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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

A http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu portálunk
bemutatása.
1. rész
Rövid bemutatkozás
Dr. Gyúró Zoltánnak hívnak.
A portál megálmodójaként és megvalósítójaként egy növényszerető, a
hobbiját sajnos csak lakásának szűkös 2 erkélyén űző, civil
foglalkozására nézve fogorvos vagyok, aki céltárgyainak
sanyargatásán túl fennmaradó szabad idejében az egyesület, vagy más
dolgok, internetes megjelenésén ügyködik.
Visszaemlékezve általános iskolás koromra kaktuszaim mindig is
voltak (1-10 db), és könyvtári kölcsönzéseimben a kaktuszos
könyvek mindig is szerepeltek, többször is kikölcsönözve, pl. Szűcs
Lajos: Kedvelt kaktuszok, pozsgások, Dr. Nemes Lajos-Szabó Dezső:
Kaktuszok. Az otthoni könyveim között pedig ott sorakozott a
gyűjtött Búvár zsebkönyvek között Dr. Agócsy Pál: Kaktuszok,
pozsgások és Fehér László: Különös növények könyve.
Térben és időben ugorva a 90-es években az életünkbe berobbanó
internet sokunk magatartásmintáját megváltoztatta, mellyel igazából akkor szembesül az
internetfüggő személy, ha 1-2 napig nincs hozzáférése, és ekkor nagyon elveszettnek érzi
magát.
Az internet általános használata mellett nagyon érdekel(t) a tartalmak webes megjelenése,
megjelenítése, aminek „rögös” útja az egyszerű weboldalaktól a mai korszerű és összetett
portálrendszerekig vezetett.
A növényszeretet a számítástechnika szeretetével együtt predesztinálják, hogy hobbiként
botanikával foglalkozó portálok építésével is foglalkozzak. Az elmúlt években több ilyen
próbálkozásom volt az MKOE tagjaként: http://kaktuszgyujtok.neobase.hu és a
http://kaktuszgyujtok.hu új portáljának kiépítése. Sajnos a http://kaktuszgyujtok.hu portál
kiépítését jelenleg másra bízták.
Egy újabb ugrással (2012) már itt is vagyunk szeretett portálunknál, ahol e két tevékenységi
köröm újra találkozhatott.

Miért portál és miért nem weboldal?
Egy kis terminológia következik. A portál a honlapoknak a "nagytestvére". Tehát
tulajdonképpen honlap, csak sokkal nagyobb és tágabb kiterjedésű.
Sokkal több információt jelenítenek meg, mint a "hagyományos honlapok". A portálokra
jellemző, hogy kevés grafikai elemmel és nagyon nagy mennyiségű szöveges tartalommal
működnek.
A portálokra jellemző főbb tulajdonságok:
 Nagy mennyiségű információforrás.
 Tartalomkezelő rendszer.
 Csoportmunka eszköz. A portál felhasználók közösen dolgozhatnak és állíthatnak elő
tartalmakat.

 Közösségépítés. A portáloknak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a felhasználók,
vagy a felhasználók egy része közösen tevékenykedhessen és állíthasson elő szöveges
információkat, vagy valamilyen más, de weben megjeleníthető tartalmat.
 Mindenhonnan elérhető.
 Mindig elérhető.
 Testreszabhatóság. A felhasználók befolyásolhatják a számukra megjelenő tartalmakat.
(összegyűjthetnek, vagy kikapcsolhatnak egyes tartalmi részeket)
 Webes alkalmazás vagy felület, ami internet böngészőkben fut.
Forrás: http://www.abfox.eu/portal-design.html

