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Tájékoztatás 
a Debreceni Pozsgástár megjelenésének és postázásának rendjétıl. 
 
A Debreceni Pozsgástár évente négy alkalommal, negyedévenként megjelenı folyóirat. 
Minden egyes füzet megjelenésének idıpontja az adott negyedév utolsó napja. Ez az 
idıpont az, amikor a nyomda rendelkezésünkre adja az újságot. Például az idei 3. füzet, 
vagy közkeletőbb megnevezésével a 3. szám megjelenésének idıpontja a 2010. év 3. 
negyedévének utolsó napja, esetünkben 2010. szeptember 30-a. Ettıl az idıponttól 
kezdıdik a postázás kedves Elıfizetıink részére. A postázásra rendelkezésünkre álló 
idıtartam a jelzett idıponttól számított 20 nap, esetünkben október 20-án fel kell 
adnunk az utolsónak maradt példányokat is. Amennyiben a posta kézbesítése hibátlan, 
úgy október 25-ig mindenkinek meg kell kapnia a Debreceni Pozsgástárt. Amennyiben 
ez a fenti idıtartam alatt bármelyik negyedévben nem történne meg, úgy kérjük 
visszajelzésüket, reklamációjukat e-postán a következı címre: Szászi Róbert, e-mail: 
nogo@freemail.hu, tel.: 20/549-0956 vagy 30/425-6067. Mint olvashatják a postázást 
titkárunk Szászi Róbert végzi, ezért minden postázást illetı kérdésben csak ı tud pontos 
választ adni, de csak akkor, ha a hiba nálunk történt. Sajnos, minden postázáskor nem 
egy esetben fordul elı, hogy a posta útvesztıiben küldeményünk is elvész. Errıl azonban 
csak akkor szerezhetünk tudomást, amikor Önök e tényrıl értesítenek bennünket. Ki 
kell jelentenünk, nyilvántartásaink pontosak, ugyanakkor nem tudunk eredményesen 
küzdeni a postán elveszı küldemények ellen, pedig ez jelentıs többlet költséget is okoz 
számunkra. Természetesen hiba nálunk is lehetséges, de ezt igyekszünk minél jobban 
kiszőrni. Célunk, hogy mindenki idıben megkapja a Debreceni Pozsgástárt, és ıszintén 
reméljük, senki nem gondol az ellenkezıjére. Amennyiben a jelzett idıpontok elıtt 
kapnák meg újságunkat, az azoknak a szorgalmas és szabadidejüket másra felhasználni 
nem sajnáló munkatársaknak köszönhetı, akik mindent megtesznek azért, hogy 
újságunkat mielıbb kézbe vehessék kedves Olvasóink. Mert fizetett, munkabérért 
dolgozó alkalmazottaink nincsenek, csak szorgalmas, feladatokat önként vállaló 
segítıink egy jó és szép cél megvalósítása érdekében. 
Fentiek alapján kérjük szíves megértésüket, és figyelembe venni az említett 
megjelenéssel és postázással kapcsolatos idıpontokat. 
 

Ficzere Miklós, a Debreceni Pozsgástár fıszerkesztıje 



 

Látogatás a debreceni Botanikus Kertben, Magyarország 
legnagyobb kaktusz és pozsgásgyőjteményében 

 
 

Egyesületi összejövetel keretében június 26-án megnéztük a debreceni Botanikus Kert 
kaktusz és pozsgásgyőjteményét. Az esıs idı ellenére szép számban összegyőltünk. Az esı 

még jót is tett, mert csoportunk volt az egyetlen közönség, ezért senkitıl sem háborítva 
nyugodtan nézelıdhettünk. Minden kétség nélkül elmondhatjuk, hogy itt található az ország 
legteljesebb, fajokban leggazdagabb ilyen jellegő győjteménye. A pozsgásnövényeken kívül 

más növényekben is gyönyörködhettünk. Aki aug. 20.-a körül Debrecenbe látogat, annak 
szívünkbıl ajánljuk a Kert megtekintését. Nem fognak csalódni, sıt…! (f-m) 

 

    
1. A gyülekezés percei.                                     2. Crassula-félék egyvelege. 

    
            3. A Lithops győjtemény részlete.                           4. Fıleg selyemkórók. 

    
            5. Haworthiák végtelenje.                      6. És kaktuszok, ameddig a szem ellát. 

 
A képeket Komporály Zsolt készítette. 



 

 
 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

a debreceni kaktusz és egyéb pozsgásnövények 
kiállítására 

 
 

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Hírlevelünk kedves Olvasóját, családját és minden 
kedves ismerısét Egyesületünk, valamint a Fınix Rendezvényszervezı Kft 

közremőködésével megrendezendı 
 

kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítására és vásárára, 
 

amely a 41. Debreceni Virágkarnevál kísérırendezvénye. 
 

