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************************************************************************ 
Látogatás Szunyogh Menyhért győjt ıtársunk kaktusz- és 

pozsgásgyőjteményében 
 

Május 29-én egy nagyon jó hangulatú egyesületi összejövetel alkalmával 
megcsodálhattuk Szunyogh Menyhért változatos és gyönyörő pozsgás növényeit. 
Néhány képben osztjuk meg Hírlevelünk olvasóival az ott látottakat. Ha kedvük 

kerekedik, Önöket is, akik most nem voltak jelen, szeretettel várjuk 
rendezvényeinkre, összejöveteleinkre! 

 

  
 

  
 
Köszönjük a kedves vendéglátást, és kívánjuk, legyen rengeteg öröme még sok-sok ideig kedvenc 

növényeiben! 
 
*************************************************** ********************************* 



Utazzunk Csehországba!! 
 

Egyesületünk megfelelı létszám esetén 2010. szeptemberében kirándulást szervez 
Csehországba a Crudim-i kaktuszbörze megtekintésére, ahol természetesen óriási 
választékból veheti meg mindenki régen keresett, még hiányzó növényét. 
Jelentkezés és egyéb ismeret a szervezınél: 

Herczeg István, e-posta: herczeg4200@freemail.hu 
*************************************************** ********************************* 

Megjelent a Debreceni Pozsgástár 2010. évi 2. száma 
 

 
 

Már elhagyta a nyomdát a Debreceni Pozsgástár 2. száma érdekes és tartalmas írásokkal. 
Postázása máris elkezdıdött. Ha ez ügyben bármilyen problémája, kérdése adódna, titkárunknál 
érdeklıdjön: Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu, tel.: 20/549-0956 vagy 30/425-6067. A 2. 

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



 

Ízelítı a Debreceni Pozsgástár most megjelent 2. számából: 
 
„(…) A katasztrófa után vettem két evıeszköztartót galvanizált dróthálóból, és a belsı válaszfalakat 
kivágtam. Az idei kaktuszvetésemet már ezzel a páncél öltözettel fedtem le, mondván: - „E 
védıszerkezet alatt lévı növényekben az emberen kívül semmi sem tehet kárt.” Az üvegtáblák és a fal 
közötti rés szigetelı mővattával van kitöltve kb. 2 cm vastagságban. Ezen keresztül ismét támadás érte a 
növényeimet kora tavasszal.(…)” 
 
Részlet Szabó Gábor: „Katasztrófa a kaktuszházban” cikkébıl 
 
 
„(…) Ez a virágzó telep kertünk egyik ékessége lesz. A virágzás tavasz közepétıl szeptember végéig, 
tehát több hónapon keresztül tart. A virágok jól termékenyülnek, sok magot hoznak, és ezek nagyon jól 
csiráznak, biztosítják a szaporulatot. Ebbıl következik, hogy ez a kis növény nagyon ragaszkodik 
gazdájához, mert ha egyszer elültettük a kertünkben, akkor hosszú évekre biztosított a jelenléte. Télre 
teljesen visszahúzódik a földbe, csak a kaudex felsı része látható, ha jól szemügyre vesszük. A felsı 
hajtások ellenben elpusztulnak, sok más évelı, lágyszárú kerti növényünkhöz hasonlóan. Nagyon 
meghálálja, ha kıvel borított, sziklás környezetet biztosítunk részére. (…)” 
 
Idézet Ficzere Miklós: A kaktusz rokon Talinum nemzetség, és nálunk télálló faja a Talinum 
spinescens írásából. 
 
„(…) Zivatarok alkalmával a sok víz gyorsan lefolyik a lejtın, és a talaj hamar kiszárad. Nyáron a 
hımérséklet magas, 38 o-os is lehet, télen elıfordul -12 fokos lehőlés is, esetenként kevés hóval, ami 
gyorsan elolvad. Társnövényei helyenként az Echinocereus rosei, E. chloranthus, Ferocactus wislizeni, 
Coryphantha (Escobaria) vivipara var. neomexicana, Escobaria tuberculosa, Opuntia imbricata, 
Opuntia leptocaulis és Opuntia engelmannii. Ezek között a különlegesen száraz körülmények alatt is 
elıfordul, hogy a növény elveszti a gyökérzetét, és oldalt a talajszinttel egyvonalban, vagy lejjebb új 
oldalsó gyökereket fejleszt. A faj elıfordul az Organ Mountains északi kanyonjaiban, ahol az elszakad a 
Rio Grande völgytıl és kb. 50 mérföldre van Hot Springs-tıl. Ezek általában a kanyon északi lejtıin 
nınek a fő között és rendkívül nehéz megtalálni, amikor nem virágoznak. Inkább gömbölyő formájúak, 
de idısebb korban rövid oszlopos formájúak is elıfordulnak.(…)” 
 
Szutorisz Gyula: Néhány megfigyelés a Mammillaria wrightii-wilcoxii complex-rıl 

*************************************************** ********************* 
Kaktuszkiállítás Bogácson! 

 
Idén ismét megrendezésre kerül az utóbbi évek során nagy sikert aratott Bogácsi 

Kaktuszkiállítás. 
 

A rendezvény helyszíne és idıpontja: 
Bogácsi Mővelıdési ház 

2010. 07. 22(csütörtök)-2010. 07. 25 (vasárnap). 
Látogatható: csütörtöktıl – szombatig 9-18 óráig, 

vasárnap 9-16 óráig. 
 

Információ:  Kósik Péter 70-416-1223 
 

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



JÖN!  JÖN!  JÖN! JÖN!  JÖN!  JÖN!  JÖN!  JÖN!  JÖN! 

                                                                                                                
Hamarosan kapható a „Mexikói 

kaktuszcsodák” címő dupla DVD! 
 

Három magyar kaktuszırült kalandjai Mexikóban, 
12 000 km Pueblától Durangoig, a Kaliforniai-

félsziget vad sivatagjain és a Felföld pozsgásme-
zıin keresztül, az egykorvolt tolték fıváros Tula 
romjai és a rejtélyes eredető teotihuacani pirami-

sokig. 
 

Korábban soha nem látott videó- és 
fényképfelvételek igazi kaktuszritkaságokról! 

 
Megjelenés: 2010. augusztus 1. 

Ára: 2500 Ft + postaköltség. 
Megrendelhetı: Kósik Péter , tel: 70-416-1223. 

 
 

*************************************************** ************* 
Közgyőlési meghívó 

 
2010. augusztus 21-én 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 15:30-kor) Egyesületünk 

rendkívüli közgyőlést tart. 
Helyszín: Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. 

Tervezett napirendi pontok: 
1. Alapszabály aktualizálása (Elıterjesztı: Ábel Gyızı) 

2. Az egyesületi név megváltoztatásának kérdése (Elıterjesztı: Ficzere Miklós) 
3. Egyebek (Elıterjesztı: Szászi Róbert) 

 
Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számítunk! 

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

 
Fotók: fejléc kép: Ábel Gyızı: Mammillaria matudae, a látogatás képei Szanyi 
Károlytól. 
 

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 
 
 
 

 


