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HÍRLEVÉL
2014. október
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

Írta: Szabó Gábor
A giccs a művészetek eszközeit használó, a művészet látszatát keltő, többnyire kereskedelmi
természetű és célú alkotás.
Az 1990-es évek elején, mikor az országban (Romániában – a szerk.) még nem voltak
szupermarketek, egy nagy kb. 500 alkalmazottat dolgoztató vállalatnál ténykedtem. Az
alkalmazottak nagy része 1970-től ismert, tudták, hogy kaktuszokkal foglalkozom. Nem volt
szabad bejárásunk minden irodába. Egy alkalommal egy másik emeleten dolgozó hölgy járt a mi
irodánkban, és dolga végeztével mondja nekem románul: Szabó úr, novemberben kaptam egy
virágzó kaktuszt, mely ma is négy hónap után még mindig virágzik. Hogy hívhatják? A feleletem
egyszerű volt:-Kellene lássam, mert így látatlanban semmit sem mondhatok. Kiment és rövidesen
hozta a növényt. Én is akkor láttam ilyesmit először. Egy egyszerű Mammillaria volt, a
felsőrészén vagy öt műanyag virággal, amit meg is mondtam a hölgynek.
Rövidesen megjelentek nálunk is a szupermarketek és mindennapiak lettek Mikuláskor, a
Karácsonyi és Húsvéti ünnepek idején a különböző kaktusz giccsek árusítása. Itt megmutatok egy
pár ilyen példányt: 1, 2, 3, 4. kaktuszok és az 5. csak szárazságtűrő növény, Echeveria a neve.
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A 1-es képen látható növényekre a száraz szalmavirág, csak rá van ragasztva. Voltak olyan
növények is melyek virágjai műanyagból voltak, és a szár helyén lévő kis nyúlvánnyal volt a test
anyagába belenyomva, mint a kolleganőm esetében is. A 4-es képen látható madárka külön
pálcával a cserép földjébe van rögzítve, ez a jobbik eset. A 5-ös képen látható Echeveriából egy
tálcán sárga, píros, kék, ezüst és arany színűek várták vevőiket. Én is vettem egy kéket, melyet
otthon próbából lemostam, hogy lásam a festék típusát. Valószínű, hogy a többiről is lassan az
öntözővíz lemossa a festéket. Ha a vásárló csalódik is, mert a növény megváltoztatja a színét, de
nem pusztul el. Miért nem úgy öntözte, hogy a víz csak a földre jusson. A 3. képen látható
Mikulás, ami volt piros sapkával is, az adalékok ragasztásával lett elkészítve. Erről pár tövis, haj
elvágásával el lehet távolítani az álarcot. A növény nőhet és kinőheti az álarc eltávolításkor
keletkezett sérülést (6. kép). Ha az ilyen módon kicicomázott növények között látunk egy olyant,
amelyik érdekel, nyugodtan megvehetjük, mert rövid idő alatt szép növényünké válhat. Én így
tettem szert egyre, mert több nem volt, ez a 7. képen látható Notocactus uebelmannusra.
Szerencsém volt, mert a ragasztott virág majdnem magától eset már le. A 2. képen látható
szemüveg és sok más esetben az egész maszk egy a növény testébe beszúrt pálcikával, vagy drót-

darabbal van rögzítve. Ebben az esetben a növény belülről már elpusztult, már csak az epidermisz,
ami vegetál még egy rövid ideig (8, 9 képek). Ilyen növényt csak akkor érdemes megvenni, ha
nagyon hiányzik a gyűjteményünkből és fel vagyunk készülve rá, hogy otthon rögtön szétvágjuk,
remélve, hogy lesz egy darab, amit egy erős alanyra feloltva meg tudunk menteni és idővel
meglesz az óhajtott növény.
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Ha figyelmesen olvassuk el a giccs meghatározását, arra az eredményre jutunk, hogy lényegében
minden feloltott növény egy giccs (10, 11. kép). Nekem volt két kaktuszgyűjtő ismerősöm, akik
oltványról nem akartak hallani sem, utálták az oltványokat. Én sem szeretem őket, de mégis néha
nagy szükségünk van egyes növényeket feloltani, ha akarjuk, hogy a gyűjteményünkhöz
tartozzanak. A krisztáták legnagyobb részét másképp, mint egy termőhelyi krisztáta egy kicsiny
darabját, nem tudom, ki tudna tartani a méreteiért (12. kép). Ezért egy kis darabot egy alanyra
feloltva sokféle krisztátából álló gyűjteményt lehet létrehozni. Vannak gyűjtők, akiknek a
gyűjteményük csak krisztátákból áll (13, 14. kép). Egy másik szükséges oltási eset, amikor olyan
növényeket akarunk gyűjteményünkben tartani, melyek a mi körülményeink között nem hajtanak
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gyökereket, vagy ha hajtanak is gyenge, talán azt mondhatjuk, hogy életképtelen gyökerek, esetleg
ha erősek is a gyökerek, nagyon érzékenyek és bármikor berothadhatnak, Ilyenek a
Discocactusok, Blossfeldiák, az Aztekium ritterii, stb. A harmadik oltási csoport a szükségoltás.
Ha téli pihenőidőben vagy akármikor, valamelyik növényünk megy tönkre, a legtöbb esetben csak
úgy tudjuk megmenteni, ha egy még megfertőzetlen darabját feloltjuk. Nekem sikerült egyetlen
mammát feloltani, melyből normális növény lett (15. kép). Esetleg egy feloltott növény, ha eléggé
megnőtt, egy darabja levágható, saját gyökérre tehető és az oltott csonk hozhat magot vagy újabb
hajtásokat, tehát segít a szaporításban (16. kép). A kaktuszkereskedők elsősorban azért oltanak,
mert az erős alany jól táplálja a nemes, feloltott részt, mely így gyorsan nő és hamar kezd
virágozni, összehasonlítva a sajátgyökéren tartott növényekkel (13, 14, 17. kép), és hamar
eladható. A színes kaktuszokat az alany tartja életben, az alany termelte tápanyagok nélkül
elpusztulnak. Tehát ezeket így, feloltva kell tartani. Az olyan oltványoknak, melyeknél a nemes,
feloltott rész tartalmaz klorofilt, nincs szükség az alany termelte tápanyagra, csak ha célunk a
gyors növekedés, ezért ezeket a növényeket úgy ültethetjük cserépbe, hogy az alanyt teljesen föld
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alá tesszük. Ebben az esetben az oltott növény már nem kelti az oltott növény a giccs, egyesek
részére kellemetlen látványát. Nekem van egy Discocactus buenkeriim, mely 2005-től, már 9 éve,
így van tartva (18. kép). A sarjaiból eddig egyet sem tudtam meggyökereztetni. A feloltott
növényekkel van egy komoly probléma. Nem mindig tudjuk, hogy a feloltott nemes rész
mekkorára fog nőni (19. kép). Ezért időnként vagy át kell oltani erősebb alanyra, vagy
elpusztulhat táplálékhiány miatt, az alanyt kezdve elsorvasztani (20. kép).
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A 17-es képen látható krisztáta már rég nemlétezik, mert túlnőtte az alanyt. Sajnos egy állami
szakintézmény üvegházában nagy cereusokra találtam feloltott növényeket. A gondnok azt
mondta, hogy "A látogató közönségnek így jobban tetszik, azért végezték ezeket az oltásokat" (21,
22. kép). Én ezzel nem értek egyet, de akik a jövedelmüket kell biztosítani, azok mindent
kénytelenek véghezvinni. Végső soron, hogy ki mit csinál, nem szólhatunk bele. Mindenkinek
más az ízlése, másképp látja a dolgokat, mást kedvel. Ha mindnyájunk ízlése egyforma volna, az
egész világ férfijai egyetlen nőért verekedne.
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Sajnos a giccs észrevétlenül minden felett uralkodik. A művészetekben, építészetben,
irodalomban, televízió műsorokban, mindenütt. Miért? Mert a világ népeinek kultúrája 80%-ban a
giccset kívánja. Ha a giccsért fizetnek, azt kapjuk, mert a pénzből élünk.
Szabó Gábor
Négyfalu, Románia

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.

Szeptember elsején kaptuk a gyászhírt. Gyűjtőtársunk, Sajti Sándor meghalt. A következő
írással rá emlékezünk. A cikk megjelent a Debreceni Pozsgástár 2001. 4. számában. Emlékét
kegyelettel megőrizzük!
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2014. május 20.

Létavértesi Arany János Általános Iskola
2014. május 29.

Az Iskolaprogram előadásai Nagy József (Mikepércs) szerkesztésében és előadásában. Fotók: Nagy József.

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

Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum)

Szeptember elején kedves gyűjtőtársunk, Szabó Gábor meghívására néhány napot töltöttünk
Romániában, a Kárpát-kanyarban. Fő célunk a Bucsecs-hegység és a Fogarasi-havasok
növényeivel való ismerkedés. Igaz, itt kaktuszok nincsenek, csak Gábor barátunk háza tájánál, de
néhány pozsgás növényt láthattunk, nem is szólva a számtalan magashegységi növényről. A
Bucsecs-hegység növényféleségekben igen gazdag. Területén, amely viszonylag nem nagy,
mintegy 300 km2, Románia növényfajainak kb. egyharmadát, valamivel több mint 1200 fajt
találunk. A 2200 m magasan elterülő Babele-hegyhátra tekervényes utakon jutottunk fel, keresztül
a Tatár-szoroson. A szűk szorost magasra emelkedő sziklafalak szegélyezték, melynek
repedéseiben többféle kőtörőfű, Saxifraga tenyészett. A hegyhát érdekessége a Babele-kövek és a
bucsecsi Szfinx. Ez utóbbi olyan kőalakzat, amely egyik oldaláról nézve emberfej formájú. A
Babele öregasszonyt, vénasszonyt jelent románul. Az első meglepetés a sok legelő birka látványa
volt a nekünk oly kedves és féltett sziklakerti növényeken, pl. a szártalan habszegfűn, a Silene
acaulison, a különböző kőtörőfüveken, varjúhájféléken, stb. Ez itt természetes dolog, a birkák
láthatólag nem okoznak kárt ezekben a növényekben, talán még előnyükre is szolgál a legeltetés.
Többféle encián (Gentiana sp.) is feltűnt abból a 15 féléből, amelyek ezen a területen tenyésznek.
Kövirózsát nem sikerült felfedezni, pedig az is megterem errefelé. Nem maradhatott ki Törcsváron
(Bran) a Drakula kastély látogatása sem. A vár aljában váratlanul előbukkant egy meglepetés
növény, a mediterrániumban honos, itt-ott gyomnövénynek számító Cymbalaria muralis. E
növénnyel kapcsolatos másik meglepetés az volt, amikor véletlenül ráakadtam Debrecenben is,
lakóhelyemtől csak két utcával arrébb az Eötvös utcán két tőre, egymástól kb. 4 m-re a járda és a
házfal közti szűk repedésben északi fekvésben. Érdekes az is, hogy ebből több példány sem a
közelben, sem távolabb nem volt. A két előfordulási hely jól mutatja e növény óriási
alkalmazkodó képességét. A Fogarasi-havasokban a Bilea-tóhoz vezetett utunk az Alsóárpásról
kiinduló Transzfogarasi autóúton kanyarogva. Az út minősége kiváló, különösen a felső, erősen
szerpentines szakasz. 2040 m magasságba jutottunk, itt fekszik a Bilea-tó. Maga a tó
jégkorszakbeli tengerszem az észak-déli irányú gleccservölgy felső részén. Körülötte sokféle
alpesi növény virágzott. Aki még nem járt hasonló helyeken, az meglepődve tapasztalhatja, milyen
sok növény virágzik szeptember elején, már-már tavaszi hangulat érződött. Ennek oka a
magassággal változó időjárás. Most, szeptember 23-án kaptuk Gábortól a hírt, hogy alig 20 nappal
később ott jártunk után, azaz szept. 23-án havazott a Bilea-tónál. Ebben a magasságban találtam
egy Sedum alpestris tövet, amelyet első látásra alig tudtam megkülönböztetni a Saxifraga
aizoidestől. Gyönyörűen virágzott a Dianthus glacialis, a fagyos szegfű is. De szavak helyett
beszéljenek a képek, legyenek kedvcsinálók mindenkinek egy jövő évi kiránduláshoz.
Ficzere Miklós

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

1. Burai János, Győri Anikó, Ficzere M., Szabó Gábor

3. A Babele-fennsík

2. Bejárat a fennsíkra: a Tatár-szoros

4. A bucsecsi Szfinx

5,6. Melyik a Varjúháj (Sedum), melyik a kőtörő (Saxifraga)??

7. Törcsvár növénye: Cymbalaria muralis

9. Fogarasi-havasok: A Bilea-tengerszem 2040 m-en.

8. A transzfogarasi autóút a gleccservölgyben

10. A tó környékének egyik növénye.

11. A fagyos szegfű (Dianthus glacialis) szeptemberben
12. Virágzó üstökös kakukkfű (Thymus comosus)
Képek: Ficzere M.: 4,5,6,7,9,11,12. Győri A.: 2,3,8,10.

Olvassa Ön is 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

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2014 II. féléves
programja
Kaktusz és pozsgás növény kiállítás
Szeptember 27-28: Nyíregyháza, Korzó üzletház.

Előadások
Október 25. szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai
Előadó: Cséke László
November 29: szombat: Újdonságok az Epithelantha nemzetségben.
Előadó: Tóth Norbert
December 20, szombat: Évadzáró összejövetel vagy buli a ki-ki hozta batyus süteményekkel
és italokkal.
Levezető: Dr. Csajbók József és még sokan mások.
Az előadások helye és ideje
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!

Könyvespolcra ajánljuk
Egy újabb monográfia bóvíti az Echinocereus nemzetség
szakirodalmát. A témában megjelent könyveket végig
kísérve nem meglepő módon tapasztalhatjuk, mennyire
nincs egység az idetartozó növények rendszerezésében. A
jelenség mindennapos, a növények sok más csoportjában is
hasonló a helyzet. A könyv 2014-ben jelent meg 500
oldalon, írója és kiadója Duke Benadom, az Amerikai
Kaktusz és Pozsgás Társaság újságjának, a Cactus and
Succulent Journal szinte állandó cikkírója. A taxonokat 867
színes képen mutatja be, melyek közül több mint 100 egész
oldalas. Az ismertető szövegnek jóval kevesebb hely jut,
mint a képeknek. Röviden említi a rendszertant, ezzel
kapcsolatos megjegyzéseit. Ugyancsak szűkszavú a
tartásmód, gondozás ismertetése. ABC sorrendben ismerteti a 62 fajt és a sok infraspecifikus
taxont. Az E. reichenbachii csoport változatos és változékony tagjaival összesen 56 oldalon
foglalkozik, főleg képek formájában. A kevés szöveg ellenére is találunk hibákat. A 17. oldalon a
vékonyszárú, szürke tövisű E. brandegeeit E. barthelowanusnak mondja, vagy az E. arizonicus
New Mexico-ban és Chihuahua-ban tenyészik. A könyv azonban hibái ellenére is nagy segítőtársa
lehet azoknak, akik szeretik az Echinocereus nemzetséget, és ha még nem rendelkeznek más,
hasonló tárgyú monográfiával.
A könyv beszerzési helytől függően 98,- USD körüli áron vásárolható meg.

A Debreceni Pozsgástárban az Etimológia Szótár utolsó része a 2013. 3. újságban jelent meg.
Kivételét indokolta a helyhiány. A változtatás lehetővé tette, hogy még több hely jusson a
cikkeknek és a képeknek. A Szótár folytatását mostantól nyomon követhetik Hírleveleinkben,
lehetővé téve minél több növénykedvelőnek a keresett kifejezések magyar jelentésének
megismerését.

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

caymnensis
cedrosensis
celendinensis
cellula
celsiana, celsianus
centerius
centralifera
centraliplumosa
centricirrha
centricirrhus
centrispina
cephaliomelana
cephalium
Cephalocereus
Cephalocleistocactus

benannt nach Herkunft:Cayman- Inseln
benannt nach: Inseln Cedros
aus Celendin (Peru)
die Zelle
Cels, J. M.
stechend

cephaloideus
cephalomacrostibas
cephalophora
cephalophorus
cephalus
cerasifera
cerasiflorus
cerastioides
ceratistes, ceratites
cerdana
cereiformis
cereus
cereuscula
cernuus
cerralboa
cerris
cerrulata
chacalapensis
chachapoyensis
chacoanus, chacoana
chaffeyi
chakensis
chalaensis
chalybaeus

kopfartig

mit befiederter
mit gebogenem Mitteldorn
mittelborstig
mittelstachelig
der Kopf
am Kopf Blütenstand bildender
cephalium bildender kakteen

köpfentragende
kopfchentragend
kopf
kirschenantig
kirschblütig
hornkrautenartig
der Gehörhte
benannt nach Herkunft. Bol.
cereusförmig
kerzenartig, wachstackel
nickend
aus Cerralboa (Baja California)
strauchenartig
fein gesägt
benant nach Herkunft: Chacalapa
benannt nach Herkunft:Peru
aus Chaco Boreal (Paraguay)
Chaffey, Dr. Elswood
benannt nach Herkunft:Chaka, Arg.
aus Chala (Südperu)
stahlblau

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Cayman-szigetekről való
Cedros (sziget)-ről való
Celendinből való
kamrácska /sejt/
Cels-féle
szúrós
központi-, közép(tövist) viselő
tollakkal ellátott közepű
görbülő középtövissel bíró
középen sörtés
középtövisű
fekete fejű
fej, konty, puha (virágzási zóna)
fejen virágzatot képző
cephaliumot képző zártvirágú
kaktusz
fejszerü
fejdudor
fejecskét viselő
kontyot viselő
fejes, kontyos, fej
cseresznyeszerü
cseresznyevirágú
madárhúrszerü
felszarvazott
helységnévről elnevezve
gyertya alakú
gyertyaszerű, viaszgyertya
viaszosodó
bókoló, lehajló
Cerralboából való
cserjeszerü
finoman fürészelt
Chacalapa-ról elnevezve
Chachapoyo-ból való
Chacóból való
Chaffey-féle
Chaka-ból való
Chalából való
acélkék

Lektorálta: † Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Honlapunkon megtekinthető a gazdag kínálatú egyesületi maglista az alábbi linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-2014-evi-kaktusz-es-pozsgas-maglistaja
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