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Az 50. évfordulós ünnepi kiállításról 
 

 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

2012. augusztus 16-tól 20-ig rendezte meg a 

kaktuszok és egyéb pozsgásnövények 

kiállítását a debreceni Kölcsei Központban 

a Virágkarnevál kísérő rendezvényeként. 

Az öt napos ünnepi kiállítás nem várt sikert 

hozott. Ezt jól mutatja az a szerény becslés, 

miszerint a kiállítást 8-10 ezer látogató 

tekintette meg. A látogatók nagy száma 

nem csak a kiküldött meghívóknak 

köszönhető, hanem a Kossuth rádió 15-i 

reggeli hírműsorában elhangzott, igaz, csak 

kétmondatos, valamint a helyi média szinte 

mindegyike által közreadott ismertetőknek. 

Panaszunk igazán nem lehet a 

rendezvényünket megelőző hírverésre. 

Természetesen mindez kevés lett volna, ha 

a kiállítók nem tesznek meg mindent a 

kiállítás látványáért, egyedi, kis ötletes 

kompozíciók is megjelentek. Meglepetés 

volt a több négyzetméteres kaktuszos 

tájkép, vagy Vasas István ügyes rendezése, 

Nagyházi Tünde tetszetős kerámia 

edényekben elhelyezett növényei, de még 

sorolhatnám. Összesen 33 kiállító 

gyűjteményéből láthattuk a legszebb példányokat, nem egyszer valódi ritkaságokat. 

Nevezhetnénk rendezvényünket nemzetközi kiállításnak is, hiszen jelen volt a Kassai 

Kaktuszgyűjtők Klubja (Szlovákia), és a szatmárnémeti Aztékium Egyesület (Románia) egy-

egy kiállítási anyaggal, de részt vett a Debreceni Botanikus Kert és a Nyíregyházi Tuzson János 

Botanikus Kert is. Rendezvényünk hat részre tagolódott: a kiállított növényekre, a kaktuszokról 

készített gyerek rajzokra, a kaktuszokat és más pozsgás növényeket bemutató bélyegkiállításra, 

a múltunkról hírt adó régi újság cikkekre és fényképekre, az eladásra szánt vásári anyagra és a 

meghirdetett előadásokra. Újdonság volt a bélyegkiállítás, amelyet sokan nézegettek némi 

nosztalgiával, mert nem egy embernek ekkor jutott eszébe, milyen kedvteléssel gyűjtött 

bélyegeket valamikor fiatal korában. A kiállított bélyegeket Gonda István és Ficzere Miklós 

gyűjtéséből láthattuk. E helyen köszönjük meg Gonda István segítségét, aki egy 

bélyegalbumnyi bélyeget küldött kiállításra. Tetszést arattak az 50. évfordulós bélyegíveink is, 

amelyekre máris több megrendelés érkezett. Sikeresek voltak az előadások, amelyeket 

alkalmanként 50-60 fő hallgatott meg. Az előadásokért köszönet Papp László biológus-

botanikusnak, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertje igazgatójának, Rigerszki Zoltánnak és 

Deli Tamásnak. Sajnos Dr. Nemes Lajos a családban történt betegség miatt nem tudott eljönni, 

de előadását szeptemberben Társaságunk összejövetelén megtartja. És köszönet Új Imrének, 

aki a megnyitó alkalmával beszélt múltunk kezdeti éveiről. Évfordulós kiállításunk 

színvonalának, érdekességének híre gyorsan terjedt városunkban, ezért illő felsorolnunk 

minden egyes kiállítót, hiszen ők voltak a siker kovácsai, egyben köszönjük részvételüket: 

Debreceni Egyetem Botanikus Kertje, Győrffy Dávid, Debrecen, Márföldi Tamás, 

Nyíregyháza, Szúnyogh Menyhért, Nyíregyháza, Soltészné Torkos Tünde, Nyíregyháza, Erdei 

Gyula, Hosszúpályi, Vasas István, Alsózsolca, Dávid Lajos, Debrecen, Szani Károly, Debrecen, 

Tuzson János Botanikus Kert, Nyíregyháza, Nagyházi Tünde, Nyíregyháza, Bencze Sándor, 

Nyíregyháza, Varga Gábor, Szakoly, Dr. Csajbók József, Debrecen, Nagy Tibor, Debrecen, 



