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A Debreceni Pozsgástár ahogyan ık látják
Minden különösebb kommentárt mellızve bemutatjuk újságunk 2010/1. számában
megjelent Euphorbia godana (Euphorbiaceae) - egy új faj Dzsibutiból címő cikk
szerzıinek a Debreceni Pozsgástárról írt véleményét:
Dr. Volker Buddensiek (Németország) írta:
„Igen tisztelt Kiss Úr!
(…) Megnéztem az Önök folyóiratát. Mivel sajnos magyarul nem tudok, így csak a kivitelt
és a fotók minıségét ítélhettem meg.
Mindkettıt nagyon jónak találom és így a kiadványhoz minden bizonnyal gratulálhatok
Önöknek! (...)
Szívélyes üdvözlettel
Volker Buddensiek”
John Lavranos (Portugália) levélrészlete:
„Kedves Kiss Úr!
Sok köszönet az Önök szép kiadványának a Debreceni Pozsgástár XIII. évf. 2010. 1.
számának az elküldéséért. A cikket, amennyire megértettem, nagyon szépen állították
össze. Szerettem volna elolvasni. Az Önök folyóirata rendkívül érdekesnek tőnik és
mővészien megszerkesztett. A képek kiválóak. Örülnék, ha a véleményemet az Önök
folyóiratának a Debreceni Pozsgástárnak az oldalain olvashatnám. (…) Ha a jövıben
más anyagot, mint pl. további képeket küldhetek Önöknek, azt örömmel teszem. (…)
Szívélyes üdvözlettel
John Lavranos”
A leveleket fordította és bemutatta:
Ruff József
Orosháza

Jön! Jön! Jön!
Már nyomdában a Debreceni Pozsgástár 2010. évi 2. száma

Debreceni Pozsgástár
Megrendelte? Ne felejtse! Új elıfizetéshez ajándék!
A 2. szám várható tartalomjegyzékét az elızı, 6. Hírlevelünkben megtalálja! 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

Programajánló
Felsıpetényben, Kovács István segítségével, és Szászi Róbert növényadományával
sziklakert épül az iskolában, ahol
Május 7-én Mészáros Zoltán egyetemi tanár tart elıadást.
Május 13-14-én Mikepércsen, Nagy József közremőködésével a Mikepércsi
Kaktuszbarátok kiállítást szerveznek a Mővelıdési Házban.
Megnyitót tart máj. 13.-án 9 órakor Szászi Róbert, az MPKE titkára.
Május 20. (csütörtök) 15 óra:
A Debrecen-bánki arborétum megtekintése.
erdésztechnikus. Találkozás a bánki tájháznál.

Szakmai

vezetı:

Erdıs

Lajos

Május 29. (szombat) délelıtt 9-12 óráig:
Egyesületünk látogatást szervez Szunyogh Menyhért tagtársunk Nyíregyházához közeli,
Kótajban található győjteményébe. Gyülekezés a kótaji helyszínen, utazás egyénileg.
************************************************************************

Eladó növények!
Sajti Sándor gyulai győjtıtársunk a növényállományát csökkenteni akarja, mivel
életkora miatt nem bírja megfelelıen gondozni. Az érdeklıdık személyesen keressék fel
telefonon történt elızetes egyeztetés után. Csomagküldést nem vállal. Levélben történı
érdeklıdésre nem tud válaszolni.
Lakcíme: Gyula, Selyem utca 10. Telefonszáma: 06-66-633239
A hívásokat telefonon csak 11-12, illetve 19-20 óra között várja. A növények képei az
alábbi linken láthatók: http://5mp.eu/web.php?a=szabokaktusz&o=Ve7TFhrGbQ

***************************************************************
Adója 1%-ának felajánlásakor gondolt-e Egyesületünkre?
És gondolt-e arra, hogy felajánlásával olcsóbban megveheti a Debreceni
Pozsgástárt!?
Május 20-ig még néhány hét! Még segíthet, 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!

Igazi közönségsiker!
Április 22-én a Magyar Pozsgásgyőjtık Egyesülete és a debreceni Csapókerti Kertbarát
Kör szervezésében Írországi botanikus kertek címmel elıadást tartott Dr. Buglyó Péter
egyetemi docens, a Magyar Pozsgásgyőjtık Egyesületének tagja. Az elıadásnak
helyszint adó terem zsúfolásig megtelt az érdeklıdıkkel. A sikeren felbuzdulva mindkét
szervezet újabb, közös szervezéső elıadások megszervezését tervezi. Az eseményt
néhány képpel is illusztráljuk.

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

MPKE Maglista
Maglista 2010
Mint azt Tisztelt Olvasóink máris tapasztalhatták, jelen hírlevelünkhöz csatoltuk
Egyesületünk aktuális maglistáját. A listán szereplı magokat az adott taxonhoz tartozó
KÓD és a kívánt ADAG számának, illetve a POSTACÍM megadásával, e-mailben
tudják
megrendelni
Egyesületünk
magfelelısénél
(Németh
Jánosné,
nyuszoka5@freemail.hu). Egy adag ára egységesen 60 Ft, egyesületi tagoknak
kedvezményesen 50 Ft. Az adagok 20-30 szem magot tartalmaznak (az egyes
nemzetségeknél általában jelölve van a darabszám), az „x” illetve „y” jelöléső különleges
fajok adagjai 10, illetve 5 szem maggal kerülnek porciózásra! Tájékoztatjuk Kedves
Megrendelıinket, hogy a magok eladásából befolyó teljes összeggel a Debreceni
Pozsgástár kiadását segítik!
Megrendelésüket elıre is köszönjük!
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