Tartalomkezelő rendszer
Egy portált már létező tartalomkezelő rendszerrel lehet ripsz-ropsz felépíteni.
A tartalomkezelő rendszer (TKR, vagy angolul content management system, CMS) egy
marketing kifejezés azokra a szoftverekre, amelyeket több személy együttműködésével készülő
munkák koordinálására dolgoztak ki.
Általában kevés szaktudást igénylő internetes alkalmazás, mely lehetővé teszi, hogy szinte
bárki összetett weboldalt birtokoljon. Az alkalmazás jellegéből adódóan a weboldal rövid idő
alatt összeáll, programozási tudást nem, vagy egészen keveset igényel.
A tartalomkezelő rendszerek legfontosabb funkciói:
 biztosítják, hogy sok személy tudjon egyszerre adatokat tárolni és ezeket egymással
megosztani,
 a hozzáférés szerep szerinti szabályozása: a felhasználó szerepe határozza meg, hogy
mely adatokat láthatja vagy módosíthatja,
 könnyű adattárolási és adatelérési lehetőségek biztosítása,
 csökkentik a redundáns adatbevitelt,
 megkönnyítik a kimutatások összeállítását,
 segítik a felhasználók közti kommunikációt.
A kezelt adatok jellege attól függ, hogy a tartalomkezelő rendszert mely alkalmazási területre
dolgozták ki. Gyakran alkalmaznak TKR-t dokumentációk készítésére, tárolására, lektorálására,
kiadására, vagy különféle elektronikus anyagok (fényképek, filmek, iratmásolatok) tárolására,
rendszerezésére, támogatva ezek későbbi, relevancia szerinti megtalálását.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tartalomkezel%C5%91_rendszerek
A sok CMS-ből, magyar rövidítéssel TKR-ből (a teljes paletta itt: http://cms.lap.hu) a portált a
3 legnépszerűbb ingyenes tartalomkezelő rendszer (drupal, joomla, wordpress) közül a
drupalmotor hajtja (http://drupal.hu). Miért ez? Mert ezzel ismerkedtem meg először, és le is
ragadtam ennél. A portált felépíteni 95%-ban kattintgatás, a maradék 5% pedig némi html, php,
css, javascript ismeretet igényel, de ezen az 5%-on múlik, hogy portálunkat az adott
feladatunkhoz, igényeinkhez alakítsuk.

A portál megszületése
E portál megszületésének 4 fő oka volt:
 2012 elején a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete új, tervezett portáljának
építését másra bízták, így választás elé kerültem: a sok beleölt munkaórával szerzett
tudás, leírt kódok a süllyesztőbe kerüljenek, vagy hasznosítom valahogyan.
 Már régóta megfogalmazódott bennem, hogy másik egyesületem, a Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság internetes megjelenése (http://pozsgasgyujtok.hu) nem megfelelő,
inkább gátja, mint segítője az egyesületet megismerni vágyók számára.

 A már nevében is megváltozott egyesületünk régi honlapjának nyitó oldala az elrettentő
"Már megjelent a Debreceni Pozsgástár 2010. 4. száma!" címmel fogad.

 Ugyancsak negatív csengésű, hogy más egyesület segítségével tudjuk internetes
információinkat közölni:
„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.”
A negatív csengést természetesen nem az együttműködésre értem, hanem arra, hogy az
MKPT saját tartalmait nem képes saját internetes oldalán megjeleníteni.
Az internetes megjelenés 2010 elejétől a hírlevelekre korlátozódott, amit ma már több mint
1100 címre küldünk el. Ez szép szám, de léteznek hátrányai az állandóan elérhető webes
felülettel szemben:
o A levelek jönnek-mennek, elkallódnak, törlődnek.
o Bárhol, bármelyik internetre kötött eszközről csak az állandó címmel rendelkező
weboldal érhető el. Jelen példánál maradva a hírleveleket a http://kaktusz-es-pozsgastarsasag.hu/magyar-kaktusz-es-pozsgas-tarsasag/hirleveleink címen találjuk.
o Miután a hírleveleknek most már állandó helye és címe van, a keresők is előbb-utóbb
indexelik, és kereshetünk is benne. Például a Google keresőben rákeresek a kaktusz-espozsgas-tarsasag.hu portálon a hírlevél szóra:
https://www.google.hu/search?q=h%C3%ADrlev%C3%A9l+site:http://kaktusz-espozsgas-tarsasag.hu
o A hírlevél kb. 1100 emberhez jut el, szemben a honlappal, amit a Föld internetező
lakossága célzott kereséssel bármikor megtalálhat.
Egyesületünk tartalmait most már 3 médiumon keresztül közölhetjük, közöljük:
 a zászlóshajónk a Debreceni Pozsgástár nyomtatott, papír alapú,
 a Hírlevél pdf formátumú, e-mail útján jut el a listára feliratkozottak részére,
 a Portálunk állandóan elérhető webes tartalmai html formátumúak.
Ezek nem egymás konkurenciái, hanem egymás kiegészítői, de mondhatjuk azt is, hogy a
Portál az eddig jól működő médiumok, helyesebben médiák, a Debreceni Pozsgástár (reklám,
rendelés, cikkek) és a Hírlevél tartalmak állandó helyét és címét biztosítja egyéb tartalmai
mellett.
A Hírlevéllel a Társaság keresi fel azokat, akik kifejezték ez irányú kívánságukat, ez egy gyors
és hatékony aktív felkeresés azok felé, akik érdeklődésére a Társaság leginkább számíthat. Ez
inkább egyirányú kapcsolat.
A Portált felkeresők passzív szemlélőkből és aktív felhasználókból állnak. A célunk az olvasók
minél aktívabb részvétele: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-portalrol. Az interaktív