 

 

 

 

Kolovics József, Szigetvár, Lénárt József, Balmazújváros, Agócs György, Demjén, Kósik Péter, 

Bükkzsérc, Szabados Attila, Fót, Tóth Norbert, Debrecen, Katona József, Debrecen, Ficzere 

Miklós, Debrecen, Dr. Buglyó Péter, Debrecen, Szászi Róbert, Haláp, Nagy József, Mikepércs, 

Nagy Ferenc, Debrecen, Rácz László, Debrecen, Fazekas Attila, Nyírbátor, Kassai 

Kaktuszgyűjtők Klubja, Kassa, (Szlovákia), Aztekium Egyesület, Szatmárnémeti (Románia). 

Előre is elnézést attól, aki valami okból a felsorolásból kimaradt. Hálával tartozunk 

támogatóinknak: a BES Márvány Gránit Kft-nek, a Plastic-Form Szerszámgyártó Kft-nek, a 

Litográfia Nyomdának és a Duograf Bt-nek. Megtiszteltetés volt számunkra angol, német, 

francia, svájci, orosz, olasz és más országbeliek látogatása, akik közül többen is őszinte 

elismerésüket fejezték ki kiállításunk magas színvonaláért, megemlítvén, hogy rendezvényünk 

bárhol a legjobbak közé tartozna. 

 

Egy e-posta levél Franciaországból: 

 

"A l'occasion du Carneval des Fleurs à Debrecen, nous avons profité de visiter l'exposition 

de Cactus, que nous avons trouvés trés intéressante. Nous avons constaté avec admiration que 

cette exposition a attiré beacoups de visiteurs. Il est surprenant que nombreux collectionneurs 

soient domiciliés à Debrecen, ou aux alentours de cette magnifique ville. Nous avons remarqué 

qu'il y avait des vendeurs parmi les collectionneurs et des acheteurs parmi les visiteurs. Le 

magnifique Panorama-Mexicain a retenu notre attention. Il est appréciable que cette 

exposition soit gratuite. Nous avons découvert l'existance d'expèce de cactus qui support si 

bien l'hiver. Nous souhaitons bonne continuation à tous les collectionneurs de catus hongrois, 

et nous souhaitons également que les visiteurs soient de plus en plus nombreux pour admirer 

les merveilles de la nature que les cactus."                       Marianna et Bernard Malard de Paris 

 

"A Virágkarnevál meglátogatása alkalmából megnéztük a Kaktuszkiállítást is, amit igen 

színvonalasnak találtunk. Feltűnt a nagy érdeklődés, ami egy ilyen speciális témát illet, érdekes 

számunkra, hogy mennyi kaktuszgyűjtő van Debrecenben és környékén, ezek szerint 

Magyarországon is. Mindezt bizonyítja, hogy igen koros példányokat is láttunk. Nagyon tetszett 

az egy helyen kialakított Mexikói-panoráma táj. Az árusok - vevők nagy száma is feltűnő volt, 

valamint, hogy díjtalanul lehetett látogatni a kiállítást. Nem is tudtuk, hogy létezik télálló 

kaktusz is. További sikereket kívánunk a debreceni és a magyarországi kaktusz-kedvelőknek!” 

Marianna és Bernard Malard, Párizsból 

 

És idézzünk néhány véleményt vendégkönyvünkből: 

 

„Ennyi szépség és csoda. Kívánok sok és még több 

kaktuszt.” 

Felute Irén, Nagyvárad 

 

„Gyönyörű központban, gyönyörű kaktuszok, egy 

gyönyörű városban” 

Dénes család Salgótarjánból 

 

„Itt jártunk Felvidékről Gúta városából. A kiállítás 

nagyon szép, gyönyörű kaktuszokat láttunk. Köszönjük 

a csodálatos élményt.” 

Két olvashatatlan aláírás 

 

„Hihetetlenül szép kollekciókat mutattak be a 

kiállítók. Minden bizonnyal nemzetközi szinten is 

megállná a helyét a növényanyag minősége és 

megjelenése. Köszönöm az élményt.” 