A rendezvény helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan a Kölcsey Központ (Debrecen, 
Hunyadi utca 1-3) rendkívül impozáns és jó adottságú épülete. 

 
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. 
Elmúlt évi kiállításunk alkalmával a nagy sikerő sziklakerttel kedveskedtünk 

látogatóinknak, óriási sikert aratva mind a nagyközönség, mind a szakemberek 
körében. A meglepetés az idén sem marad el!! 

 
Bármilyen további információ: Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: 

cactusdraco@gmail.com 
 

A belépés díjtalan!! 
 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 



Dr. Nemes Lajos egykori írásával felidézzük Hazánk és Debrecen 
eddigi legnagyobb kaktusz és pozsgás kiállítását. 

 
 

Visszatekintés az 1975-ös kiállításunkra 
 
Hálátlan feladat a szakmatörténeti múlt megidézése. Gyorsan elfeledjük a történeti 
eseményeket, még ha értékeket ıriznek is. Még gyorsabb a már eltávozott, az értékeket 
egykor létrehozó győjt ıtársaink emlékének feledése. Ha nem rögzítette ezeket egykor 
história, az utókor csak töredékekbıl, itt-ott fellelhetı megemlékezésekbıl értesül – ha 
akar –, hogy kik voltak egykor szakmai eleink és mit alkottak. Hasonló gondjaim voltak 
Anisits János Dániel életrajzi adatainak – pontosabban töredékeinek – összegyőjtésekor. 
Ezért szólítlak távolodó emlékő, eddigi legnagyobb debreceni szakmai kiállításunk az 
1975-ös évbıl. 
A kiállítás gondolata az egykori Debreceni Kaktuszkedvelık Körében született, a 
kezdeti napokban anyagi és más háttér hiányában. Az akkori id ıben egyesületi életrıl 
Debrecenben szó sem lehetett. A Kölcsey Ferenc Mővelıdési Központ szakköre voltunk 
egy, a szakmai elképzeléseinket támogató és mindenben segítı elıadó szárnyai alatt. 
Korábbi, kis mérető kiállításainkra felfigyelt a debreceni virágkarnevál 
szervezıbizottságának néhány tagja, és megkereste a 15 győjt ıbıl álló szakkörünket. 
Így lettünk egyik rendezvénye az 1975. évi virágkarnevál eseményeinek. Arra is kértek 
bennünket, hogy lehetıség szerint országos kiállítást szervezzünk. Sok tapasztalatunk 
nem volt e téren. A karnevál forgatókönyvének összeállítója a mi feladatainkat is 
rögzítette, de a szakmai tartalmat ránk bízta. 
A kiállításhoz kaptuk a város akkori legnagyobb, színpados hangversenytermét 
valamint a tárgyi és anyagi eszközöket: asztalokat, vitrineket, tablókat, elektromos 
felszereléseket és hangosítót. 
A kiállításra személyesen hívtuk meg – egyenként postai úton – az akkor ismert hazai 
(közel 200) győjt ıt. Közülük 57 vállalkozott rá, hogy eljön kiállítóként. Budapestrıl egy 
pótkocsis tehergépkocsi hozta-vitte az egy helyre összegyőjtött győjteményeket. A 
szervezés, a berendezések elkészítése, a tárgyi eszközök összeállítása januártól augusztus 
elejéig tartottak. A kiállítás helyszínének elkészítése – asztalok, vitrinek, dioráma – 3 
hetet igényeltek. Az elkészült kiállítási teremben, körben szakmai képek és külföldi 
barátainktól kapott élıhelyi felvételek kinagyított képeinek sorozata adta a hátteret. A 
színpadot egy mexikói kaktuszokból és festett képekbıl álló diorámává alakítottuk át. 
Kiállításunkon több mint 200 négyzetméternyi területen élılények voltak láthatók, 
köztük az akkor néhány napja Kubából hazaérkezett Mészáros Zoltán által leírt új 
Melocactus-fajok is. 
Az augusztus 16–20. közötti kiállításnak 15 000 látogatója volt. Nem egyszer elıfordult, 
hogy a terem telítettsége miatt a folyamatosan érkezı látogatóknak várniuk kellett a 
bebocsátásra. A megnyitó beszédet Kiss József szombathelyi kaktuszgyőjt ı barátunk 
vállalta. Kondér István az IOS nevében köszöntötte a kiállítást (sajnos ez volt Pista bácsi 
utolsó nyilvános szereplése). A nagy szakmai eseményt sok hazai és külföldi 
győjt ıtársunk kísérte figyelemmel. A lehetıségek akkor NDK-ból, Csehszlovákiából, és 
Lengyelországból vonzottak vendégeket. Ausztriából Vostry Jóska volt a vendégünk. 
A kiállítás ideje alatt Farkas János izsáki, Dr. Kiss József szombathelyi barátaink 
tartottak vetített képes elıadásokat, bemutatva már akkor is híres és értékes  
 

