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A Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület alig
egy éve alakult Kaktuszkedvelők Köre 2013.
november 12-én tartotta éves értékelőjét.
Tagjainkon túl több érdeklődő is eljött erre az
alkalomra, és ezt megelégedéssel nyugtáztuk.
Gyűlésünk két részből állt; az első részben
meghallgattuk Gál Judit legifjabb tagunk vetítéssel
egybekötött Kaktuszok és pozsgások című
előadását. Nagyon színvonalas, érdekes előadás
volt. A képekben nyújtott ismereten túl kaktuszmagoncokkal is megajándékozta a résztvevőket. A
második részben az éves munkánkról tartottunk
képes beszámolót.
Az első programunk március 15-én volt. Nagy
József Mikepércsi kaktuszgyűjtő volt a vendégünk,
és A kaktuszokról általában címmel tartott számunkra sok új ismeretet tartalmazó előadást. Ezt
követően május 16-án ellátogattunk a debreceni
Malomparkban megrendezett kaktuszkiállításra. Ez
volt az első kiállítás, amit együtt látogattunk meg.
Nagy élmény volt a sok kaktusz között felfedezni
egyet-egyet azokból a fajtákból, melyet mi is
dédelgetünk itthon. Itt született meg az a gondolat,
hogy jó lenne meglátogatni a debreceni Botanikus
kert kaktuszházát. Tervünket június 28-án
valósítottuk meg. Köszönet Rácz László Úrnak, a
Kaktuszház vezetőjének, hogy lehetővé tette a
látogatást,
és
betekintést
engedett
a
"műhelytitkaiba". Augusztus 18-án izgatottan
készültünk a debreceni Kölcsei Művelődési
Központban megrendezett Kaktusz és orchidea
kiállításra. A gyönyörű látvány lenyűgözött
bennünket. Előző programjainkon sok tapasztalatot
gyűjtöttünk össze, így itt már bátran vásárolgattunk
is a számunkra ismerős és ismeretlen kaktusz
csodákból, remélve, hogy nálunk is nagyon sokáig
pompáznak majd. Az év folyamán két tagunknak
néztük meg a kaktuszgyűjteményét. Először nálam
jöttünk össze, és a kaktuszok egészségvédelméről,
különleges tartási körülményeikről, kaktusz fajtákról, azok tulajdonságairól beszélgettünk Nagy
Józseffel. Imre Istvánnénál a nagyon ötletesen elrendezett mini sziklakertet csodáltuk meg.
Kaktuszai különleges kaspókban, különleges helyeken virítottak, ötletgazdagságával elbűvölt
bennünket. Október 17-én volt az újonnan épült helyi piac műszaki átadása, ahol maroknyi
csapatunk nagysikerű kiállítást rendezett a zöldségeket-gyümölcsöket bemutató Balásházy János
Kertbarát Kör társaságában. Sok érdeklődő tisztelte meg látogatásával kiállításunkat, így
megismerte munkánkat, hobbinkat a falu is. A jövőben ezen az úton haladva szeretnénk bővíteni
programjainkat.
Tóthné Domokos Irma, a kör vezetője

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság részéről gratulálunk a szép és eredményes munkához,
amit 2013-ban végeztek, a sikeres kiállításhoz, a kiállított gyönyörű növényekhez, a bemutatáshoz
alkalmazott ötletekhez. Az alábbi képek az otthoni növények példaszerű tartásának
mintapéldányai is lehetnek. A jövőt illetően is sok minden jót kívánunk a Kör minden tagjának.

