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Vélemények Romániából a Debreceni Pozsgástárról
„Tisztelt Ficzere úr!
Örömmel olvastam a "Köszöntöm Olvasóinkat Magyarországon és Romániában!" magyarul és
románul megjelent KÖSZÖNTŐJÉT. Jó volna, ha több romániai gyűjtő is előfizetne a lapra.
Tudom, hogy Önnek plusz munka, de kívánom az "Isten fizesse meg" érte. Néhányan így
vagyunk ezzel, akkor is próbálunk valamit csinálni, ha sok vele a munka és a nehézség. Ez
azért bizonyítja, hogy nem mindenki és nem mindig egymást akadályozza. Most nem zavarom
tovább Önt, kívánok Boldog Újévet és sok sikert a lapnak.”
Szabó Gábor, Brassó
LA MULTI ANI!!!
Buna dimineata!
Am primit ieri revista noua si am fost incantata de calitatea ei:-imagini splendide, articole bune,
hartia de calitate... Felicit colectivul care a lucrat la revista si sper ca urmatoarele sa fie la
acelasi standard. Ideea de colaborare cu colectivul din Ungaria este benefic.... cu cat suntem
mai multi preocupati de aceste plante, e mai bine! Deci:-pentru viitor o colaborare cat mai
stransa si fructuasa! Iar in anul care tocmai a inceput doresc tuturor: sanatate,bucurii si cactusi
multi si infloriti!
Cu stima-Mirela Orlandea (din grupul Bucuresti-Fundulea)
Boldog Új Évet!
Jó reggelt!
Megkaptam az új folyóiratot tegnap, és nagyon izgatott voltam a minősége, a szép képek, a jó
cikkek, a papír minősége láttán ... Gratulálok a csapatnak, aki dolgozott a folyóirat kiadásában,
és remélem, hogy a következők is ugyanazon szabványok szerint lesznek. Ez az elképzelés, és
együttműködés a magyar csapattal nagyon jó .... Minél többen vagyunk, akik szeretik ezeket a
növényeket, annál jobb! Tehát a jövőben egy szoros és sikeres együttműködést! És az első
kívánság ebben az évben is: egészséget, boldogságot és sok virágzó kaktuszokat kívánok!
Tisztelettel, Mirela Orlanda (Bukarest-Fundulea csoport)
,,DEBRECENI POZSGASTAR,,,,,este o revista excelenta, cu pozele super ok, articole care
le-am inteles si nu prea, pacat ca nu este tradusa in intregime in limba romana,,,,,,asa am
descoperi si la noi cactusisti care inca nu si-au descoperit o pasiune care asteapta sa fie
descoperita, caci nu au unde citi asemenea reviste sau articole cu totul fascinante, caci insusi
cactusii sunt cu adevarat fascinanti......mii de multumiri celor care au facut eforturi pt a scoate o
revista deosebita......
salutari..Claudiu
,,Debreceni POZSGÁSTÁR kiváló, szuper magazin szép képekkel, cikkekkel, amiket
megértetem, és amiket nem igazán értettem meg. Kár hogy nincs teljesen lefordítva román
nyelvre,,,,,, igy megtudnánk, hogyan mi a kaktuszgyűjtők, még nem fedeztünk fel mindent, ami
a szenvedélyünkkel kapcsolatos és megismerésre vár, mivel nincs, hol olvassanak ilyen
magazinokat, vagy cikkeket, amelyek nagyon érdekesek, mert a kaktuszok tényleg
lenyűgözőek. Köszönet azoknak, akik erőfeszítéseket tesznek közreadni ezt az újságot ......
nagyszerű ....
üdvözletem: Claudiu

impresia artistica: NOTA 10 ! Vrem mai multe pagini !
- am savurat cu mare placere articolul privind Delosperma congestum tradus de tine in limba
romana, mai ales pentru ca sunt pasionat de plante de exterior !
- din pacate nu stiu o boaba ungureste, si ma gandesc ca am putea obtine acordul pentru
celelalte articole pentru un rezumat amplu in limba romana publicat pe rand in newsletterele
Aztekium. Altfel, iti spun cinstit, nu ajuta cu nimic un foarte scurt rezumat tradus la inceput.
- o idee alternativa - ce costuri ar presupune un format complet bilingv ? Poate ca ar rezulta un
pret subventionat - si acesta ar avea priza la membrii celor doua asociatii...O data pe an ar fi
suficient..
Toate cele bune !
Raman pe receptie daca mai pot sa contribui cu ceva !
Liviutz.

-Művészeti benyomás: 10 jegy! Azt akarnánk, hogy több oldal legyen!
-Nagy örömmel élveztem a cikket a Delosperma congestumról, amit te (Lőrincz István, a
főszerk. megjegyzése) lefordítottál román nyelvre, főleg azért, mert én szenvedélyesen szeretem
a szabadföldi növényeket!
-Sajnos nem tudok egy babnyit sem magyarul, és azt hiszem, lehetne egy megállapodás a többi
cikkek átfogó összefoglalójának publikálásáról román nyelven minden Aztekium hírlevélben.
Egyébként megmondom őszintén, nem támogatom a nagyon rövid összefoglalót lefordítva a
cikkek elején.
-Egy másik ötlet: milyen költségeket vonna maga után egy teljesen kétnyelvű formátumú lap?
Talán azt eredményezhetné, hogy legyen egy támogatott ára, és ez volna az egyesületek
tagjainak kedvező ... Évente egyszer elég lenne.
Minden jót! Maradok veletek, ha tudok még valamivel segíteni!
Liviutz, Bucuresti

Könyvespolcra ajánljuk
Jan Vlok és Anne Lise Schutte-Vlok könyve
2010-ben jelent meg Plants of the Klein
Karoo (A Kis-Karoo növényei) címmel az
Umdaus Press kiadásában. A könyv 1.445
növényfajt ír le és mutat be képeken, 582
oldalon. A könyv tartalmaz egy cd-t, 2.000
nagy felbontású képpel.