 



 
győjteményeiket. Dr. Mészáros Zoltán kubai győjt ıútjáról és kutatásairól tartott 
élménybeszámolót, kapcsolva hozzá a nekünk szokatlan kubai életvitelt. 
Debrecen város virágkarnevál-szervezı bizottsága elismerései mellett a zsőri a legszebb 
növények tulajdonosai között 9 díjat osztott ki. A nagydíjat Mézer Antal nyerte 
különlegesen szép és fajokban gazdag Parodiáival. a díjazottak között volt Légrádi 
Miklós Echinofossulocactus-győjteménye, Menyhárd János Neochileniái, a debreceni 
egyetem botanikus kertjének nagymérető növényeibıl összeállított bemutató és Fierer 
Kelemen gazdag fajgyőjteménye – köztük több, akkor még nagy ritkasággal. Az 
emlékezetes kiállításnak ırizzük a forgatókönyvét és a bemutatott győjteményrıl készült 
diafilm-sorozatot, közülük néhányat emlékeztetıül is bemutatunk. Sajnos a kiállítók 
közül már több győjt ıtársunk nincs közöttünk. Az ı emlékük is indokolja egykori 
kiállításunk emlékezetét. 
A kiállításon részt vevık: Mészáros Zoltán, Dr. Ludány Gyuláné, Papp László, Juhász 
Katalin, Uj Imre, Kenyeres Gábor, Szabó János, Mészárosné Visnyovszky Éva, ifj. 
Kunkli Ferenc, Szabó Dezsı, Bartalis Imre, Dr. Kiss József, Czerván István, Csende 
Imre, ifj. Csende Imre, Nemes Zoltán, ifj. Csengery Miklós, Nemesné Szentírmay Teréz, 
Szőcs Lajos, Kovács László, Csonka Zoltánné, Szabó Dezsı, Kondér István, Dr. Kiss 
Józsefné, Romhányi Tivadar, Nagysurányi Miklós, Csonka József, Viczenthy Tihamér, 
Csonka Zoltán, Lejtovizcz László, Fierer Kelemen László, Szilágyi Zsuzsa, Nemes Lajos, 
Sajti Sándor, Kiss József, Boros József, Libnár Antal, Novák János, Hubai István, Gali 
János, Gyarmati Sándor, Ady Pál és Szilágyi István. 

Dr. Nemes Lajos 
Szomód 

 
Megjegyzés: Az 1975. évi kiállítás nemcsak az eddigi legnagyobb debreceni, hanem az eddigi 
legnagyobb országos kiállítás is volt egyben, amit azóta sem sikerült túlszárnyalni. 

Ficzere Miklós, a Debreceni Pozsgástár fıszerkesztıje. 
 

 
 

Egy csoportkép az 1975. évi debreceni kiállítás résztvevıirıl. Ismerünk-e mindenkit? 
Vajon kiknek él ma már csak az emléke? És kikkel találkozhatunk még? 

 



 

Készül az ajándék DVD minden Debreceni Pozsgástár 
elıfizetınek, azoknak is, akik ezután fizetnek elı 

újságunkra! 
 

Az MPKE és a Debreceni Pozsgástár újabb ajándékát, a sok száz gyönyörő fényképet 
tartalmazó, 

 

A mexikói szukkulens flóra gyöngyszemei 
 

címő DVD-t a Debreceni Pozsgástár 3., szeptemberben megjelenı példányával kapják 
kézhez elıfizetıink és mindazok, akik idıközben elıfizetnek újságunkra. 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 
Győjt ıtársainkat sikerül 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 győjt ık 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.  
Ajándékunkhoz mindenkinek kellemes idıtöltést kívánunk 

 
Két kép ízelítınek: az egyik a dvd borítója, a másik az Echinocereus stramineus élıhelyén. 

 
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. 

   
A képeket készítette Tóth Norbert. 

 



 

Viszontlátásra!! 
 

Debrecenben a Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállításán és vásárán 
2010. augusztus 17-én, 18-án, 19-én, 20-án és 21-én. 

 

 
 

 
 

A külön nem jelölt képek: 1. oldal jobbra fent: Kissné Balogh Judit: Echinocereus 
pentalophus 

5. oldal képe ismeretlen szerzıtıl. 

 
 

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

 

 

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 