Echinopsis chamaecereus syn: Lobivia silvestrii
A virágos Rebutia sp., mögötte Mammillaria sp.
Echinopsis oxygona

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 ráncos lett egyik másik, ne jelentsen gondot. Ezen a tüneten a tájékozatlanok
öntözéssel próbálnak segíteni, mely gondoskodás a növény halálához vezet. 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

Gyapjas tetvek (Planococcus citri)

Szövőatka (Tetranychus telarius)

December közepén kedves levelet hozott a posta. Feladója Dr. Zsupán Iván, Munkácsról.
Levelében több oldalon keresztül írja le, hogyan került kapcsolatba a kaktuszokkal, és ismerteti
ezen a területen végzett munkásságát, melyet később olvashatnak majd a Debreceni Pozsgástár
valamelyik számában a pozsgásgyűjtőket bemutató rovatban. A borítékban a Munkácsi egyesület
jelvényét is megkaptuk, valamint fényképeket, és egy verset, melynek érdekessége, hogy azt
Zsupán Iván és Urbán Sándor fordították le magyar nyelvre az eredeti oroszból. Most e verset
közreadjuk Olvasóinknak.
Vlagyimir Szalauhin
KAKTUSZOK
Andrej Voznyeszenszkij-nek
Barátaim,
Mennyi külsőség puffasztja
világunkat!
Emberek,
kik búzavirágon nevelkedtek
és réti margarétán,
Döbbenettel
Bámulják a zöld növényt,
melynek a neve - kaktusz.
S míg gyanakodva szemlélgetik,
úgy tűnik
Nekik,
hogy:
Csúnya,
Nevetséges,
Asszimetrikus,
Érthetetlen,
Okoskodó,
Modernkedő,
Rombolja a zenét
és a formák plaszticitását,
Megbontja a hagyományokat
és a kánonokat,
Ujjat húz a józan ésszel,
Hatásvadászó
és utat elálló.
És általában torz, szúrós,
és botrányos módon
Igyekszik elhomályosítani a margarétát
és a búzavirágot.
Különös,
de idővel mégiscsak megszokják őket
Az emberek:
szokatlan formájukat,

Csodálatos rajzolatukat,
Egyéniségüket,
Mert hisz tán nincs is közöttük
két azonos példány.
És megtanulnak gyönyörködni bennük.
Ezekben a formátlan és szúrós
nyomorultakban
Fűszeres és fanyar szépséget
találnak!
Igazi szépséget.
Hazugság,
Rágalom:
Nem formátlanok ők!
A homok a nap alatt egyszer fehér
másszor vörös.
Cseppekkel itatgatva,
Táplálgatva nevelkedtek a sivatagban.
Tán szkizofréniás művész festette őket,
Alakjukat varázskéz formálta
Éjjeli órában,
kávés-bagós hangulatban.
Majd szaporította őket
nekünk.
De ismerjük el, hogy a kéz erős volt.
És minden vonal kifogástalan,
sőt mondhatnám: szigorú.
A képzelet kimeríthetetlen volt,
S tán egy kis csínytevés is benne.
De minden vonásban érezhető
A befejezett alkotás, a művészet.
És én
Négy órán át nézegettem
Négyszáz kaktuszt,
a gyűjteményt.

Kicsik voltak a kaktuszok,
De mind igen határozott,
Meglepő,
Érthetetlen,
Asszimetrikus,
Ujjat húzó
a józan ésszel,
Hagyományokat és kánonokat bontó.
(A réti margaréta szemszögéből,
A nyírfa szemszögéből.)
De szerkezetük mindenekfölött
választékos volt:
A nagy Szobrász-Művész
nem hibázott.
És számomra fölnyílt a szépségük.
Gyönyörködni kell bennük,
nemcsak a mezőben.
Ápolni valamennyit,
nemcsak a rétet.
És,
Bár az iskolában nem oktattak
bennünket ilyesmire.

Megértitek majd, hogy e növények
Természetesek,
Mint a kagylók, korallok,
tengeri halak.
S pompázatosak,
mint a szálló nyári felhők.
Ha isztok az erős, fűszeres
italokból,
Elégedetlenek lesztek
a meleg tej ízével.
Én nem dobok követ
pitypangra, rózsára.
Hisz gyönyörűek és nem vétettek,
A jázmin sem,
A liliom sem
a folyó fekete tükrén.
De idővel megértitek.
hogy túl édeskések.
S mégis ízetlenek
a levélkék, virágocskák,
ágacskák, szirmocskák.

