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Közgyőlési meghívó
Egyesületünk megalakulása óta különös figyelmet szenteltünk a közhasznú jogállásból következı
törvényi elıírások messzemenıen pontos betartására, melyek kötelezı jelleggel megszabják az
évenkénti közgyőlés lebonyolítását. Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt Tagság figyelmét, hogy
következı közgyőlésünkre 2010. március 27-én szombati napon kerül sor, melyen minél több
Tagtársunk részvételére számítunk. Határozatképtelenség esetén a következı közgyőlés idıpontja
(amely a résztvevık számától függetlenül határozatképes lesz) 2010. április 24. szombat.
A közgyőlés helyszíne: 4033 Debrecen, Süveg utca 3 sz.
Kezdési idıpont: 16 óra.
Tervezett napirendi pontok:
1. Levezetı elnök megválasztása.
2. Jegyzıkönyvvezetı és hitelesítık megválasztása.
3. Vezetıségi tagok és témafelelısök jelölése és megválasztása további 1 évre.
4. A 2009. évi gazdasági beszámoló elıterjesztése (Tóth Norbert), elfogadása.
5. A 2010. évi költségvetés tervezet elıterjesztése (Tóth Norbert), elfogadása.
6. Alapszabály aktualizálása, módosítása (Gedeon Tamás), elfogadása.
7. Egyebek
Gedeon Tamás
MKOE elnök
*************************************************************************

Kossuth Lajos is győjtött kaktuszokat!
Torinói kertjében Kossuth Lajos is többféle kaktuszt összegyőjtött számőzetése ideje alatt. Egyik kedvence
a bizonytalan helyrıl származó Cereus peruvianus volt. Errıl a kaktuszról hozott az 1880-as években az
erdélyi Gyaluban lakó Rosenberger Bernátnak egy dugványt Helfy Ignác. Majd késıbb Rosenberger Bernát
fia, Rosenberger Ignác ırizgette és nevelgette tovább még sok évig. 1917-ben a kolozsvári egyetemi
botanikus kertnek, akkoriban füvészkertnek ajándékozta. Innen egy hajtása elkerült Gyırffy István szegedi
kertjébe, aki fából kis tartóállványt barkácsolt, felirattal ellátta, és mint Kossuth ereklyét áhítattal látogatták
az érdeklıdı emberek az 1930-as évek elején is.
További sorsáról nincs ismeretem, de aki bármit tud róla, kérem, szíveskedjen értesíteni!
Ficzere Miklós
ficzere.miklos@gmail.com
************************************************************************************

Már megjelent! Keresse a postaládájában!
Már olvashatja!
Megjelent a Debreceni Pozsgástár idei elsı száma!
Olvassa Ön is! Ha szereti a pozsgás növényeket, akkor évente négy
alkalommal, alkalmanként 60 teljesen színes oldalon ismerkedhet e
csodálatos növényekkel. 2010. évi elıfizetés most csak 4000,-ft.
Minden új elıfizetınk, aki a 2010. évre elıfizetéssel megvásárolja
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 ajándékcsomagok számos ritka kaktuszfaj magjait, illetve
magoncait tartalmazzák. A Debreceni Pozsgástár így már csak
ráadás, hiszen több mint 60% árkedvezménnyel szinte ajándék!
Rendelje meg az alábbi címen: Szászi Róbert, e-mail:
nogo@freemail.hu
A Debreceni Pozsgástár 2010/1 számának borítója.
Az 1. szám tartalomjegyzéke:
Norbert Göbl és Alan Butler: A faj probléma
Veres Gábor: Észak-Amerika télálló kaktuszai VI.
Kocsis István: Iskolaprogram és növényszeretetre nevelés
Volker Buddensiek, Pjotr Lawant és John. J. Lavranos:
Euphorbia godana (Euphorbiaceae) – egy új faj Dzsibutiból
Horváth Ferenc: Kaktuszokkal nevelhetı hideg- és szárazságtőrı orchideák I.
Ficzere Miklós: Filatélia: Télálló Opuntia-félék
Kádár I. Csaba: Dél-Brazíliai kaktuszok III.
Herczeg István: Eforia: Mennyi energiát nyerhetünk a kaktuszoktól?
Kiss László: Kaktusz- és pozsgásgyőjtık: Szutorisz Gyula
Dr. Erostyák Mihály: Egy kis bonszáj: a Trichodiadema densum (HAW.) Schwant.
Egy kiállítás képei
Kiss László Etimológia szótár
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Szeretné, hogy olcsóbban kapja meg a Debreceni Pozsgástárt?!
Nem kell mást tennie, csak egyesületünk részre felajánlani adója 1%-át!
Segítsen, hogy a Debreceni Pozsgástár minél szebb, tartalmasabb és olcsóbb lehessen, a legjobban
megfeleljen az Ön igényének! Felajánlásukat most megtehetik a 2009. évi jövedelmek bevallása
alkalmával. A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyőjtık Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. 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
Szerkesztısége nevében elıre is köszönjük. Kérje meg családtagjait, barátait, ismerıseit, munkatársait, hogy
jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel!
Felajánlásukat köszöni az MPKE!