Olvashatatlan aláírás 



 

 

 

 

„Évről-évre eljövünk a kiállításra! Megunhatatlan, gyönyörű kaktuszok. Köszönjük, hogy 

részünk lehet benne” 

Csukás Kiss Mihály és családja 

 

„Nagyon tetszik minden! Gratulálok!” Pontos Erzsébet, Biharpüspöki 

 

 

Végezetül köszönetünk és hálánk a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete 

elnökének, Soltészné Torkos Tündének, valamint Bencze Sándornak, akik nagy segítséget 

nyújtottak a kiállítók szervezésében és a kiállítási anyag eljuttatásában. 

Új honlapunk címére kattintva még több kiállítási képet láthatnak, és megtekinthetik minden 

egyes kiállító bemutatóját: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu 

 

Ficzere Miklós 

alelnök 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
 

 

          

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/


 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

Az oldal képeit Nevezi János (Nagybánya) készítette. 

Még több kép honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu a „Visszatekintő a 2012. 

augusztusi sikeres kiállításunkról” cím alatti linkeken. 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/


 

 

 

 

  
                 Balról a harmadik Új Imre.                                           Az oldal képei: Katona József. 

   
 

   
 



 

 

 

 

 

Szemelvények múltunkból I. 
 

 

Az 1960-as évek elején az országra boruló hangtompító fátyol ellenére azért mégis történt 

néhány érdekes dolog, amely a kaktusz és pozsgásnövény kedvelőket érintette. Ha irányítottan 

is, és csöndben, de országszerte elkezdődött a különböző természettudományos területek után 

érdeklődők csoportokká szervezése, elsősorban a megyékben működő Megyei Művelődési 

Központok által. Ekkor kezdte el munkáját az orosházi Petőfi Művelődési Központ Dísznövény 

Klubja, melynek elnöke, Soós Béla 2011-ben az orosházi kaktuszkiállítás után írja a 

következőt: „Az első kiállítást 1962-ben, 49 éve rendeztem, úgy gondolom egyedülálló volt egy 

ilyen kisvárosban, mint Orosháza.” Ez a mondat ma, 2012-ben azt is jelenti, ebben az évben 50 

éves a Dísznövény Klub, ahol szép számmal képviseltetik magukat a kaktuszgyűjtők is. A TIT 

(Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) szintén jelen volt a megyékben. A budapesti TIT 

szervezetben Növénykedvelő Szakkör tevékenykedett, melyből 1962-ben néhány kaktuszgyűjtő 

kivált, majd megalakították az ország első Kaktuszkedvelő Szakkörét a pesterzsébeti Vasas 

Művelődési Központban, rövidebb nevén a Csiliben. Rövidesen az ország más településein is 

alakultak szakkörök elismerten vagy nem elismerten. Az elismertség azt jelentette, amikor a 

szakkörök Kaktuszkedvelők Szakköre néven a megyei Művelődési Központok fennhatósága 

alá kerültek. A hiba az, hogy ma a nem elismert időszakra mintha senki sem lenne kíváncsi. 

Igaz, alig dokumentált, de nem lehet érdektelen időszak. Hogy mennyire központilag történt a 

szervezés, az jól sejthető az egységes névadásból: Növénykedvelő Szakkör, Kaktuszkedvelők 

Szakköre, ez utóbbi név mindenhol megjelent a megyékben, ahol a kaktuszgyűjtő csoportok 

megalakultak. Különös, de mindenhol e néven nevezték magukat a csoportok, mintha más név 

szóba sem kerülhetett volna. Kaktuszkedvelők Szakköre néven nem sokára elkezdte 

foglalkozásait többek között a Komárom megyei, a Heves megyei csoportosulás. Igen 

figyelemre méltó a Heves megyei Kaktuszkedvelők Szakköre, mivel tájékoztatót is kiadtak, 

melyből ismereteim szerint összesen négy füzet jelent meg. Vajon hol lehetne hozzájutni, és 

miért szűnt meg? 

