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Kedves Növénykedvelık!
Elérkeztünk a 10. számú hírlevelünkhöz, amely két számjegyővé vált. Apró sarokpont, mégis a
szerkesztıség örül annak, hogy Egyesületünk egyik újításaként megjelenı elektronikus újságunk az
elmúlt idıben sok pozitív visszajelzést kapott. Napról napra nı a feliratkozók száma, kaktusz és más
dísznövénykedvelık körébıl egyaránt. Tartalmát szeretnénk még jobban az Önök igényeihez igazítani.
Ezért kérem a Kedves Olvasót, küldje el a hírlevéllel kapcsolatos véleményét, javaslatát, mit szeretne a
hírlevélben viszontlátni, milyen témákról szeretne gyakrabban olvasni a gedeontamas@gedeon-tanya.hu
címre! Véleményét elıre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gedeon Tamás MPKE elnök

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.
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!

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

A Debreceni Pozsgástár 2010. évi 3., szeptemberben megjelenı számának
címlapja és hátsó borítója:

A Debreceni Pozsgástár 2010/3. számának tartalma:
1. Ficzere Miklós
Kaktuszok és környezetük védelme.
2. Peter Lechner és Alfred Draxler
Egy új faj Bolíviából – Sulcorebutia heliosoides (Cactaceae).
3. Tóth Norbert
Barangolások „Kaktuszországban”. Villámlátogatás a Tehuacan-völgybe.
4. Lothar Diers és Klaus Beckert
Parodia pilayaensis (Cactaceae): egy új faj Bolíviából.
5. Gonda István
A megunhatatlan Szlovákia és Csehország.
6. Tóth Orsolya
Folyóiratismertetés: Suculentes 2009. évf. 45. szám.
7. Veres Gábor
Észak-Amerika télálló kaktuszai VIII. A Pediocactus nemzetség.
8. Szászi Róbert
Kaktusz- és pozsgásgyőjtık: Kolovics József.
9. Ficzere Miklós
Filatélia: A szigorúan védett Carnegiea gigantea.
10. Kiss László: Etimológia szótár
Fıszerkesztı a változtatás jogát fenntartja!

Ha Virágkarnevál, akkor kaktuszkiállítás Debrecenben!
Egyesületünk, a Fınix Rendezvényszervezı Kft. közremőködésével, idén is megrendezi a 41. Debreceni
Virágkarnevál kísérırendezvényeként a tekintélyes hagyománnyal bíró
Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítását és vásárát.
A rendezvény helyszínéül az elmúlt évekhez hasonlóan a Kölcsey Központ (Debrecen, Hunyadi utca 1-3)
rendkívül impozáns és jó adottságú aulája szolgál.
A kiállítás idıpontja: 2010. augusztus 17 (kedd) – 21 (szombat). Nyitva: minden nap 10-tıl 19 óráig.
2010. augusztus 17-én 15.30-kor a kiállítást ünnepélyesen megnyitja Papp László, Egyesületünk
tiszteletbeli elnöke, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója, majd köszöntıt mond Dr.
Nemes Lajos a debreceni Botanikuskert korábbi igazgatója.
Tavalyi seregszemlénk, az egyedi kialakítású sziklakertnek is köszönhetıen, óriási sikert aratott mind a
nagyközönség, mind a szakemberek körében. Ezért feltett szándékunk, hogy a kiállítás már meglévı
hírnevéhez méltó látványossággal ünnepeljünk ismét. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy minél
több kiállító bemutassa győjteményének legszebb példányait. Várjuk minden kedves Tagtársunk
jelentkezését, hogy növényeik kiállításával segítsenek a reményeink szerint minden korábbit
felülmúló pozsgástárlat megrendezésében. Hogy ez utóbbi kívánalom megvalósulhasson, tisztelettel
megkérnénk minden kiállítónkat, hogy mindannyian próbáljunk meg valamilyen különleges díszlettel,
egyéni ötlettel megjeleníteni a bemutatandó kollekciókat.
A helyszín berendezésére 2010. aug.16-án 10-19 óra között, valamint 17-én 8-tól 12 óráig van lehetıség.
A kiállított növények elszállítása aug. 21-én 19 óra után, ill. 22-én délelıtt, kivételes esetben délután is
megoldható. Felhívnánk kiállítóink figyelmét, hogy a szervezık kifejezetten kérték a bemutatott
növényanyag egységének a kiállítás végéig való megırzését, ennek megfelelıen a kiállított pozsgások
között csak abban az esetben lehetnek eladó példányok, amennyiben azok a rendezvény végéig a helyükön
maradnak. Az elárusításra szolgáló terület sajnos nem túlságosan nagy, így ezúttal is meghívás alapján
kerülnek kiosztásra az árusító helyek, melynek jogát a szervezık fenntartják maguknak. Az árusítók
számára a helyfoglalási díj a kiállítás teljes idıtartamára: 6000 Ft/m².
A kiállításon való részvételre jelentkezés és további információ: Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; email: cactusdraco@gmail.com.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ficzere Miklós képei a tavalyi kiállítás sziklakertjérıl.

