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Kedves Olvasó!  
  

Üdvözlöm körünkben a frissen feliratkozott gyűjtőtársainkat!  Az első számok pozi-
tív visszhangja után szerkesztőségünk hónapról hónapra elkészíti Önnek a Magyar 
Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének hírlevelét. A hírlevél felépítése, tartalma válto-
zatos formában jelenik meg, az Ön igényeit, érdeklődési körét szem előtt tartva, 
érdekességekkel, friss információkkal, jó tanácsokkal fűszerezve. Köszönöm Önnek, hogy 
a hírlevél olvasásával is megtisztel bennünket, fogadja olyan sok szeretettel, mint 
amennyivel készítjük Önnek időről időre!  
  
Üdvözlettel: 
Gedeon Tamás  Ábel Győző 
szerkesztő szerkesztő 
 
 

Új előfizetőinknek ajándék! 
 

Minden kedves új előfizetőnknek, aki 2010. évben 
előfizetéssel megvásárolja Egyesületünk újságját a 
Debreceni Pozsgástár-t, értékes ajándékot választhat 
az alábbiakból: 
(1) Kaktuszmag-csomag, 2500 Ft értékben, vagy (2) 
Pozsgásnövény csomag, 2500 Ft értékben. Választását a 
befizetési csekken vagy az átutaláson az ajándék 
sorszámának (1), vagy (2) feltüntetésével jelezze! 
Az említett ajándékcsomagok számos ritka kaktuszfaj 
magjait, illetve magoncait tartalmazzák. 
A Debreceni Pozsgástár így már csak ráadás, hiszen 
több mint 60% árkedvezménnyel szinte ajándék! 
 
 
 
 
A Debreceni Pozsgástár 2010/1 számának borítója 



 
 
Kiss László gyűjtőtárs 10% árengedményt nyújt minden egyesületi tagunknak, akik a 
2010. évi növény-, vagy magjegyzékéből rendelnek! 
 
 

Tetszik Önnek az MPKE 2010. évi falinaptára? 
 

Megvásárolhatja a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének új, 2010. évi 
falinaptárát! 

 A naptár 13 lapján a Kaliforniai-félsziget (Mexikó) 13 növénycsodájában  
gyönyörködhet természetes környezetükben 

lefényképezve.  
Ára csupán 1300 Ft + postaköltség. 

Megrendelheti az alábbi elérhetőségeken: 
Tel.: 70-366-04-92 

E-mail: cactusdraco@gmail.com
 

Ha tetszik, rendelje meg, az Ön egész évre szóló 
ajándéka! 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. év II. negyedévi programok 
 
2010. április 24.: MPKE közgyűlés 
2010. május 29.: Látogatás Szunyogh Menyhért (Nyíregyháza) gyűjteményében (de. 9-12 
óra között)
2010. június 26.: Megtekintjük a Debreceni Botanikus kert kaktuszait. Gyülekezés a 
helyszínen! 
 
Az előadások helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Esso 
kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál.) 
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra   
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Az Agave americana első virágzása Európában 
 

Az Európába behozott Agavék első 
bizonyított virágzása 1583-ban történt meg a mai 
Olaszország területén Bishop Tornabonius pisai 
kertjében. Ezt a kertet, amely később Olaszország 
legrégebbi botanikus kertjeinek egyike lett, Luca 
Ghini orvos és botanikus hozta létre 1547-ben. 
Ebben az időben az Agavét még Aloénak 
gondolták. Később a XVIII. században Carl Linné 
az általa kigondolt kettős nevezéktannak 
megfelelően rendszertanilag osztályozta és 
elkülönítette egymástól az Aloe és az Agave 
nemzetségeket. 
(Ficzere Miklós)            Agave americana ’Medio-picta Alba’ 
 
 
 
 
Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása 
 

Ezúton köszönjük mindenkinek az elmúlt évi, jelentős összegű felajánlást. Továbbra 
is 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 és színvonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni 
Pozsgástárt. 
Ezen felajánlást 2010 tavaszán lehet megtenni, a 2009. évi jövedelmek bevallása 
alkalmával. A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, Debrecen. 
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5. 
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82 
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu  
Adószámunk: 18555220-1-09 
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 
 
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni 
Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 
 
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelemadójuk 1%-át 
Egyesületünk javára ajánlják fel! 

 
 

Felajánlásukat köszöni az MPKE! 
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Magdepó egész évben! 

 
Egyesületünk 2010-ben is folyamatosan várja magadományaikat! Felhívással 

fordulunk mindazon gyűjtőtársunkhoz, akinek módja és lehetősége van saját termelésű és 
szaporítású, faj-azonos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel) 
hozzájárulni a magdepó sikeréhez, küldjék meg egyesületünk címére adományukat, hogy a 
honlapunkon folyamatosan változó listából bármikor választhasson az érdeklődő 
növénybarát! Az adományon szíveskedjenek megadni a nemzetség és faj nevet, az élőhely 
megnevezését, a magfogás évét. A magokat megtisztítva, vagy termésben kérjük 
egyesületünk, vagy a magfelelős címére bármikor megküldeni! 
Címünk: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, 4015 Debrecen, Pf.: 82.  
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Magfelelős címe: Németh Jánosné, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu

 
Segítő szándékukat előre is köszöni az MPKE Elnöksége és a Magfelelős! 

 

Fotók: 
Fent, jobbra: ’Echinocereus oklahomensis’ (E. reichenbachii ssp. baileyi) 
Lent, balra: Thelocactus hexaedrophorus 
Lent, középen: Crassula ’Morgan’s Beauty’ 
Lent, jobbra: Gymnocalycium andreae  
(A fotókat készítette: Ábel Győző) 
 
 
MPKE Hírlevél 
A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen) elektronikus újságja 
 
Kiadja: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen), 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. 
E-mail:  gedeontamas@gedeon-tanya.hu  
 
Szerkesztők:  
                                 Ábel Győző      E-mail: kaktuszbarat@gmail.com           Tel: 06 30 415 6271 
                                 Gedeon Tamás E-mail: gedeontmas@gedeon-tanya.hu   Tel: 06 30 24 24 458  
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