eszmecseréktől pedig élővé, dinamikussá válik az adott tartalom az egyoldalú, statikussal
szemben (sokirányú kapcsolat).
A Portál szerepe óriási lehet, mivel rengeteg adat és ismeret gyűjtőhelye lehet, ahol szinte
minden megtalálható lesz, ami Társaságunkkal kapcsolatos, de még azon túl is. Tekinthetjük
Társaságunk levéltárának, adatbázisának. De ehhez a felhasználók aktív részvétele
elengedhetetlen!
Az egyesület vezetőségének pozitív fogadókészsége után az események felpörögtek, melynek
kronológiája ebben a cikkben olvasható: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/blog/elsobejegyzes
Akár a ctrl+c ctrl+v billentyű-kombinációval ide is másolhattam volna az említett cikket, de ez
nem elegáns megoldás, hiszen miről is szól az internet: tartalmak (képi, szöveges stb.)
közléséről, amelyek linkekkel egymásra mutatnak, és ez a rabul ejtő benne. Hiszen észre se
vesszük, az órák múlnak-telnek, a linkek új helyekre repítenek, már sokszor arról is
elfeledkezünk, hogy mi volt az eredeti célunk. Már én is elfeledkeztem arról, hogy miről is
írok, így most befejezem.
A következő cikkek a portál megismeréséről, felfedezéséről szólnak majd.
Dr. Gyúró Zoltán
Budapest

Olvasóink figyelmébe

E sorokhoz érkezve örömünkre szolgálna az a tudat, hogy Hírlevelünk Olvasói az előző
cikket nem átlapozták, nem „kutyafuttában”, hanem figyelmesen elolvasták, igyekezve
mindazt értelmezni és megérteni, amit Dr. Gyúró Zoltán, Portálunk főszerkesztője leírt.
Nem minden napos dolog az, amit felvállalt! Megtanítani bennünket az általa létrehozott
Portál ismeretére úgy, hogy menetközben, egy cikksorozat keretében számítógépes
ismereteket ad részünkre, megtanítani bennünket a Portál általunk, felhasználók részéről
történő szerkesztésére, egy kevés HTML nyelvezet megismerésével. Olvasóink általi
szerkesztés azt jelenti, mindenki tehet fel szöveget, képeket, linkeket, mindezt
megformázva, szerkesztve, óhaja és tetszése szerint. Tanúsíthatom, nem nehéz az
elsajátítás, csak figyelmesen kövessük Portálunk főszerkesztőjének szavait, utasításait,
segédleteit, és rövidesen örömünk telik a webes munkálkodásban.
Ne féljünk próbálgatni, mert anélkül nem megy az elsajátítás. Senki semmit nem tud
elrontani, ha mégis, azt kijavítjuk. Reméljük, lassan beköszönt az őszi esős időszak, és
közeleg a tél is, több időnk lesz a számítógép előtt ülve Portál szerkesztést tanulgatni.
Kérjük Olvasóinkat, tartsanak velünk ebben a szinte egyedülálló közös munkában!
Bármilyen idevágó kérdésükkel bátran keressék Dr. Gyúró Zoltánt.
E-mail: dr.gyuro.zoltan@gmail.com
Őszintén hisszük, a kaktuszok és egyéb pozsgásnövények ismertetése mellett, megfelelő
számítástechnikai ismeretekkel is bővíthetjük Olvasóink tudását.