Fordította: Zsupán Iván és Urbán Sándor
Az eredeti orosz vers a Lityeraturnájá Rosszijá 1. számában jelent meg, 1974. jan. 4-én.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek
kaktuszok, egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti,
alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját
honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből
származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek
fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
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.

A Xerophilia 2013. decemberében megjelent 7. újságjában Tóth Norbert cikkét olvashatjuk angol
és román nyelven. Címe: Myths and truths about Ortegocactus macdougalii (Tévhitek és
igazságok az Ortegocactus macdougaliiról). Teljes terjedelemben a következő linken olvasható:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sites/default/files/big_files/Xerophilia-nr-7-sd.pdf

Ismerkedjünk a növényvédelemmel VIII.

Szabadforgalmú (III. kategóriás) gyomirtó szerek
A 2013. évben engedélyezett szabadforgalmú gyomirtó szerek az alábbiakban találhatók, a
felhasználásukra vonatkozó részletes tudnivalókkal. Fontos tudni, hogy valamely szer kivonását
követően a raktári készlet egy adott ideig még forgalmazható! A gyomirtó szerek segíthetnek a
sziklakertet fenntartóknak az agresszív gyomnövények elleni küzdelemben. Ehhez ismerni kell az
adott gyomnövény egy-, vagy kétszikű voltát, s ugyanezt a betelepített növényeinkről is,
amelyeket szükség esetén takarással védjünk. Lehetőleg ne használjunk a sziklakertben olyan
szert, amely a talajra kipermetezve a talajba szivárogva a gyökereken keresztül fejti ki hatását. A
biztonságos gyomirtáshoz azonban az előzőkben említetnél is több ismeret megszerzése javasolt.
Önmagában a szerválasztás is nagy körültekintést igényel. A növényvédő szerekre érvényes
szeszesital fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése előtt 8
órával lép életbe, és a munka befejezését követő 8 órán keresztül tart. Megjegyzendő, hogy a
növényvédő szerekkel végzett munkák során semmi sem bízható a véletlenre. A növényvédő
szerek alkalmazása esetén mindenek előtt figyelmesen el kell olvasni a csomagolóburkolat
címkéjén feltüntetett előírásokat, utasításokat. Biztonságos munkavégzéshez a munka során ezeket
maradéktalanul be kell tartani. Amennyiben további információra van szükség, úgy szakemberhez,
növényorvoshoz kell fordulni. Nem kerül ismertetésre minden olyan szer, amelyek hatóanyaga
azonos vagy hasonló. Ez főleg a réz és kén készítményeket érinti.
Az alábbiakban leírtak tájékoztató jellegűek, még akkor is, ha az részben vagy egészben
megegyezik a növényvédő szer csomagolására írtakkal, és nem helyettesítik a csomagolásra
írtakat!!

Gyomirtó szerek
Agil 100 EC
Hatóanyag: 100 g/l propaquizafop. Magról kelő egyszikű gyomok irtására.
Almatermésűek, borsó, burgonya, cukorrépa, földieper, hagyma, káposztarepce (őszi),
káposztarepce (tavaszi), mustár, napraforgó, olajretek, paprika, szója, szőlő.
Amega
Gyomirtó szer. Hatóanyaga: 360 g/l glifozát (IPA só)
Magról kelő egy és kétszikű gyomok, valamint évelő egy és kétszikű gyomok. Almatermésűek>3,
árokpartok, árpa (tavaszi, őszi), búza (őszi), csatorna part, csonthéjasok >3, erdészet (lucfenyő,
erdeifenyő és duglász fenyő>2), erdészet (összes fafaj), fakitermelés, gyep, héjas gyümölcsűek >3,
kiskertek, kukorica (takarmány), lakókörnyezet, legelő, lucerna, mezőgazdaságilag nem művelt
területek, napraforgó, repce, szántóföld, szója, szőlő>3, tarló, vasúti pályatestek.
Barclay gallup hi-active
Gyomirtó szer. Hatóanyaga: 490 g/l glifozát (IPA só)
Magról kelő egy és kétszikű gyomok, valamint évelő egy és kétszikű gyomok. Almatermésűek>3,
árokpartok, árpa (tavaszi, őszi), búza (őszi), csatorna part, csonthéjasok >3, erdészet (lucfenyő,
erdeifenyő és duglász fenyő>2), erdészet (összes fafaj), fakitermelés, gyep, héjas gyümölcsűek >3,
kiskertek, kukorica (takarmány), lakókörnyezet, legelő, lucerna, mezőgazdaságilag nem művelt
területek, napraforgó, repce, szántóföld, szója, szőlő>3, tarló, vasúti pályatestek

