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********************************************************************** 
Kiállítás Orosházán 

 
Az orosházi meghívásos Kaktuszkiállítás és vásár terv szerint 2010. május 21. és 23. 
között kerül megrendezésre. (A kiállítóknak meghívót április elsı felében küldünk a 

pontos tudnivalókkal!) 
Kérem minél több győjtıtársunk tekintse meg a hagyományosan jó színvonalú kiállítást, 

melynek a Petıfi Kultúrális Kht. (Orosháza, Kossuth u. 1. sz.) szolgál helyszínéül. 
 

Érdeklıdni lehet Kiss László szervezınél: 
E-posta: kissl.kaktusz@invitel.hu 

 
Tisztelettel! 
Kiss László 

 
*********************************************************************** 
 

Legyen olcsóbb a Debreceni Pozsgástár? 
Legyen! Ezért Ön csak egyet tegyen! Ajánlja fel egyesületünk részére 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! 
 
 
 



A Debreceni Pozsgástár 2010. évi 2., júniusban megjelenı számának borítója 
 

 
 

A Debreceni Pozsgástár 2010/2. számának várható tartalma: 
 

1. Nagy Sándor 
    Gondolatok a növények rendszerezésérıl. 
2. Ficzere Miklós 
   A kaktusz rokon Talinum nemzetség, és nálunk télálló faja a Talinum spinescens 
3. Willi Gertel, Hansjörg Jucker és Johan de Vries 
    Sulcorebutia cantargalloensis – egy újabb faj Bolíviából, a Cordillera Mandingából 
4. Szabó Gábor 
    Katasztrófa a kaktuszházban 
5. Kiss László 
   A Pediocactus knowltonii magvetésével és szabadföldi kultúrájával kapcsolatos 
   tapasztalatok. 
6. Sarádi Gyöngyi 
   Az Agave americana elsı virágzása Európában 
7. Veres Gábor 
    Észak-Amerika télálló kaktuszai VII. Az Echinocereus nemzetség 
8. Kiss László 
    Kaktusz- és pozsgásgyőjtık: Nádasdi Zoltán 
9. Ábel Gyızı 
    Pillanatképek az elmúlt év kiállításairól 
10. Katona József 
      A Tillandsia butzii és a Tillandsia balbisiana 
11. Szutorisz Gyula 
      Néhány megfigyelés a Mammillaria wrightii-wilcoxii complex-rıl 
12. Filatélia: Tillandsiák 

Fıszerkesztı az esetleges változtatás jogát fenntartja! 
 

*************************************************** ********************* 
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Programajánló 
 

Április 22-én, csütörtökön, 16 órai kezdettel a Magyar Pozsgásgyőjtık Egyesülete és a 
debreceni Csapókerti Kertbarát Kör szervezésében Írországi botanikus kertek címmel 

elıadást tart Dr. Buglyó Péter egyetemi docens, a Magyar Pozsgásgyőjtık 
Egyesületének tagja. 

Helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u. 3. 
Minden kertbarátot és érdeklıdıt szeretettel várunk! 

 
MPKE és a Kertbarát Kör Vezetısége 
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Hallott róla?  
 
A sivatagi patkányok is szeretik a kaktuszokat! Különösen a medvetalpkaktuszoknak 
nevezett Opuntia-félék a kedvenceik, de nem, mint eledel. Csak az elhalt, kiszáradt 
medvetalpakat részesítik megkülönböztetett figyelemben, mivel az elszáradt növényekben 
készítik el fészküket. 
 
Az arizonai szaguarókaktuszok csemetéi dajkára tartanak igényt! A szülık apró, kicsike 
tőpárnás csöppségei ún. dajkafa védelmében fejlıdnek igazán, mert azok árnyékában jobban 
biztosított növekedésük és megélhetésük. 

(Ficzere M.) 
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Debreceni Pozsgástár 
      Ne felejtse! Új elıfizetéshez ajándék!! 

 
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 említett ajándékcsomagok számos ritka kaktuszfaj magjait, illetve magoncait 
tartalmazzák. A Debreceni Pozsgástár így már csak ráadás, hiszen több mint 60% 
árkedvezménnyel szinte ajándék!  
 