Kaktusy folyóirat
és egyéb különkiadások jelentıs árengedménnyel!
Kaktusy folyóirat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 évfolyamok
2003, 2004, 2006
2007, 2009
2005, 2008

3,0 €
3,7 €
5,6 €
elfogyott

Cseh nyelvő különkiadások
Euphorbie 98/1, Eriocactus 98/2, Mexikó éghajlata 2001/1, Ariocarpus 2002/1,
Brazilia 2003/1, Chile 2003/2, Opuntie 2004/2, Ferocactus 2005/1,
Madagaszkár 2006/2,
Karácsonyi kaktuszok 2006/2, Gymnocalycium spegazinnii 2006/3
Mindegyikbıl egy db csak 0,35 €!
Sempervivumok, Jovibarbák 2007/1, Szokotra 2007/2, Pediocactus 2007/3,
A növény fényképezés alapjai 2008/1, Thelocactus rhinconensis 2008/2,
Az USA védett parkjai 2008/3.
Mindegyikbıl egy db csak 0,75 €
Bolívia 2009/1, Sclerocactus 2009/2, Baja California 2009/3
Mindegyikbıl egy db csak 1,2 €
Német nyelvő kiadványok
Weingartia 2000/1, Uebelmanie 2000/2, Chile 2003/2, Frailea 2004/1,
Ferocactus 2005/1, Madagaszkár 2006/1,
Gymnocalycium spegazinii 2006/3
Mindegyikbıl egy db csak 1,2 €
Sempervivumok, Jovibarbák 2007/1, Pediocactus 2007/3,
Thelocactus rhinconensis 2008/2, Az USA védett parkjai 2008/3
Mindegyikbıl egy db csak 1,9 €
Bolívia 2009/1, Sclerocactus 2009/2
Mindegyikbıl egy db csak 3,7 €
Angol nyelvő kiadványok
Brazília 2003/1, Opuntia 2004/2
Mindegyikbıl egy db csak 1,2 €
Sempervivumok, Jovibarbák 2007/1, Pediocactus 07/3,
Thelocactus rhinconensis 2008/2
Mindegyikbıl egy db csak 1,9 €
Sclerocactus 2009/2 Egy db most csak 3,7 €
Néhány készleten maradt egyes példányszámok, nem teljes évfolyamok most csak 0,08 €/db áron
kaphatók! Felhasználhatók propagációs és prezentációs célokra.
Postaköltségeket (súly és csomagolási költségeket) az aktuális árszabás szerint számolok el.
A megrendeléseket a következı címre küldjék:
Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00, Praha 412, vagy az e-mail címen: betak@vol.cz .
************************************************************************************

Pozsgásgyőjtık munkanaptára.
Aktuális teendık március hónapra.
Ezen új rovatunkban hónapról hónapra összegyőjtjük a jellemzıen elıforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Hirtelen jött napsütésnél ellenırizzük a növényház hımérsékletét! Kora tavasszal ne engedjük
22-25°C fölé melegedni a győjteményt, ha szükséges szellıztessünk!
2. Tavaszi napégések elkerülése érdekében néhány hétig használjunk árnyékoló hálót!
3. Kora tavaszi virágzású fajok már ebben a hónapban viríthatnak: fordítsunk némi külön figyelmet
rájuk, a virágzás elıtt elkezdhetjük ıket öntözni. A győjtemény többi részét csak jó idıben, minimális
vízadagokkal öntözzük, vagy inkább csak párásítsunk!
4. Ellenırizzük a győjteményt, nincsenek-e kártevık! A teleltetés során legyengült növények sokkal
érzékenyebbek a fertızésekre, kártevıkre, ilyenkor a megelızés a legfontosabb!
5. Aki sötét pincében, kamrában, garázsban teleltet, az helyezze a növényeit világos helyre, ablak
közelébe a lakáson belül! Néhány hét szoktatás után (április második felében) ki lehet ıket tenni a
szabadba, így elkerülhetı a napégés.
6. Meleg ( 25 °C feletti), világos helyen elvethetjük a magokat. A kora tavaszi magvetések még ebben az
évben kellıképpen megerısödnek.
7. Ha még van tavalyi magvetés, azt mindenképpen pikírozni kell, hogy a magoncok eredése minél
zökkenımentesebb legyen.
8. A télen esetleg elpusztult, lebetegedett növényeket mielıbb emeljük ki a győjteménybıl, nehogy
további fertızéseket okozzanak!
************************************************************************************

Képek:
1. old. jobbra fent: Echinocactus horizonthalonius / MPKE archívum – Tóth Norbert
4. old. balra lent: Titanopsis hugo-schlechteri/ MPKE archívum – Deli Tamás
középen: Notocactus uebelmannianus / MPKE archívum – Tóth Norbert
jobbra lent: Lithops julii v. fulleri / MPKE archívum - Barna János
************************************************************************************

MPKE Hírlevél
A Magyar Pozsgásgyőjtık Közhasznú Egyesülete (Debrecen) elektronikus újságja
Kiadja:

Magyar Pozsgásgyőjtık Közhasznú Egyesülete (Debrecen), 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.
E-mail:
gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Szerkesztı: Ábel Gyızı
kaktuszbarat@gmail.com
E-mail:
Tel:
06 30415 6271