50. éves ünnepi kiállításunk megnyitóján Új Imre, a Hajdú-Bihar megyei Művelődési Központ 

egykori munkatársa elmondta, Debrecenben annak idején nem csak a Kaktuszkedvelők 

Szakköre indult el, hanem az Akvarisztikai Szakkör, a Díszmadár Szakkör, a Csillagászati 

Szakkör. A Csillagászati Szakkör ma is működik, és ez évben szintén megünnepelték az 50 

éves évfordulójukat. Időrendiséget tartva, nézzünk néhány fontos eseményt, olykor sorsfordító 

történést bemutató, ma ismert korabeli dokumentumot. Az első, egy riport a Hajdú-Bihari 

Napló 1962. június 23-i számából Egy délelőtt a Debreceni Füvészkertben címmel, amelyben 

Dr. Nemes Lajos, a Kaktuszkedvelők Szakköre megszervezője beszél a Füvészkert 

érdekességeiről. (1. kép)  

Következő képen a Hajdú-Bihari Napló 1971. aug. 13-i számában megjelent beszámoló a első 

magyarországi Országos Kaktuszkiállításról. (2. kép) 

Az előző, 35. Hírlevélben megjelent „Emlékek és események 50 éves múltunkból” írásomban 

említettem, hogy az 1975. évi kiállításról beszámolt a Hajdú-Bihari Napló is, de hiába kerestem 

ezt a cikket a korabeli újságban, helyette pengével kivágott ürességet találtam. Nos, azóta 

voltak, akik a segítségemre siettek, és sikerült kimásolni ezt a cikket, amely 1975. aug. 17-én 

jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban. Címe: Kaktuszkiállítás Debrecenben. (3. kép). Végül 

olvashatják az egység szellemében fogant, 1973. január 20-án megkötött megállapodást, sok 

alapvető kijelentéssel és megfogalmazással, napjainkig ható következtetések levonásának 

lehetőségével. Mi lehet a legfontosabb megállapítás? A Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre 

úgy lett az MKOE Hajdú-Bihar megyei szervezete, hogy megmaradt a szakköri formája, azaz 

önállósága, és párhuzamosan két szervezetet képviselt. Ez a legfontosabb megállapítás. 

Figyelemre méltó továbbá az akkori mércével igen bőkezű anyagi támogatás, amit a VMMK 

(Városi és Megyei Művelődési Központ) vállalt, lásd a megállapodás 3,5,7. pontjait. És a  

 

 



 

 

 

 

következő megállapítás a 6. pont alapján egyszerű ténybeli következtetés, minden minősítést 

kerülendő felhang nélkül. Az akkori, tehát az 1973. évi MKOE a Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) által irányított, támogatott és ellenőrzött szervezet volt. 

Ugyanakkor az is érthető, hogy az említett három befolyás érvényesülhetett a Kaktuszkedvelők 

Szakköre irányában is a VMMK részéről. Érdekes feladat lenne kideríteni, a megállapodást 

megkötő felek által vállalt kötelezettségek milyen módon valósultak meg, hogyan kerültek 

teljesítésre? 

Ficzere Miklós 

 

 
 

1. kép: Hajdú-Bihari Napló 1962. június 23. 

 



 

 

 

 

 

 
 

2. kép: Hajdú-Bihari Napló 1971. aug. 13. 

 

 

 
 

3. kép: Hajdú-Bihari Napló 1975. aug. 17. 

 



 

 

 

 

 

 

                 
 

4. kép: A Megállapodás 

 

 

 

 

 

Készülődés egy újabb 50 éves évfordulóra 

50 éves a Csapókerti Közösségi Ház 
 

 

Idén 50 éve, hogy széles társadalmi összefogással, sok-sok környékbeli ember kétkezi 

munkájával felépült és megnyitotta kapuit a látogatók, a városrész lakosai előtt a Horváth 

Árpád Művelődési Ház, majd 1990-től új nevén a Csapókerti Közösségi Ház. Ezt az évfordulót 

szeretnénk méltóképpen megünnepelni, emlékezetessé tenni több eseménnyel, a helyi lakosság 

és civil szervezetek, együttműködő partnerek bevonásával. Társaságunk programja az ünnepi 

évfordulóra: 

Kaktuszok és egyéb pozsgás növények élőhelyi környezetükben - Egzotikus tájképek 

fotókon kiállítás. Kertészeti kiállítás és kertészeti szakmai nap a Csapókerti Kertbarát 

Körrel és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társasággal közösen. Megnyitó: szept. 29-én, 

szombaton délelőtt 10 órakor. Megnyitó beszédet mond Új Imre, a Hajdú-Bihar megyei 

Kertbarát Körök Szövetsége elnöke. 