Rendelje az Egyesület titkáránál, az alábbi címen: 
Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 



 
*************************************************** *********************** 

 

A Debreceni Pozsgástár korábbi számai megrendelhetık az 
MPKE Webboltjában! 

 
Örömmel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy az Egyesület megújult honlapján mőködı 
Webboltban ( http://www.pozsgasgyujtok.hu/webbolt/index.html ) minden 
eddiginél egyszerőbben hozzájuthat a Debreceni Pozsgástár eddig megjelent számaihoz! 
Mivel az újságok darabonként, vagy akár évadonként is megrendelhetık, Hírlevelünk új 
rovatában egy-egy évfolyamot mutatunk be, hogy Ön kedvére csemegézhessen a számtalan 
érdekes és értékes cikket felvonultató lapszám közül! 
1999. II. évf.  
1. szám: 
- A korán virágzó Ferocactusokról – Libnár Antal 
- Az Echinofossulocactusokról II. rész – Dósa Béla 
- Terepi győjtıszámokról – Rácz László 
- Mammillaria fajleírások – Szutorisz Gyula 
- Pinya de Rosa (avagy látogatás egy csodás kaktuszkertben) – Tóth Norbert 
- Magvetésrıl a teljesség igénye nélkül – Kiss László 
- Az Escobaria nemzetség – Papp László, Varga Zoltán 
- A Yoshua Tree Nemzeti Park – Barna János 
- Könyvismertetés: Lindsay, G. – A Ferocactus nemzetség rendszertana és ökológiája – 
Papp László 
 
2. szám: 
- Kaktuszgyőjtı szemmel Észak-Arizona és Dél-Utah nemzeti parkjaiban – Buglyó Péter 
- Könyvismertetés: W. Blum, M. Lange, W. Rischer, J. Rutow: Echinocereus – Horváth 
László 
- A Weingartia nemzetség I. – Mánfai Gyula 
- Mammillaria fajleírások – Szutorisz Gyula 
- Az Escobaria nemzetség II. – Papp László, Varga Zoltán 
- Így oltok Peireskiopsisra – Végh Zoltán 
- Az Echinofossulocactusokról III. – Dósa Béla 
- Üvegházépítés tapasztalatai – Kiss László 
 
3. szám: 
- Kaktuszgyőjtı szemmel Észak-Arizona és Dél-Utah nemzeti parkjaiban II.– Buglyó Péter 
- Könyvismertetés: Rob Bergman: The Genus Matucana – Horváth László 
- Gondolatok és emlékek a debreceni kiállításokról – Libnár Antal 
- A Weingartia nemzetség II. – Mánfai Gyula 
- A Notocactus nemzetségrıl 2. – Rácz László 
- Az Escobaria nemzetség III. – Papp László 
 
4. szám: 
- Az USA kaktuszos tájain – Barna János 
- Sziklakert építés pozsgásoknak – Horváth László 
- Az Escobaria nemzetség IV. – Papp László 



- Kaktuszok az interneten – Barna János 
- A Weingartia nemzetség III. – Mánfai Gyula 
- A Notocactus nemzetségrıl 3. – Rácz László 
- Könyvismertetés: Farkas Sándor: magyarország védett növényei – Papp László 
- Mammillaria geminispina - Libnár Antal 
- Mammillaria sartorii – Szutorisz Gyula 
- Könyvismertetés: S.A. Hammer, C. Barnhill: Lithops-Treasures of the Veld – Horváth 
László 
Különszám: 
Anisits János Dániel emlékszám 
 
Ne feledje! Ezek a cikkek csak a Debreceni Pozsgástárban olvashatók! Ha a fent bemutatott 
Pozsgástárak valamelyike – vagy akár az egész évfolyam – felkeltette az érdeklıdését, nincs 
más dolga, mint meglátogatni webboltunkat, s máris megrendelheti az aktuális Debreceni 
Pozsgástár mellé az Önnek tetszı régebbi számokat! 

 

*************************************************** ************** 
A magyar nyelvő szakirodalomban olvastuk 

 
Valahol, valaki a következıt állítja: A Maihuenia nemzetség a maihuén indiánokról kapta 
nevét. 