Barátom a Gymnocalycium!
E rovat anyagát, hozzászólást, egyebeket Mánfai Gyula részére kérjük továbbítani, aki mentora
e témának. E-mail címe: cenakulum@gmail.com Az itt megjelenő írásokat lényegi változtatás
nélkül adjuk közre, mert ellenkező esetben csorbát szenvedne írójának egyéni meglátása, s e
szemléletünket tartjuk irányelvként a jövőben is.
A Hírlevél szerkesztője.

Gymnocalycium baldianum
Rövid leírása a fajnak: Sötét szürkés–kékeszöld, 20–40 mm átmérőjű. Bordaszám 9–11.
Tövis legtöbbször (3–) 5 (–7). Virágok a csúcsközeli areolákból erednek, 30–50 mm hosszúak
és ugyanilyen szélesek. Virágszín mély sötét rózsaszíntől a világos vérvörösig, gyakran
violavörös, olykor fehér is lehet.
Több mint 100 éve, 1905 óta ismert faj. Érdekes, hogy leírásakor nem keltett semmi feltűnést a
piros virágszín. Ismertté és népszerűvé 20-30 év elteltével vált. Ezt a népszerűségét a mai napig
is megőrizte. Nagyon kevés kaktuszgyűjtemény van, ahol nem található meg. Természetben is
nagyon változatos, de a gyűjteményekben ez a változatosság még tovább fokozódott azáltal,
hogy olyan egyedek is életben tudtak maradni és tovább szaporodni, amelyek a természetben
kiszelektálódtak volna. Egyike azon fajoknak, ahol megfigyelhető a virág „színeváltozása” a
virág korának előrehaladtával. Az egy napos virág piros színe az azt követő napon erőteljesebb
lesz, míg a virág elnyílásához közeledvén kisebb-nagyobb mértékben lilás árnyalatot vesz fel.
A jelenség magyarázata a virágban végbemenő kémiai változásokra vezethetők vissza. Így
fontos szerepet játszik a talaj pH értéke. Egy ásványi eredetű, pH 5-6 (savas) közötti talajban
intenzívebb piros virágra számíthatunk, míg pH 7 (semleges) körüli talajban már a lilás árnyalat
is jelentős szerepet játszhat. Természetesen még számos ok befolyásolja a virágszínt és magát a
virágzást. Egy-két foszforban gazdag nyári, majd megtoldva egy ősz elejei káliumban gazdag
tápoldatozással is, jelentősen befolyásolja a jövő évi virágzás mennyiségi és minőségi
jellemzőit, lásd a képeket.
Mánfai Gyula, Budapest

Kép: Baráth József

Kép: Hurgulyné Kiss Marianna

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

1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az
időjárás előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban
tarthatjuk növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső
már végzetes lehet.
2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja
a jövő évi virágzást.
3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre,
üvegházba, fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre
áttelelésre berakott állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a
növényekkel együtt ne kerüljenek be különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag
híján növényeinket fogják károsítani.
4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb
időben még egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő
növényvédő szerekkel.
5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben
néha szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott
felmelegedés megelőzése érdekében.
6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis
vízadagokkal kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne
mozgassuk, ne rakjuk ide-oda, mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit.
Ficzere Miklós

Programajánló
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadása 2012. október 27-én, szombaton.

Kalifornia vadvirágai – pozsgások és nem pozsgások élőhelyükön
Altmann Dávid diáit ismerteti Ficzere Miklós
Látványos tájak, gyönyörű virágok. Ha látni akarja Kaliforniát, jöjjön el és nézze meg!
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!
Megközelíthető a 19-es autóbusszal!
Az előadások ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Kiállítás a Csapókerti Közösségi Ház fennállásának
50. évfordulója alkalmából
A jubileumi évfordulót a Csapókerti Közösségi Ház, a Csapókerti Kertbarát Kör és a Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság közös rendezvény keretében ünnepelte. Az évfordulóhoz
kapcsolódóan Társaságunk eddigi együttműködését Emléklap átadásával ismerte el és köszönte
meg a Közösségi Ház. A közös kiállításon Társaságunk egy kisebb, de látványos bemutatóval
vett részt. Kiállítóink: Botos Julianna, Rácz László, Dobrán Tibor növényekkel, Ficzere Miklós
bélyegekkel, Szászi Róbert tájképekkel.