A kiállítás időpontját, helyét, nyitva tartását e Hírlevelünkben közzétett II. féléves 

programunkban olvashatják. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Új honlapunk – születésnapi ajándékunk! 
 

www.kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu 
 

 

 

 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság eddigi gyenge pontja volt a honlap, sok-sok próbálkozásunk 

ellenére sem sikerült létrehoznunk olyat, amely megfelelően reprezentálta volna Társaságunkat. Ezért 

köszönetünk és hálánk Dr. Gyúró Zoltánnak (Budapest), aki nem kevés fáradtsággal alig két hónap 

alatt mindennapos munkája mellett egy új, sokoldalú honlapot alakított ki. Még nem készült el 

teljesen, ezt jelzi a balszélen látható kis tábla, melynek értelme: építés alatt. De lehet-e majd egyszer 

azt mondani, már elkészült? Azt hiszem nem! Honlapunkat egy kis kerthez hasonlíthatjuk, olyanhoz, 

melynek kertésze tudja, kertje nem készülhet el soha, mindig ültetni kell bele friss, új virágokat, 

mindig meg kell válni azoktól, amelyek felett eljárt az idő, néha bizony gyomlálni is szükséges, és a 

kertész is mindig tervez, hol ezt, hol azt a részletet alakítja át, csinosítja tetszése szerint, hogy büszke 

lehessen virágos birodalmára. Azt kívánom, legyünk közösen jó és gondos gazdái, az előbbi 

hasonlatnál maradva kertészei, új honlapunknak. 

Az új honlap címe: 

www.kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu 

 

Új honlapunk jellegzetessége, hogy alakítója lehet mindenki, tölthet fel tartalmakat, azaz mindenki 

előtt nyitott, aki a főszerkesztő, Dr. Gyúró Zoltán által kialakított szabályokhoz igazodik. Kérünk 

mindenkit, látogassa, tanulmányozza új honlapunkat, és legyen munkatársunk építésében. Várjuk 

biztató és jobbító szándékú véleményüket, egyszóval építő segítségüket. 

Az „Új tartalmak” címre katt. minden tartalom megjelenik, 

amelyből érdeklődése, tetszése szerint válogathat. A 

növényeket alaposabban tanulmányozók figyelmét felhívnám 

a kezdőlap bal oldalán található növénylista keresőre. Ha ide 

beírjuk egy növény tudományos nevét, akármi legyen az, 

majd a keresésre katt. megtudhatjuk, hogy a beírt név 

elfogadott, vagy pedig szinonima név, ha szinonima, akkor 

melyik elfogadott név szinonimája. Ez nem csak a 

kaktuszokkal, egyéb pozsgásnövényekkel foglalkozóknak 

nyújt egyszerű és gyors eligazodást, hanem pl. az alpesi 

növényekkel, orchideákkal, mohákkal stb. foglalkozóknak is. 

Régebbi, www.pozsgasgyujtok.hu névre hallgató honlapunkat 

meg kívánjuk szüntetni, hogy mikor, az tőlünk független. Ezt 

a honlapunkat egy internetes statisztika szerint eddig 

világszerte összesen 18.257.679 kereséssel regisztrálták, ami nagyon szép szám nekünk, de e forgalmi 

adat alapján a honlap minősítése csak közepes. 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság elnöksége ezúton köszöni meg Sarádi Gyöngyi, Gedeon 

Tamás és Ficzere Miklós munkáját, a régi honlap elkészítéséhez adott segítségüket. Nem személyükön 

és aktivitásukon múlott egy hatékony, az elképzelésüknek megfelelő színvonalas honlap kialakítása. 

 

-fm- 

 

 

 

 

 

http://www.kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/
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A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2012. II. féléves 

programja 
 

 

 

 

2012. szept. 22. (szombat), 16 óra 
 

Dr. Nemes Lajos a Debreceni Botanikus Kert korábbi igazgatója rendhagyó történelem órát 

tart. Megismerjük a kezdeteket, régi kiállításokat, az egykori – sajnos, már nem élő - alapító 

tagokat. Bemutatásra kerülnek régi képek és plakátok is. Az előadás címe: 

Így kezdődött a múltunk 

 

2012. szept. 29-e és okt. 1. (szombat, hétfő, vasárnap a Ház zárva) 
 

Kaktuszok és egyéb pozsgás növények élőhelyi környezetükben - Egzotikus tájképek 

fotókon kiállítás. Kertészeti kiállítás és kertészeti szakmai nap a Csapókerti Kertbarát 

Körrel és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társasággal közösen. Megnyitó: szept. 29-én, 

szombaton délelőtt 10 órakor. Megnyitó beszédet mond Új Imre, a Hajdú-Bihar megyei 

Kertbarát Körök Szövetsége elnöke. A kiállítás nyitva szombaton 10-18 és hétfőn 9-18 óra 

között. 

