Megyei Naplót, amely cikket közölt a bélyegbotrányról.
Majd találgatni kezdett a média, vajon mennyit érhet most a „soórezső” a bélyegek piacán?
Akadt, aki egymillióra tippelt. Ha megnézzük a Kossuth-díjasok fényképeit, akkor
vitathatatlan, hogy a bélyeg képen Ujvárosi Miklós látható. Galántai elmesélte, éjjel-nappal
hívták az ismerősei panaszolva, a bélyeg már sehol sem kapható, próbáljon szerezni pár darabot
a becses portékából. Egy őrző-védő szolgálat pedig azt is felajánlotta, ha a bélyegzűr miatt
veszélybe kerülne, rájuk mindig számíthat. Ő azonban az ominózus fotókkal „fölfegyverkezve”
harcba indult igazáért. Március elején beállított a fővárosi postaközpontba, kérve a vezetőket,
azonnal állítsák le a hibás bélyeg forgalmazását. A postavezérkar vizsgálatot indított, hetekig

tartottak kutakodásaik, szemszögükből érthető módon, mert minél előbb visszavonják a
bélyegeket, annál nagyobb az anyagi veszteségük. Később a postát felkereste az elhunyt
Ujvárosi professzor fia, Ujvárosi Huba is. Kijelentette, testvérével együtt beperlik a postát, és
kártérítést követelnek, hiszen hozzájárulásuk nélkül került édesapjuk képe a bélyegre.
A bírósági tortúráról csak akkor mondanak le, ha nyilvánosan bocsánatot kérnek tőlük, és
sürgősen megszüntetik a bélyegeladást. A posta kénytelen-kelletlen elfogadta az alkut. Három
napilapban
is
megjelentették
az
apróhirdetések közt a következő
közleményt: „A 100 éve született Soó
Rezső tárgyú bélyegen szereplő arckép
rendkívüli hasonlóságot mutat, és ezért
összetéveszthető az 1981-ben elhunyt Dr.
Ujvárosi Miklós professzor arcképével.
A Magyar Posta Rt. ezen sajnálatos
hasonlóságból eredendően az elhunyt
hozzátartozóitól nyilvánosan elnézést
kér.” Ezt követően a Posta a forgalomba
Soó Rezső
Újvárosi Miklós
nem került példányok árusítását március
31-étől megszüntette. A közleménnyel kapcsolatban Csegezei Tamásné, a Magyar Posta akkori
Bélyegmenedzsmenti Osztályának vezetője elmondta: „A vizsgálatban részt vevő független
szakemberek szerint nem bizonyítható, hogy a bélyegen Ujvárosi Miklós lenne. A grafika
csupán hasonlít rá.” A talányos véletlenről a bélyeget tervező Kertész Dániel semmit nem
mondott. Közben tegyük fel magunknak a kérdést: Tényleg hasonlít egymásra a két botanikus?
Könnyen összetéveszthetők egymással? Miért különös mindez?
A bélyegkiadás hosszú, bonyolult procedúra, a tévedés lehetősége - elvileg - kizárt. Mindig
előre két évre határoznak a gyűjtőknek szánt, alkalmi bélyegekről. Minisztériumok, múzeumok,
tudományos szervezetek tesznek ajánlatot, kiről, miről érdemes bélyeget megjelentetni. A
javaslatokat a posta „témakijelölő” testülete értékeli. A szakemberekből, bélyeggyűjtőkből álló
bizottság afféle „tématoplistát” terjeszt be a posta vezérigazgatójának, az illetékes
minisztériumnak, és a tárcavezető dönt a listáról. Ezt követően a posta a bélyegek
kivitelezésére meghívásos pályázatot ír ki, és három művészt kér föl vázlatkészítésre. A Soóbélyeg esetében a grafikusoknak kellett fotót keresniük a tudósról. Mivel az intézmény
művészeti zsűrije Kertész Dániel vázlatát tartotta a legjobbnak, a tervezéssel őt bízták meg.
szinte hihetetlen, hogy az összecserélt fejek senkinek sem tűntek föl. A fej melletti növény
tökéletes, az a bodzaszagú ujjaskosbor virágja. Ez legalább jónak sikeredett.
A honi bélyegek történetében nincs példa efféle csereberére, mégis korai volt a gyűjtők öröme,
akik egy nagy értékű ritkaság megszerzésében bizakodtak. A Soó-bélyegből senki sem
gazdagodott meg, nem lett belőle ritkaság. Kurdics Sándor, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos
Szövetségének elnöke nyilatkozta: „Ha a kiadás után gyorsan
leállítják a forgalmazást, emelkedhetett volna az ára. Csakhogy a
több százezer példányos bélyeget másfél hónapig árulták, ennyi
idő alatt már minden gyűjtő hozzájuthatott” Ez okozta, hogy nem
lett a Soó-bélyeg a második Koronás Madonna. Magyarországon
ezerkoronás Madonnás bélyeget adtak ki 1925-ben, és az egyik
százas ívre a Madonna fejjel lefelé, fordítva került. A hibás
bélyeget az Országos Betegbiztosító Intézet melletti kis trafikban
fedezték föl, s azonnal bevonták. A „Fordított Madonna” ára
hárommillió forint, de valós értéke ennek a sokszorosa, annál
inkább, mivel 2011-ben 3,2 millió Forint volt kikiáltási ára egy
árverésen.