1. A kiállítás plakátja.

2. Az emléklap

A megnyitó. Balról jobbra: Pető Ibolya, a Közösségi Ház vezetője, Új Imre, a Kertbarát Körök
Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége titkára, Ficzere Miklós, MKPT alelnök.

1. Társaságunk kiállítási részlete

3. A paravánon kaktuszos tájképek.

2. A Kertbarát Kör kiállítási részlete

4. Rácz László a kínálatot rendezi.

5-6. Papp László a Debreceni Egyetem Botanikus Kert igazgatója, Társaságunk tiszteletbeli elnöke előadás közben.

Szemelvények múltunkból II.
Múltunk megismerésének igen fontos és nagy hatású eseménye volt 2012. szeptember 22,
amikor Dr. Nemes Lajos előadást tartott a Csapókerti Közösségi Házban „Így kezdődött a
múltunk” címmel. Ez a múlt olyan mélységeket érintett, amire eddig nem is gondoltunk, de
szerveződésben, szervezkedésben nem érinti a későbbi eseményeket. Mielőtt ismertetnék
néhány érdekességet, nézzünk egy-két képet az előadásból.

1-2. kép: Ficzere Miklós

3. kép: Dr. Csajbók József

4. kép: Szani Károly

A 2. képen a kivetítőn egy olyan esemény emléke látható, amely döntő kihatással volt a
magyarországi gyűjtők és érdeklődők szerveződésére, erre még rövidesen kitérünk. A 4. képen
az a plakát látható, amely több száz példányban hirdette Debrecenben a Debreceni Kaktuszkör
25. éves jubileumát, és a hozzákapcsolódó Országos Jubileumi Kaktuszkiállítást és Vásárt

1987. augusztus 20, 21 és 22-én. Ha 1987-ből visszaszámolunk 25 évet, éppen az a dátum jön
ki, amelyet szervezetünk születési dátumaként elfogadtunk, azaz 1962. A plakát arról is
tanúskodik, a névváltoztatás akkor sem volt idegen. Itt már Debreceni Kaktuszkör olvasható, és
jól tudjuk, a kezdetkor Kaktuszkedvelők Szakköre nevű szerveződés alakult. Ha a plakáton jól
megnézzük a kiállítás helyszínét, időpontját, nyitvatartási idejét, akkor ma is ezt a hagyományt
folytatjuk, kivéve a belépti díjat. Erre mondhatnánk, sajnos!
Korábban említettem a kivetítőn látható képet. Az időpont 1961 tavasza. Az esemény W.
Haage látogatása és előadása a Budapesti TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
székházában. Ezt az összejövetelt nevezhetjük annak a magnak, ahol a szerveződés ötlete
felvetődött. A mag ekkor kezdett kicsírázni és gyökeret ereszteni. Gyökereink innen
számíthatók minden magyarországi szerveződés számára, legyen az pécsi, budapesti,
debreceni, egri, stb. Ez volt közös múltunk, amely később szerteágazott a helyi lehetőségekre
és érdekekre figyelemmel. Az természetesen eltérő, hogy az itteni gondolatok alapján hol, és
mikor alakítottak kaktuszgyűjtőket összefogó szervezeteket. Tehát ez az esemény nem a később
alakuló szerveződések alapítási évét jelenti, mert ez mindenhol eltérő lehetett.
De nézzük az esemény, számunkra ma már történelmet jelentő képeit. A képeket és a
hozzáfűződő ismertetést Dr. Nemes Lajostól kaptuk, melyet ez alkalommal is hálásan
köszönünk. A képek különös értéke azon személyek ismerete, akiket ábrázolnak. A személyek
fekete számmal jelöltek úgy, hogy ez a szám minél kevésbé legyen zavaró. Reméljük,
mindenkinek sikerül a beazonosítás. Ismét megemlítem, hogy a képek W. Haage 1961 tavaszi
előadásakor készültek a TIT Budapesti Székházában.

1. kép: 1. Farkas János 2. Dr. Horánszky András (háttal), az ELTE Növényrendszertani
Tanszék adjunktusa 3. Walter Haage 4. Szücs Lajos kertésztechnikus, az ELTE Botanikus
Kertjének alkalmazottja, kaktuszkönyvek szerzője. 5. Tamás Gyula, 6. Kondér István 7.Gaál
József 8. ? (ha valaki felismeri, kérjük jelezze!) 9.Schummel Rezső, 10. Nemes Lajos.