Benefex
Hatóanyag: 18 % benefin (benfluralin)
Egy és néhány kétszikű gyom ellen borsó, dinnye, dohány, lucerna (újvetésű), napraforgó, saláta,
szarvaskerep, uborka, vöröshere állományban.
Compo gyomirtó szer gyeptrágyával
Hatóanyag: 7 g/kg 2,4-D + 1 g/kg dikamba + 31 % műtrágya
Díszgyep, sportgyep: évelő és magról kelő kétszikű gyomok.
Dicophar
Hatóanyag: 70 g/l 2,4-D + 70 g/l MCPA + 42 g/l MCPP-P (mekoprop-P) + 20 g/l dikamba
Gyepben magról kelő és évelő kétszikű gyomok.
Gladiátor 480 SL
Hatóanyag: 480 g/l glifozát-izopropilamin-só. Javasolt felhasználás és dózis: szántóföldi kultúrák,
3 évesnél idősebb gyümölcsös, szőlőültetvényben magról kelő egy- és kétszikű gyomok: 2,0-4,0
l/ha, szántóföldi kultúrák, 3 évesnél idősebb gyümölcsös és szőlő ültetvényben évelő egyszikű
gyomok ellen: 4,0-6,7 l/ha, búza, évelő egyszikű gyomok, évelő kétszikű gyomok ellen: 4,0-6,0
l/ha, lucernában aranka ellen: 0,5-0,7 l/ha, erdészet, fakitermelés, sarjhajtások irtására: 3,5%,
mezőgazdaságilag nem művelt területek totális gyomirtása, cserjeirtás: 5,0-6,7 l/ha, napraforgó
érésgyorsítás: 2,0 l/ha, kukorica érésgyorsítás: 2,0 l/ha, napraforgó érésgyorsítás, évelő gyomok
ellen: 5,0 l/ha, kukorica érésgyorsítás, évelő gyomok ellen: 5,0 l/ha.
Gyom-stop
Elpusztítja az évelő és magról kelő kétszikű gyomokat.
Legideálisabb gyomirtási időszak: május-június és augusztus-szeptember, 2-4 nappal a fűnyírás
követően végezzük el a kezelést, amikor az éjszakai hőmérséklet 10C° felett van. Nyáron a
permetezést reggel vagy este végezzük. Erős napsugárzásnál, vagy nagy melegben ne
permetezzünk a megperzselődés veszélye miatt. A kezelést követő 24 órában eső csapadék a
készítmény hatékonyságát csökkenti.
Glialka 480 PLUS
Hatóanyag: 360 g/l glifozát (IPA-só)
Totális gyomírtás.
Pendigan 330 EC
Hatóanyag: 330 g/l pendimetalin. A készítmény a magról kelő egyszikű- és néhány kétszikű
gyomnövény ellen hatékony. A hatás kifejtéséhez 5-15 mm bemosó csapadék szükséges.
Kijuttatás: Kalászosokban vetés után, kelés előtt preemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után
a bokrosodás kezdetéig posztemergensen kell a készítményt kijuttatni. Rizsben a kultúrnövény
kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen a vetést követő 3 napon belül kell
kijuttatni. Kukoricában a kultúrnövény vetése után, kelés előtt preemergensen, vagy korai
posztemergensen a kukorica szögcsíra állapotában kell a szert kijuttatni. Napraforgóban
preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy vetés előtt 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva
kell a készítményt alkalmazni. Dohányban palántázás előtt a talajra permetezve, vagy 2-4 cm
mélyen a talajba dolgozva. Kacsgátlásra a kacsok 1-3 cm fejlettsége mellett, dohánytövenként 1020 ml 1,5 %-os permetlé szükséges. Burgonyában preemergensen a végleges bakhátak kialakítása
után kell a készítményt kipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak.
Borsóban, lóbabban preemergensen a vetést követő 4-5 napon belül kell a kezelést elvégezni.
Szójában preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt sekélyen 1-2 cm
mélyen a talajba dolgozva kell a készítményt alkalmazni. Lucernában arankairtásra egy évesnél
idősebb állományban kora tavasszal, a lucerna nyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt.