Ez azonban téves állítás! 
A nemzetség élıhelyén, a dél-amerikai Tőzföldön ilyen nevő indiánok nem éltek, de nem 
éltek az egész amerikai kontinensen sem. Honnan származik hát a maihuénia elnevezés?  
A Tőzföldön három indián törzset különítettek el: az alakauf, a jahgan és ona törzseket. Az 
alakauf és jahgan indiánok többnyire vízen, csónakjaikban töltötték életüket, halászással 
foglalkoztak. Az oná-k lakóhelye a szárazföld belsı területe, ahol vadászásból éltek, ezért a 
másik két törzstıl a szárazföldi elnevezést kapták. Az onákkal elıször 1580-ban találkozott 
Pedro Sarmiento de Gamba. Az európaiak minden rosszat mondtak az indiánokra, akiket 
vadaknak, állatiasan eldurvult barbároknak neveztek, és szó szerint, mint a vadakra, 
vadásztak is rájuk a mővelt és civilizált nyugat hajósai, minden ok nélkül. Súlyosan tévedett 
Darwin is, amikor föld körüli útja alkalmával a Tőzföld mentén hajózva, minden valóságot 
nélkülözve, életmódjuk vizsgálatára kísérletet sem téve, kannibáloknak mondotta ıket. Soha 
nem voltak azok! Még a 19. század végén is kutatók, állattenyésztık, katonák és bárki más, 
gondolkodás nélkül lıtte le a szemük elé kerülı indiánokat, mintha ártó fenevadak lennének. 
Asszonyaikat, lányaikat megbecstelenítették, még a gyerekeket is leöldösték. Őzetésükben 
éheztek, már az elhullott állatok húsából táplálkoztak, mert nem hagytak számukra sehol 
vadászterületet. Ezt észrevéve az európaiak, a kultúra és a civilizáció hordozói, sztrichnines 
húst helyeztek ki, ezzel ölve halomra a bennszülötteket. Az öldöklésben mindig oly sikeres 
európaiak mára elérték, hogy az alakauf és jahgan nép teljesen kihalt, az ona indiánokból is 
csak alig száz maradt meg napjainkra. Az ona emberek a területükön megtalálható 
tövises, szúrós, alacsony kaktuszcserjét nevezték nyelvükön maihuénnek. Tehát a 
maihuén név sohasem volt indián törzs neve! Az elszáradt cserjét tüzelınek is felhasználták. 
A maihuén név mindig emlékeztesse a kaktuszokkal foglalkozókat a tőzföldi indián 
törzsekre. A sok embertelen kegyetlenség, barbár bestialitás pedig, amit ezekkel a jobb 
sorsra érdemes, ártatlan, életerıs népekkel szemben véghezvittek, maradjon örök 
szégyenfoltja a nyugati civilizációnak! 

(Ficzere M.) 



*************************************************** ************* 
 

Programváltozás!!! 
 

Tisztelettel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a kecskeméti kaktuszkiállítás a korábban  
tervezett idıpont helyett 2010 október 1-3 között kerül megrendezésre. 

 
A kiállítók jelentkezését továbbra is Tóth Norbertnél várjuk 

cactusdraco@gmail.com 
 

Egyéb információ: 
Ábel Gyızı – szervezı 

kaktuszbarat@gmail.com 
 
 

*************************************************** *********************** 
 

 

 
Fotók 

Jobbra fent: Astrophytum myriostigma cv. Onzuka  - fotó: Tóth Norbert 
Balra lent  :  Crassula deceptor – fotó: Deli Tamás 

Középen lent: Gymnocalycium saglione – fotó: Ábel Gyızı 
Jobbra lent:  Mammillaria microchelia – fotó: Ábel Gyızı 

 
*************************************************** ********************* 

MPKE Hírlevél 
A Magyar Pozsgásgyőjt ık Közhasznú Egyesülete (Debrecen) elektronikus újságja 

 
Kiadja: Magyar Pozsgásgyőjtık Közhasznú Egyesülete (Debrecen), 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. 

E-mail:  kozpont@pozsgasgyujtok.hu 
 

Szerkesztı:  Ábel Gyızı 
E-mail:  kaktuszbarat@gmail.com 

Tel:  06 30 415 6271 
 

Viszontlátásra a 7. hírlevelünkben, amelyhez örömmel várjuk az Önök észrevételeit, rövid híreiket és a 
nagyvilág érdekességeit a pozsgásnövényekrıl. 

 
*************************************************** ********************************* 