2. kép: 1. W.Haage 2. Rockenbauer Pál a budapesti TIT titkára, később az MTV munkatársa. Ő
szervezte meg 1957 őszén a TIT Budapesti Központi Növénykedvelő Szakkört. Ezen belül egy
kisebb csoport kezdett foglalkozni a kaktuszokkal, e csoportnak magam (Nemes Lajos, Szerk.)
is tagja voltam. 3. Kondér István félig takarva. 4. Nemes Lajos, csak az arca. 5. Dr.Horánszky
András 6. Schummel Rezső

3. kép: 1. Kern Péter, aki tíz év múlva, 50 aláírás kérelemmel 1971-ben megalapította az
MKOE-t (Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete), majd később ennek örökös
tiszteletbeli elnöke volt. 2. Tamás Gyula, aki előbb a CSILI Kaktuszkedvelő Szakkör tagja,
majd elnöke a Pozsgás- és Kaktuszgyűjtők Egyesületének egészen az MKOE-val történt
egyesülésig. 3.Gaál József gyáli gyűjtő, egykori nesztorunk (az ülő személy). 4. Nemes Lajos
5. Kondér István a CSILI szakkör elnöke. 6. Schummel Rezső egyetemi adjunktus, miskolci
gyűjtő. 7.Farkas János

4. kép: 1. Horánszky András az ELTE Növényrendszertani Tanszék adjunktusa 2. W. Haage
3. Kondér István 4. Szűcs Lajos

5. kép: 1. Schummel Rezső 2. Nemes Lajos, 3. Tamás Gyula 4. W. Haage, 5. Dr. Horánszky
András, 6. Szücs Lajos. Ezen a megbeszélésen vetette fel Haage Úr, hogy egy, csak a
pozsgásokkal foglalkozó szakkört kellene nekünk is létrehoznunk. Az akkori NDK-ban ezt
akkor már megoldották. Ekkor indult meg a CSILI Művelődési Házban az önálló kaktuszszakkör szervezése, de ez az említett Központi Növénykedvelő Szakkör vezetőinek nem
tetszett.

6. kép: 1. Szücs Lajos 2. Nemes Lajos 3. Kondér István 4. W. Haage
E találkozást követően igen aktív szervező munka kezdődött országszerte, és egymás után
alakultak meg a magyarországi kaktuszgyűjtők szakkörei. A szakkörökben tevékenykedők
munkájára jellemző az önálló ismertetők, tájékoztatók kiadása, melyek többsége mára unikális
kiadvány lett, feltéve, ha valahol előbukkan egy-egy példányuk.
Ficzere Miklós

Magadományaikat várjuk!!
A magfelelősi feladatokat szeptember 1-től Nagyházi Tünde vette át. Címe: 4556 Magy,
József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 E-mail: n.tunde73@gmail.com

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület

Magtára
Kéri és várja, hogy a Tisztelt Olvasók magadományaikkal a korábbi évekhez
hasonlóan szíveskedjenek elősegíteni a 2012/13. évi magakciónk sikerét. Az
adományozott magvak eladási listáját elkövetkezendő hírleveleinkben
közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből
származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek
fedezetére fordítjuk. A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat
megtisztított, felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre.

Nagyra nőtt kaktuszok átültetése
A kaktuszok átültetésekor mindig felmerül a kérdés: hogyan nyúljunk hozzájuk, hogyan fogjuk
meg, hogyan emeljük fel…? Ha nagyobb méretű növényről van szó, további kérdések nehezítik
munkánkat. Én ezt a következőképpen oldottam meg.
Egy nagyobb méretű Echinocactus grusoniit kellet átültetnem, amely nem könnyű feladat!
Először elkészítettem az új edényt, az alsó kifolyónyílásokat apró kövekkel zártam le. Egy régi,
cipzáras pulóverrel felöltöztettem a Grusoniit, és alul átkötöttem egy erős zsineggel. A pulóver
ujját felkötöttem egy vasrúdra. Ezután eltávolítottam a régi edényt, és óvatosan letisztogattam a
gyökerekről a lehető legtöbb földet. Az elkészített edényt a növény alá helyeztem, és bele
lógattam a növényt. Az edényt olyan magasra emeltem, hogy a növény gyökerei az edénybe
kerüljenek. Az edényt feltöltöttem kaktusz földdel, és körben enyhén lenyomkodtam a
gyökérlabda és a cserép széle között, vigyázva, ugyanolyan mélyre kerüljön, mint ahogy az
előző cserépben állt. Átültetés után leoldottam a vasrúdról, és helyére szállítás után lehúztam a
cipzárt, ki oldottam az alsó zsineget, és ezzel elkészültem az átültetéssel. Az átültetett növényt
az átültetés után legalább egy hétig nem öntöztem, és óvtam a tűző naptól!
Bíró Károly/Biro Carol
Nagybánya, Románia