Hagymában preemergensen a dughagyma, és a magtermő anyahagyma kiültetése után azonnal,
magvetés esetén a vetést követő 3 napon belül kell a készítményt kipermetezni. Sárgarépa,
petrezselyem esetén preemergensen, vetés után 4-5 napon belül, zeller esetében a palántázás előtt
8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. Paradicsom, paprika palánták kiültetése előtt 8-10
nappal kell kijuttatni a készítményt. Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé
kultúrnövények palántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt.
Almatermésűek, csonthéjasok esetében kora tavasszal, gyommentes, aprómorzsás talajfelszínre
kell kipermetezni a készítményt. Bogyósokban kora tavasszal, jól elmunkált talajfelszínre kell
kijuttatni a készítményt. Szőlőben a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jól
elmunkált, aprómorzsás talajra kell kijuttatni. Fűszer-és gyógynövény kultúrákban preemergensen
kell a készítményt kipermetezni. Dísznövények esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi
időszakában kell elvégezni. Erdészeti kultúrákban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a
gyomnövények megjelenése előtt kell elvégezni. Kombinálhatóság: Fenti kultúrákban az azokban
engedélyezett összes preemergens gyomirtó szerrel kombinálható. Különleges előnyei:
felhasználhatósága rugalmas, jól irtja a kakaslábfű, selyemmályva, vadköles fajokat, valamint a
muharféléket és a libatopféléket. Engedélyezett kultúrák: őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs,
triticalé, rizs, kukorica, napraforgó, dohány, burgonya, borsó, lóbab, szója, vöröshagyma, (kivéve
zöldhagyma), fokhagyma, póréhagyma, sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika,
káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé, almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok,
szőlő, fűszer-és gyógynövények, dísznövények, erdészet, lucerna, károsítók: magról kelő egyszikű
és magról kelő kétszikű gyomnövények, kacsgátlás, aranka-fajok (Cuscuta spp.).
Fenti jegyzék tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. Nem szerepel
benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesíti a
készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát,
melynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termékek
csomagoló burkolatán.
Folytatás köv.
Összeállította, írta: Ficzere Miklós
Debrecen

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadásai 2014. I. félévben
Január 25. szombat: Elnökségi ülés. A 2014 feladatainak megbeszélése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Levezető: Dr. Csajbók József
Február 22. szombat: Hatékony gomba-és rovarölő szerek, a várható növényvédő szer kivonások,

az új forgalmi kategóriák, ki, milyen szereket jogosult vásárolni, a biológiai
védekezés lehetőségei, a génmódosításokról. Előadó: Dr. Sápi Levente
Március 29. szombat: Közgyűlés. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Április 26. szombat: Brazíliában a Notokaktuszok (Notocactus) földjén.
Előadó: Kádár Csaba, Győrújbarát
Május 24. szombat: Kötetlen beszélgetés, bográcsos főzőcske, nézelődés az üvegházban és a kertben
Dr. Csajbók József kertjében. Helyszín: Debrecen, Jáger dűlő.
Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: 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!