 

2012. szept. 29-30. (szombat-vasárnap) 
 

Kaktuszkiállítás a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete rendezésében a 

nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontban a második emeleti hídon. 

 

2012. okt. 27. (szombat), 16 óra 
 

Kalifornia vadvirágai – pozsgások és nem pozsgások élőhelyükön 

Altmann Dávid diáit ismerteti Ficzere Miklós 

 

2012. november 24, (szombat), 16 óra 
 

Ismerkedés az angliai Kew Garden Királyi Botanikus Kerttel 

Előadó: Dr. Csajbók József 

 

2012. dec. 15, (szombat), 16 óra 
 

Mexikói kalandozások 3. rész 

Előadó: Tóth Norbert 

 

A külön nem jelzett helyeken az előadások helye a Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, 

Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők 

szeptember hónapra 
 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

melyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a 

hőmérséklet is egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a 

téli nyugalomra. A változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának 

és gyakoriságának mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll, 

igyekezzünk növényeinket úgy elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban 

érvényesüljön számukra a napsütés még mindig jótékony hatása. 

 

2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy 

hétig, vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsuk. Arra 

azonban vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés 

jele. Ha lehet, tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást, 

amerről a napot kapták, mert ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre 

helyezzük, pl. a lakásba. Ha elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit 

eldobálja. 

 

3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket 

(pl. Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az időjárás-

jelentésekben és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat belátásunk 

szerint. 

 

4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor 

elvégezve számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek: 

Rebutia, Frailea, Oreocereus. 

 

Ficzere Miklós 

 

 
              meztelen csiga                               gyapjastetvek                              pajzstetvek 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében. 

 

 



 

 

 

 

 

Változás a magfelelős személyében 
 

 

Eddigi magfelelősünk Németh Jánosné Erzsike már korábban jelezte felénk, a magfelelősi 

tisztséget megnövekedett elfoglaltsága miatt szeptembertől nem tudja ellátni. A Magyar 

Kaktusz és Pozsgás Társaság megköszöni a négy éve végzett munkáját, és személyes életéhez 

további sok sikert kívánunk. A magfelelősi feladatokat szeptember 1-től Nagyházi Tünde veszi 

át. Címe: 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Nagyházi Tündének eredményes munkát, és sok-sok magvat kívánunk. Egyben kérünk 

mindenkit, segítsék munkáját minden lehetséges módon. 

 

 

 
 

 

 

 

Ausztrál kapcsolat 
 

 

 

Már kb. féléve annak, amikor elkezdtük kialakítani 

együttműködésünket az Ausztrál Kaktusz és Pozsgás Társasággal 

(The Cactus and Succulent Society of Australia). A Társaság 

elnöke és újságjuk, a Spinette főszerkesztője a magyar származású 

Attila Kapitany/Kapitány Attila. Újságjainkat kölcsönösen 

megküldjük egymásnak, és máris több közös terv megvalósításán 

együttműködünk. A távolság nem akadály. Rövidesen sok 

újdonságot megismerhetünk Ausztrália pozsgás flórájából. 

Kapitány Attila Ausztrália egyik legnagyobb szukkulens 

kertészetének tulajdonosa, és igen termékeny szakíró. Most álljon 

itt újságjuk, a minden hónapban megjelenő Spinette címlapja. 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület 

Magtára 

Kéri és várja, hogy a Tisztelt Olvasók magadományaikkal a korábbi évekhez 

hasonlóan szíveskedjenek elősegíteni a 2012/13. évi magakciónk sikerét. Az 

adományozott magvak eladási listáját elkövetkezendő hírleveleinkben 

közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből 

származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek 

fedezetére fordítjuk. A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat 

megtisztított, felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre. 

 

mailto:n.tunde73@gmail.com
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Érdekességek innen-onnan! 
 