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendık július hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyőjtjük a jellemzıen elıforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Kaktuszaink többsége a kánikulában pihenıre vonul: a magas hımérséklet és a tőzı nap elleni
védekezés céljából növényeink minimálisra csökkentik élettevékenységüket. Növekedésük leáll,
hajszálgyökérzetük elhal. Ha nem tudunk győjteményünknek a legforróbb déli órákra némi árnyékolást
biztosítani, akkor néhány hétre fügesszük fel az öntözést (kb. augusztus közepéig). Ilyenkor egy bıséges
öntözés több kárt okozhat, mint gondolnánk.
2. Ha van lehetıségünk részleges árnyékolásra, akkor is csökkentsük az öntözések során a vízadagokat!
Próbáljunk minél több friss levegıt biztosítani a győjteménynek!
3. A kora tavaszi magvetések kellıképpen megerısödtek ahhoz, hogy a tőzdelést (pikírozást)
elvégezzük. Ha júliusban-augusztusban nem tudunk pikírozni, akkor inkább halasszuk kora tavaszra,
ugyanis egy túl késın elvégzett tőzdelés után már nem tudnak a magoncok kellıképpen megerısödni a
teleltetésig.
4. Hasonlóan a tőzdeléshez, az átültetésekkel és sarjleválasztásokkal is igyekeznünk kell! Most még van
ideje növényeinknek erıs gyökérzetet fejleszteni, és felkészülni a telelésre.
5. Ha akarunk oltásokat végezni, ez az idıszak még erre is alkalmas. Kissé hajtassuk meg az alanyokat
és a nemes hajtásokat is: félárnyékos helyen, melegben, bıséges öntözéssel, esetleg némi tápoldattal
„hizlaljuk fel” ıket. Az oltás elvégzése után hasonló körülményeket biztosítsunk az oltványok
megeredéséig (3-4 hét)
6. Ha akarunk saját győjteményben termett magokat győjteni, elkezdhetjük begyőjteni az érett
terméseket. A beszáradó terméseket morzsoljuk szét, távolítsuk el a szemetet a magok közül. A húsos
termésekbıl mossuk ki a magokat, majd mielıbb szárítsuk meg ıket. A megtisztított magokat kis
papírtasakokban, névvel ellátva tároljuk vetésig.
További hasznos tanácsokat találhatnak a Kaktuszok kislexikona c. kézikönyvben!

Kaktuszok kislexikona
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy korlátozott
számban még kapható a KAKTUSZOK KISLEXIKONA c.
kézikönyv, amely számos hasznos információval szolgál a
kaktuszok igényeirıl, tartásáról, szaporításáról. A könyv ára
mindössze 500 Ft+a postaköltség. Megrendelhetı a szerzınél
a kaktuszbarat@gmail.com cimen vagy Egyesületünk
Webboltjában!