A
különböző
általános
iskolákban
Társaságunk
igen
sikeres
az
ismeretterjesztésben a gyerekeknek tartott előadásokkal, híven az
alapszabályunkban vállaltakkal. Talán nem kell még múlt időben mondanunk,
annak ellenére, hogy az utóbbi időben nem várt, kellemetlen akadállyal
szembesültünk. Az akadályt úgy is megfogalmazhatjuk, iskolai ismeretterjesztés
csak pénzért! Az érthetőség kedvéért ez annyit jelent, aki az iskolában a
gyerekeknek valamilyen programot, előadást szeretne tartani, az fizessen egy
meghatározott összeget az iskolát üzemeltető és fenntartó szervezetnek. Tudjuk,
törvényi előírás az alapja eme fura intézkedésnek, de elvárható-e ez a
pénzbeszedés azoktól, akik az előadásért, a gyerekek kedvéért fizetik a saját
kocsijuk üzemanyag költségét, feláldozzák szabadidejüket a nemes cél
érdekében úgy, hogy közben hasznot, fizetséget senkitől sem várnak. Reméljük, a
köz és a közművelődés érdekében lesznek, akik szorgalmazzák e törvényi előírás
megváltoztatását.
(-fm-)

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt!
2014-ben is csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?
Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!!
Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240
oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! 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. Az előfizetés történhet
belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú 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

A sziklakertben szemlélődve 2013. július közepén tűnt fel a képeken látható Echinocereus reichenbachii szokatlan
megjelenésével a Sedum sempervivoides előterében. A teteje kissé beroggyant, közepén tövises, gyapjas pamacs
képződött, és a körülötte látható podáriumok nem mindegyikén látható areola. Ez utóbbi önmagában is
szokatlan jelenség. Az eltelt idő alatt a növény valamelyest növekedett, de kinézete nem változott.
Kíváncsian várom a jövő évi fejleményeket.
Ficzere Miklós, Debrecen

Oldřich Fencl
Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai I.
Ficzere Miklós
Téltűrő kaktuszcserje: Maihuenia poeppigii
Kiss László
A Neowerdermannia nemzetség

Elton Roberts
Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei
Horváth Ferenc
Mexikó Tillandsiái 4. rész
Ficzere Miklós
Filatélia: Gyerekek figyelmébe
Gonda István
A Mexikói öböltől a Grand kanyonig 1. rész
Katona József
A Lithops nemzetség IV.
A levegőről, a hőmérsékletről és a fényről.
Bencze Sándor
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Márföldi Tamás
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

A Debreceni Művelődési Központ teadélutánjára kaptunk meghívást
2013. december 17-ére. Az esemény fontos mozzanata volt Jantyik Zsolt igazgató bejelentése,
mely szerint 2014-ben negyedévente lenne egy-egy megbeszélés a közös együttműködésről.
Az első alkalom várható ideje 2014. január.

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék
napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a
postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két
kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e
tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert

Olvasónk leveléből
Tisztelt Ficzere Úr!
Azért ragadok "elektronikus tollat", hogy gratuláljak a "Kaktuszok és pozsgások a
sziklakertben" című cikkéhez. Ilyen nagyszerű írást régen olvastam már a hazai két
kaktuszos lapban. Csodálatosak az igen beszédes fotók is, melyek kísérik a cikket. Még
egyszer köszönöm a tanulságos, gyakorlatias írást a hazai klímájú sziklakertjéről. Egyébként
az egész újság, teljes terjedelmében kiváló - és ez a színvonal számról-számra folyamatos
évek óta. Ezért is maximális gratuláció!
Fazekas Attila
Nyírbátor
Kedves Fazekas Attila!
Elismerő sorait és gratulációját a magam és Társaságunk nevében hálásan köszönöm. Igyekszem,
igyekszünk a jövőben is mindent megtenni a Debreceni Pozsgástár változatlan szakmai
színvonaláért, melyhez nagy segítséget és buzdítást adnak sorai.
Ficzere Miklós
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