Iskolaprogramunk hírei
Az iskolaprogram keretében már ebben az évben is több iskolába meghívtak a kaktuszokat és a
többi pozsgás növényt népszerűsíteni. A növények bemutatása mellett természetesen
vásárolhattak is a gyerekek belőlük, illetve tájékoztatást kaptak a kaktuszokról, gondozásukról.
Öröm volt számomra az a nagy érdeklődés, amivel fogadták a növényekről szóló előadásokat.
Nagyon sok kérdést megfogalmaztak, például melyik lesz a legnagyobb, milyen lesz a virágja,
hányszor kell öntözni egy héten, hol van az élőhelyük stb.
Több iskolában rajzokat is készítettek a kaktuszokról, amelyekből nagyon nehezen lehetett
eldönteni, melyik a legjobb. Természetesen a legszebbek készítői kaktuszokkal lettek díjazva.
Szívem szerint minden gyerek nyertes volt rajzával, de hát ilyen a verseny, vannak nyertesek,
de itt nem voltak vesztesek.
Nagy József, Mikepércs

Az Újfehértói Mályváskerti Ált. Iskola tanulóinak rajzai.

Létavértesi plakát

Az újfehértói Mályváskerti Ált. Iskola díjazottai.

A létavértesi Arany János Általános iskola tanulói

Érdekességek innen-onnan!
Orvánné Varga Mária küldte részünkre a képen látható fiatalon sarjadzó Leuchtenbergia
principist! Valódi tősarjakat láthatunk. Köszönjük Máriának a részünkre biztosított képet!

Rendhagyó jelenségekről, érdekességekről köszönettel várjuk mások híradását is!

Megjelent a Xerophilia!
A 2012. 1. számának kiadásával megjelent egy új, ingyenes on-line újság, a Xerophilia. Az
újság jelenleg két nyelven, román és angol nyelven jelenik meg, de a román nyelvű cikkek
magyar nyelvre is lefordításra kerülnek, így lesz egy román-magyar nyelvű kiadvány is. Az
újság az alábbi http://xerophilia.ro/ linkre kattintva bárki számára elérhető, és pdf-ben
letölthető. Az újság 88 oldalas, természetesen színes képekkel. A 2. kiadvány 2012
szeptemberében várható. A szerkesztőknek gratulálunk az on-line újság kiadásához, és
érdeklődéssel várjuk a folytatást. (-fm-)

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: nogo@freemail.hu
A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Lobivia tiegeliana

