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Kiállítási plakát 1.
A képen Molnár Imre.
A 45. Debreceni Virágkarneválhoz kapcsolódóan idén is megrendezte Társaságunk a tekintélyes
hagyománnyal bíró nemzetközi kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítását és vásárát. A
rendezvény helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan a Kölcsey Központ rendkívül impozáns és jó
adottságú aulája szolgált. A kiválasztott kontinens Afrika, CÉLKERESZTBEN: AFRIKA címmel.
Egész Földünkön itt a leggazdagabb a növényvilág pozsgás növényekben és még számos, eddig a
tudomány számára fel nem fedezett növénnyel lepheti meg a kutatót. A kontinensen egyetlen
kaktusz őshonos vagy nem, erről még ma is tart a vita. Rendezvényünk ez alkalommal az ezerarcú
kontinens fantasztikus növényvilágára koncentrálva, a páratlanul gazdag afrikai flórabirodalom
egy szeletét tárta a közönség elé. A kiállítást aug. 16-án Papp László, Társaságunk tiszteletbeli
elnöke, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének vezetője nyitotta meg. Ezt követően Dr.
Csajbók József, az MKPT elnöke díszoklevelet és okleveleket adott át.
Díszoklevelet
Dr. Nemes Lajos (Szomód) részére
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság tisztelete és elismerése jeleként díszoklevelet adományoz
a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaságban és jogelődeinél végzett több évtizedes áldozatos
munkájáért.
Oklevelet
Dr. Gyúró Zoltán (Budapest) részére
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu internetes portál
létrehozásáért és a fenntartásában vállalt önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként.
Kun Hajnalka (Debrecen), Kiss László (Orosháza), Nagy Sándor (Jászberény),
Kissné Balogh Judit (Debrecen) részére
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság szakmai folyóirata, a Debreceni Pozsgástár kiemelkedő
tartalmi megjelenése érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként.
Nagyházi Tünde (Magy) részére
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság magfelelősi tisztségével járó feladatok gyors és
eredményes elvégzése elismeréseként.
Nagy József (Mikepércs) részére
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Iskolaprogramja keretében végzett önzetlen és sikeres
ismeretterjesztő munka elismeréseként.

Kiállítási plakát 2.

Kiállítási plakát 3.

A kiállításon növényeikkel részt vett: Katona József, Kolovics József, Szigetvár, Dr.
Csajbók József, Tóth Norbert, Szászi Róbert, Haláp, Aztekium Egyesület, Románia, Nagy József,
Mikepércs, Dávid Lajos, Ficzere Miklós, Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza, Debreceni Egyetem
Botanikus Kertje, Rácz László, Agócs György, Demjén, Erdei Gyula, Hosszúpályi, Szanyi Károly,
Dr. Buglyó Péter, Győrfi Dávid, Vasas István, Alsózsolca, Dóró Antal, Hajdúszoboszló, Nagy
Tibor, Szabados Attila, Fót, Kassai Kaktuszgyűjtők Klubja, Szlovákia, Morvay István. A település
megjelölés nélküliek debreceni kiállítók. Még több képet megnézhetnek ezen a linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/kepek-a-molnar-imre-nemzetkozi-kaktusz-es-egyebpozsgas-novenyek-kiallitasarol-2014
Képek: Ficzere Miklós: 1,2,5,6; Szanyi Károly: 3,4,7,8,9.
Ficzere Miklós, Debrecen
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A kaktuszgyűjtők kisebbik része szívesen foglalkozik a kaktuszok törzsfejlődésével, egyes taxonok
rendszertani helyzetével, a jó faj vagy nem jó faj problémájával. E kérdésekben a helyes vélemény
alkotását elősegítheti, ha más növényféleségekre is adódik valamennyi rálátás. Az alábbi cikk
néhány megállapítása igaz a kaktuszokra is, olyannyira, hogy egyes részeknél a szegfű szót
helyettesíthetjük a kaktusz szóval. Mindenesetre érdemes e helyettesítéssel végig gondolni egy-egy
szegfűre vonatkozó részletet. Az is kiolvasható, nem csak a kaktuszokra jellemző a fajok, olykor
egész nemzetségek rendszertani helyzetének vitatottsága, a faji státus bizonytalansága, de más
növényféleségeknél is jelentkeznek hasonló gondok. S ez mindaddig így lesz, míg a tudomány
képes előre haladni, fejlődni. Mert ugye, a fizikára is mondták egy időben, nem is olyan régen,
hogy lezárt tudomány, aztán kiderült, mégsem az! (Szerk.)

Írta: Somogyi Gabriella
Bizonyára mindenki kapott, vagy adott legalább egyszer szegfűt valamilyen alkalomra: névnapra,
születésnapra, csokorban vagy csak egy szálat. Ez a vágottvirág manapság kissé méltatlanul a
háttérbe szorult, „kiment a divatból”, pedig újabban számtalan szebbnél-szebb fajtáját állították
elő a kertészek. Azt viszont sokan nem tudják, hogy a nemes szegfűn kívül a Dianthus
nemzetségbe még csaknem 300 faj tartozik és ezek a fajok olyan változatosak, hogy
rendszertanilag kisebb egységekbe, ún. szekciókba kellett rendezni őket.
Külön csoportot (Plumaria szekció) alkotnak a
fehérvirágú szegfüvek. Nevüket a tollas
szegfűről, a Dianthus plumarius-ról kapták. A
„tollas” szegfüvek igen fontos és védett
értékeink, hiszen őshazájuk Közép-Európa, és
számos képviselőjük csak a Kárpát koszorú
hegységein illetve a Kárpát-medencében
honos. Ezek a fajok karcsú száron ülő hófehér,
ritkábban rózsaszínes virágaikkal kedvesen
üdvözlik a természetjárót. Megtalálhatók
síkvidéken is, ám a középhegységek illetve
magashegységek sziklagyepi társulásaiban
gyakoribbak. Diszkrét bájukat, tökéletesen
metszett szirmaikat és finom illatukat igazán
csak akkor fedezhetjük fel, ha lehajolunk, és
közelről vesszük szemügyre őket. A
hegyvidéki fajok felkutatása során azonban
sokszor testi épségét is kockáztathatja a lelkes
természetjáró, ugyanis ezek a növények a
meredek sziklás déli lejtőket kedvelik.
Dianthus plumarius
A nevezéktan és a leszármazási viszonyok
tisztázatlansága miatt nehéz megállapítani, hogy a fehérvirágú szegfüvek csoportjába pontosan
hány faj is tartozik, illetve adott esetben mit is tekintünk pontosan fajnak, ugyanis az alakkörök
többé-kevésbé folytonosnak tekinthetők. Ez annak a következménye, hogy ezen Dianthus fajok
igen fiatalok. