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Keszthelyen megszületett 
Schwarz Dávid, a kormá-
nyozható léghajó feltalá-
lója. Találmányát Zeppelin 
vette meg.

A demokrata Martin van 
Burent választották meg az 
Amerikai Egyesült Államok 
8. elnökének.

Megszületett Pietro 
Mascagni olasz zeneszer-
ző, karmester (Parasztbe-
csület).

Megszületett Willa Cather 
amerikai írónő (One of Ours, 
O Pioneers).

Elborult elmével meghalt 
Ferdinand de Lesseps fran-
cia mérnök és diplomata, a 
Szuezi- és a Panama-csator-
na építésvezetője.

Megszületett Ámos Imre 
festőművész.

Megszületett Louis Prima, 
a Just a Gigolo című dal 
szerzője.

Megszületett Szántó Piros-
ka festőművésznő, grafi-
kus, író, kiváló és érdemes 
művész.

Megszületett Helen Gurley 
Brown amerikai szerző (Sex 
and the Single Girl).

Világrekordot állított fel 
Johnny Weissmüller 150 
yardos (kb. 140 m) gyors-
úszásban.

Az Electrolux szabadalmaz-
tatta a gázzal működő hűtő-
szekrényt.

Megszületett Fodor Sándor 
romániai magyar író, mű-
fordító.

A japánok megtámadták a 
Hawaii-szigeteken lévő ame-
rikai támaszpontot, Pearl 
Harbort.

Szabadalmaztatták a mikro-
hullámú sütőt.

Megszületett Tom Waits 
zeneszerző, zenész, színész 
(Rövidre vágva).

Megszületett Robert Kubica 
lengyel Formula–1-es ver-
senyző.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A Mexikó hegyvidékein ős-
honos mikulásvirágot az 
indiánok már régóta is-

merték és gyógyászati célok-
ra használták, de még nincs 
száz éve, hogy dísznövényként 
is termeszteni kezdték. Elein-
te vágott dísznövényként hasz-
nálták, manapság Európában 
kizárólag kisméretű cserepes 
növényként kerül a virágüzle-
tekbe a mikulásvirág, amely no-
vembertől karácsonyig az egyik 
legdivatosabb növény.

Sajnos a megvásárolt vagy 
ajándékba kapott mikulásvi-
rággal kapcsolatosan is sokan 
azt tapasztalják, hogy amíg az 
üzletben pompásan, életerő-
sen díszeleg, otthonukban pár 
nap után fakulni kezd, lehull-
nak a levelei és már nem annyi-

ra szép. Ennek a dísznövénynek 
is megvannak a maga sajátos 
igényei, amit igyekeznünk kell 
biztosítani, mert minél inkább 
eltérnek az általunk biztosított 
feltételek a növény igényeitől, 
annál biztosabb, hogy rövid időn 
belül kipusztul.

Nem szereti a meleget

Ha a mikulásvirág megvásár-
lása után egy meleg, jól fűtött, 
száraz levegőjű szoba aszta-
lára kerül − és sok esetben ez 
történik − akkor ez a biztos ki-
száradását jelenti. Ahhoz, hogy 
jól érezze magát és minél hosz-
szabb ideig díszelegjenek a sö-
tétzöld és élénkpiros, rózsaszín 
vagy akár krémszínű levelei, 
egy hűvösebb, 12-16 Celsius- 

fokos helyre tegyük. A fénnyel 
és a páratartalommal kapcso-
latosan hasonló elvárásai van-
nak, mint az orchideáknak: a 
jól megvilágított, de közvetlen 
napsütéstől mentes helyet sze-
reti és a párás levegőt. Ezért 
a mikulásvirágnak is jót tesz, 
ha vízzel feltöltött agyaggo-
lyós vagy kavicsos tálba helyez-
zük, illetve, ha rendszeresen 
spricceljük. Az öntözést a helyi-
ség hőmérsékletéhez igazítsuk, 
tartsuk folyamatosan nedvesen 
a földet, de ne öntözzük túl vagy 
ne engedjük kiszáradni.

Februárig szép maradhat

Megfelelően gondját viselve 
ez a dísznövény egészen febru-
árig „virágozhat”, majd ezután 
elhullatja az összes levelét. 
Ilyenkor a legtöbb mikulásvirág 
a kukába kerül, de ha van egy 
kis türelmünk és továbbra is 
gondozzuk, akkor következő év-
ben is szép növényünk lesz. Az 
első lépés, hogy vágjuk vissza a 
növény hajtásait, de elővigyáza-
tosan, mert a mikulásvirág egy 
kutyatejféle és a vágási sebek-
ből előbuggyanó nedv mérgező, 
a bőrre kerülve irritációt okoz.

Hosszú éjszakákra van szüksége

Visszametszés után ültessük 
át tápdús növényföldbe, majd 
félárnyékos helyen nevelges-
sük egészen őszig. Ekkorra már 
szép, terebélyes növénnyé kell 
fejlődnie, viszont a fellevelei 
még nem színesek. A levelek pi-
rosodásának folyamatát a rövid 
nappalok indítják el. Szeptem-
ber végén kezdjük el a keze-
lést: mindennap biztosítsunk a 
növény számára 13-15 órás éj-
szakát. Leboríthatjuk egy kar-
tondobozzal, fekete zacskóval 
vagy letehetjük a pincébe. A nap 
többi részében megfelelő megvi-
lágítást igényel, a sötét órákban 
teljes sötétséget és a lesötétíté-
sét napi rendszerességgel, ki-
tartóan kell végezni. Ez alatt az 
időszak alatt az öntözést csök-
kenthetjük, de továbbra is oda 
kell figyelni arra, hogy a virág-
föld ne száradjon ki. Ha tápolda-
tozni is fogjuk a növényt, akkor a 
levelek színe még élénkebb, telí-
tettebb lesz. Nyolc-kilenc hetes 
kezelés után a növényen megje-
lennek a piros levelek, ami után 
már nincs szükség a sötétítésre.

Örömteli kertészkedést!
FARKAS ATTILA

Gyakori dísznövény, sajátos igényekkel

A mikulásvirág gondozása

Kellő gondozással jövőre is „virágozhat” a mikulásvirágunk

Az utóbbi évtizedben az adventi időszak han-

gulatát a megszokott karácsonyi szimbólumok 

mellett egy új dísznövény is jellemezi, amely 

már-már kezd bekerülni az elengedhetetlen 

hangulatteremtők közé. A mikulásvirágról van 

szó, amelyre érdemes kellő figyelmet fordítani.

A legtöbben édességet vagy 
játékot találtak tegnap és teg-
napelőtt a fényesre pucolt ci-
pőjükben – legalábbis az egyik 
piackutató cég felmérése 
 szerint.

A romániai lakosság többet 
költött Mikulás alkalmából kü-
lönféle ajándékokra, mint a 
tavaly – derül ki a Mednet Mar-
keting Research Center által 
kedden nyilvánosságra hozott 
felmérés eredményeiből. Egy 
személy átlagosan 340 lejt for-
dított erre a célra, ami 22 lejjel 
több a tavalyi 318 lejnél. A köz-
vélemény-kutatás során meg-
kérdezettek 44 százaléka úgy 
nyilatkozott, hogy 100 és 250 

lejt szán ajándékokra, miköz-
ben csaknem 32 százalék költ 
250 és 500 lej közötti összeget, 
16 százalék pedig 500 lejnél is 
többet irányzott előre erre a 
célra. Eközben az ajándékozók 
7,7 százaléka válaszolta azt, 
hogy 100 lejnél kevesebbet költ 
Szent Miklós-napi ajándékra.

A felmérésből azt is megtud-
hattuk, hogy ugyan a kisebb 
városokban nagyobb az aján-
dékozási hajlandóság, az er-
re a célra szánt összeg kisebb, 
mint a 100 ezresnél nagyobb 
helységekben.

A Mikulás „bevásárlólistája” 
különben hasonlított a tavalyi-
hoz: édességek (72,5 százalék), 

játékok (45,3 százalék), vala-
mint ruházati cikkek és lábbe-
lik (40,3 százalék) szerepeltek 
többnyire rajta. De találunk 
még a lajstromban gyümölcsö-
ket, piperecikkeket, parfümö-
ket, valamint könyveket is, és 
a megkérdezettek tettek emlí-
tést ékszerekről, elektromos 
cikkekről, háztartási gépekről 
is. Vannak olyanok is, akiknek 
jobb ötlet híján a Mikulás pénzt 
is hozott (4,4 százalék). 

A felmérést városi környe-
zetben készítették 2017. no-
vember 24–27. között 882, 
18–65 éves személy megkérde-
zésével. A hibahatár  ±3,30%.

B. E.

Mit hozott a Mikulás? Többet költöttünk ajándékra, mint tavaly

A legtöbb cipőbe édesség került
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