Megrendelhető a beszerzés helyétől függően
kb. 350 Rand áron.

Köszönet/Mulţumiri
A Debreceni Pozsgástár szerkesztősége köszöni a hozzánk küldött véleményeket a közös
kiadványról és igyekszünk az abban megfogalmazott javaslatokból mindazt
megvalósítani, amelyeket pénzügyi lehetőségeink és képességeink lehetővé tesznek. Ez a
feladat nem kevés, de bízunk abban, hogy a két egyesület, a szatmári Aztekium Egyesület
és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság (Debrecen) vezetése közös munkája
eredményeként, még ebben az évben néhány elképzelést meg tudunk valósítani, beleértve
újabb közös újság kiadását is. Kapcsolataink elmélyülése nyomon követhető Hírlevelünk
és az Aztekium magyar nyelvű honlapja együttműködésében. Kérem, kísérjék
figyelemmel mindkettőt. 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.

Redacția revistei Debreceni Pozsgástár mulțumește pentru observațiile și sugestiile
primite referitoare la publicația comună realizată. În limita posibilităților financiare ne
vom strădui să ducem la bun sfârșit propunerile făcute. Sperăm ca în urma efortului
comun depus de Asociația Aztekium din Satu Mare și Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság /Societatea de Cactuşi şi Suculente din Ungaria/ (Debrețin) câteva din sugestiile
propuse se vor putea realiza în acest an, inclusiv încă un număr bilingv al revistei.
Rezultatele colaborării se pot urmării deocamdată în Jurnalul MKPT și pe situl Asociației
Aztekium. Pe baza înțelegerilor dintre cele două asociații abonații din România la revista
Debreceni Pozsgástár primesc și un supliment cu traducerea articolelor în limba română.
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

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.

Már néhány nap és olvashatja! Február hónapban megjelenik a
Debreceni Pozsgástár 2012. 1. újságja!

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!
Már most közreadjuk a Debreceni Pozsgástár 2012. júniusban
megjelenő 2. számának tartalmát! Fizessen elő a Debreceni
Pozsgástárra! 2012-ben is csak 4000, Ft!
Debreceni Pozsgástár 2012. júniusban megjelenő 2. újság tartalma
Szerkesztőségi levél
Oldřich Novák
Bemutatkozik a 47 éves Kassai Kaktuszgyűjtők Klubja
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
Tóth Norbert
Barangolások „Kaktuszországban” Pokoljárás kaktuszos módra!
Botos Júlia
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Komporály Zsolt
Kiss László
Etimológia szótár
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

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

1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak akik még nem
rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő.
Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25C°-ra is
felmelegedhet. A melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De
semmi esetre ne kezdjünk el az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk
meg növényeink fejlődésének beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A
hirtelen erősebb felmelegedést, amely ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A
borus, hűvös idő veszélyeztetheti a növények egészségét, mivel ha a jobb időben
öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez a kevés víz a lehűlés kezdetére el is
párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az időszakban rothadást,
penészesedést okozhat.
2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az
erősebb felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok
használatával könnyen kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A
szellőztetést természetesen fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot.
3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb,
naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet
adhatunk, de csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket.
4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy
vannak-e állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld.
gombák, penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a
megfelelő szerekkel és módszerekkel.
Ficzere Miklós

Könyvespolcra ajánljuk
Davide Donati és Carlo Zanovello könyve monografikus
összefoglalása az Epithelantha kaktusz nemzetségnek.
Felülvizsgálja az eddigi fajokat és leír egy új fajt is
Epithelantha cryptica néven.
A könyvben 117 képet, 13 előfordulási térképet, és 12
táblázatottalálunk.
Megrendelhető a beszerzés helyétől függően kb. 30 USD áron.

Cikkek mellett már mag és -növénylistákat is olvashat!
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
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

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!!

Programajánló
Jöjjön el a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadására 2012. február 25-én, szombaton.
Japán Astrophytum (Csillagkaktusz) csodák és szörnyszülöttek.
Előadó: Szászi Róbert
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!

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!

Rendhagyó virágzás

Lévai Magdolna és Menyhért Temesvárról tudósít, hogy gyűjteményükben túlöntözést
követően megrepedt egy Gymnocalycium baldianum, majd nem sokkal rá a repedésen keresztül
tört elő virágja a képen látható módon. (Morfológiailag a podáriumok /levélalapok/ hónalj
helyzetű /axilláris/ rügyei törtek napvilágra, vélhetően nem a túlöntözés következtében. A jelenség
más kaktuszféléknél is előfordul, de ritkán. Ficzere M. tud. lektor)
Rendhagyó jelenségekről mások híradását is köszönettel várjuk!

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: Echinocereus subinermis