 

 

Látogató a kaktuszgyűjteményben. Berna Marika küldte az alábbi békás képeket. A kis béka is kedveli 

a kaktuszokat, legjobban a hozzá hasonló színűt, de az is jó, ha kevés rajta a szúróka. 

Kedves Marika! Köszönjük a képeket. A gyűjtemény is figyelemre méltó. 

 

  

    
 

 



 

 

 

 

 

Könyvespolcra ajánljuk 
 

 

Az USA és Észak-Mexikó közismert tüskéskörtéi című 

140 oldalas könyv 2012-ben jelent meg. Szerzőik: 

Cheryl W. Green és Dave J. Ferguson. Pricklypears, a 

termésük miatt tüskés körtének nevezett Opuntia-félék 

a legnagyobb, a leggyakoribb és leginkább elterjedt 

kaktusz nemzetség (csoport). Ez a könyv segíti 

megismerésüket, meghatározásukat sok fényképpel. A 

könyv 60 fajt részletesen egy-egy oldalon, további 33 

fajt rövidebben ismertet, de hasznos útmutatót találunk 

növényvédelmükről is. Csoportosításukat növekedési 

habitusuk szerint találjuk: az 1. fejezetben elsősorban a 

fa-szerű növekedésűeket, a 2. és 3. fejezetben a nagy-

bokros növényeket, 4-7. fejezetben az alacsony növésű 

növényeket. Megismerjük a különböző elnevezéseket, 

dísznövényként való felhasználásukat, hidegtűrésüket. 

Az utóbbi idők egyik legjobb határozókönyve, a 

nálunk is ismert népszerű határozó könyvekhez 

hasonlatos. Ára: a beszerzés helyétől függően: 23-24 USD-ig. 

 

 

 

 

Rendelje meg! Magyarországon a legolcsóbb!! 
 

Ha érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok, ha a világ élvonalába tartozó írásokat 

akar olvasni újonnan felfedezett növényekről, ha ismerni akarja élőhelyüket, ha szeretné 

beszerezni ezeket a növényeket, ha meg akarja ismerni otthoni tartási lehetőségüket, és ha 

mindezt egy színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő ismeretterjesztő 

folyóirattól elvárja, akkor rendelje meg a 

Debreceni Pozsgástárt! 
Magyarországon a legolcsóbb! 2012-ben is még mindig csak 4.000,-Ft egész évben! 

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!! 

Mit adunk Önnek 4.000,- Ft-ért? Az évente négy alkalommal megjelenő Debreceni 

Pozsgástárt, újságonként 60 teljesen színes oldalon, évente összesen 240 oldalt, kiváló 

színes képekkel. Mi fizetjük a postai költséget az Ön által megadott címig kézbesítve! Ön 

jogosult mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

Közhasznú Egyesület tagjait. Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság 

megvásárlásának költségeit. Szóban vagy írásban nyilatkozhat arról, hogy akar-e tagja 

lenni Egyesületünknek vagy nem. Az egyesületi tagság semmire sem kötelezi, de 

feljogosítja az egyesületi életben való részvételre, és igénybe vehet minden egyesületi 

tagnak járó kedvezményt. Az előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon, 

vagy banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület 

számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési 

díjat befizették! 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

mailto:nogo@freemail.hu
mailto:cactusdraco@gmail.com


 

 

 

 

 

 

A Debreceni Pozsgástár novemberben megjelenő 

4. számának előzetes tartalma 
 

 

 

 

 

Oldřich Novák 

Ismerjük meg a P. J. Šafárik Egyetem Botanikus kertjét Európa 2013-as kulturális fővárosában, 

Kassán. 

 

Elhart Zsolt 

Egy új Acharagma faj (Cactaceae) Mexikóból 

 

Thomas Linzen 

Mammillaria scrippsiana ssp. schumacheri – egy új faj Sinola-ból 

 

Nagy Sándor 

A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei. A Chaco-Pampa 

 

Attila Kapitány 

A Calandrinia nemzetség (Portulacaceae) 

 

Peter Lechner, Alfred Draxler és Heinz Birchmann 

Sulcorebutia viridis 

 

Botos Júlia 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Nagy József 

 

Elisabeth és Norbert Sarnes 

Austrocactus intertextus 

 

Kiss László 

Etimológia szótár 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogo@freemail.hu 

A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Copiapoa tenuissima 
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