1. Az átültetendő növény

2. Az új edény, alján a kövekkel

3-4. A kövekre apró kőmorzsalékot, majd kavicsot szórunk

5. A pulóverbe öltöztetett kaktusz.

7. A gyökerekről eltávolítjuk a régi földet.

9. Körkörösen betöltögetjük az új földet.

6. A pulóver ujjainál valahová felkötözzük.

8. Az új földet óvatosan lenyomogatjuk.

10. A megfelelő szintre emelt edényt
alátámasztjuk.

11. A pulóvert a cipzár bontásával óvatosan lefejtjük a
növényről. A tövisek nem sérültek!

12. Bíró Károly elégedetten szemléli
az elvégzett munkát.

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

Érdekességek innen-onnan!
Nem mindennapi módon virágzott Gonda István mezőtúri gyűjteményében a képen látható
Mammillaria roseoalba! A felső negyed minden axillájából kifejlődött egy-egy virág.
Időzzünk el kissé az érdekes felvétel látványában! Köszönjük Gonda Pista érdekes felvételét!

Kertész Ákos gyűjtőtársunk küldte be a gyűjteményében levő sarjadzó Ferocactus macrodiscusról
felvételét! Ilyen méretű Ferocactus macrodiscusok sarjadzása nem igazán jellemző. A sarj a gyökérnyak
közvetlen környezetében fejlődött ki!

A Debreceni Pozsgástár novemberben megjelenő
4. számának előzetes tartalma
Bővült tartalom!
Az évvége és a tél közeledtével várhatóan több időnk jut újságunk olvasására.
Ezért a főszerkesztő igyekszik olvasmányosabbá tenni a 4. újságot. Ne értsük félre,
a tartalom bővült, nem a terjedelem. Hogy az alább tervezett cikkek mindegyike
megjelenhet-e, az az előzetes nyomdai betördelés után derül ki. Ha a betördelt
tartalom meghaladja a 60 oldalt, következik a főszerkesztő töprengése, mi kerüljön
az újév 1. számába. Reméljük a legjobbakat, rövidesen találkozhatunk
az alább felsoroltakkal.
Szerkesztőségi levél
Ficzere Miklós
Kaktusz a magyar költészetben
Oldřich Novák
Ismerjük meg a P. J. Šafárik Egyetem Botanikus kertjét Európa 2013-as kulturális
fővárosában, Kassán.
Elhart Zsolt
Egy új Acharagma faj (Cactaceae) Mexikóból
Thomas Linzen
Mammillaria scrippsiana ssp. schumacheri – egy új faj Sinola-ból
Ficzere Miklós: Filatélia: Mammillaria
Nagy Sándor
A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei. A Chaco-Pampa
Attila Kapitány
A Calandrinia nemzetség (Portulacaceae)
Peter Lechner, Alfred Draxler és Heinz Birchmann
Sulcorebutia viridis
Dr. Nemes Lajos
Az Aylostera heliosa Rausch rendellenes virágzása
Botos Júlia
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Nagy József
Elisabeth és Norbert Sarnes
Austrocactus intertextus
Kiss László
Etimológia szótár
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Újsághír kiállításunkról
A Csapókerti Közösségi Házban rendezett kiállításunkról hírt adott a Hajdú-Bihari Napló is a
szeptember 30.-i és az okt 1.-i számában. Igaz, a szöveges hír csak a lényegre törekszik, és a
kép is ugyanaz kétszer, amit így betudhatunk az újság szerkesztők kedvencének. A képen Rácz
László élvezettel szemléli a cserépben éppen virágzó kavicsnövényeket (Lithops). A híradásnak
mindenképpen örülünk és köszönjük a Naplónak.

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: Rebutia poecilantha