Szeptemberben ajándék DVD minden Debreceni Pozsgástár
elıfizetınknek, de megkapják azok is, aki ezután fizetnek elı
újságunkra!
A mexikói szukkulens flóra gyöngyszemei
címmel újabb ajándék DVD lemezzel kedveskedünk Önöknek Egyesületünk elnökségének döntése
alapján. A teljes egészében Mexikóban készült élıhelyi fényképfelvételeket tartalmazó válogatással
köszönetünket fejezzük ki minden kedves Tagtársunknak, hogy szimpatizálnak tevékenységünkkel és
hőségesen támogatják céljaink megvalósítását. Reménykedünk benne, hogy leginkább azon
Győjtıtársainkat sikerül a maradandó, értékes ajándékkal meglepnünk, akik már hosszú évek óta
kitartanak mellettünk, de bízunk benne, hogy minél többen találják támogatásra méltónak
törekvéseinket. A növények megnevezésénél nem volt célunk pálcát törni a rengeteg vitát kiváltó
aktuális, vagy éppen „hagyományos”, „régimódi” botanikai nevek felett. A képek alatt található latin
nevek mindössze amolyan tájékoztató jellegőek, elsısorban azt a célt szolgálják, hogy a győjtık
számára valamilyen támpontot adjanak, amelyen el tudnak indulni a nekik tetszı irányba, mivel
mindenki használhatja az általa helyesnek vélt elnevezést. A DVD növénynevei azonban elegendı
alapot szolgáltatnak arra, hogy a kaktusz- és pozsgásbarátok e nevek ismeretében további
információkhoz jussanak kedvenceikre vonatkozóan a különbözı fórumokon.
A DVD lemez nem csak PC-ben való lejátszásra alkalmas, hanem hagyományos asztali DVD
lejátszóban is megtekinthetı, de csak abban az esetben, ha a készülék alkalmas a JPEG rendszerő
képek megjelenítésére.
Az ajándék DVD lemezünkhöz kellemes idıtöltést kívánunk mindenkinek!
Ha elıfizetıje a Debreceni Pozsgástárnak, akkor újságunk 3. számával kapja meg ajándékunkat. Ha
nem elıfizetınk, de elıfizeti a Debreceni Pozsgástárt, úgy Ön is megkapja a 3. számmal együtt.

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

Röviden az orosházi kiállításról.
A kiállítás az idén negyedik alkalommal érdemelte ki a nemzetközi jelzıt, mivel részt vett a zilahi Pop
Mircea, a temesvári Lévai Menyhért és Magdolna Romániából. Megtisztelte kiállításunkat Debrecenbıl
Rácz László, Tóth Norbert, Erdıbényérıl Molnár Zsigmond, Fótról Szabados Attila, Gyuláról Sajti
Sándor, Kecskemétrıl Ábel Gyızı és Rózsa László, Gyomaendrıdrıl Deli Tamás. Az Orosházi
Dísznövényklub tagjai közül a békéscsabai Nagy József, a gádorosi Kúrdi László, a hódmezıvásárhelyi
Hódi Sándor és Juhász Gábor, továbbá Mezıhegyesrıl Szabó Imre, a Nagyszénásról Gombkötı Pál,
Pusztaföldvárról Nádasdi Zoltán, orosházáról Dr. Erostyák Mihály, Fodor Irén, Hankó András, Kiss
László, Ruff József, Soós Béla, Szegediné Benkı Ágnes, Szemenyei Bálint. A kiállított növények
alapján elismerésben részesültek: Szabados Attila a „Legszebb kiállítási anyag dij”, Hódi Sándor a
„Legszebb növény díj”, Szabó Imre a „Szakmai díj”, Nádasdi Zoltán „Közönség díj”.
Kiss László, Orosháza
A következı oldal két képén ízelítıt kapunk a kiállításról. Sajnos a terem megvilágítása nem tette
lehetıvé színhelyes fotók elkészültét.

Éjjeli virágcsoda Orosházán
Kiss László győjtıtársunk különleges fotókkal örvendeztette meg szerkesztıségünket. A győjteményében
pompázó Selenicereus grandiflorus (Éjkirálynı-kaktusz) idén júniusban 60 virágot nyitott egyazon
idıben. A felvételekhez gratulálunk, a további munkához sok sikert kívánunk!

Fotók: 1. o. jobbra fent: Delosperma cooperi – Ábel Gyızı
7. o. balra lent: Echinocactus grusonii f. albispinus virágzása – Tóth Norbert
jobbra lent: Crassula setulosa var. curta – Ábel Gyızı

MPKE Hírlevél
A Magyar Pozsgásgyőjtık 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

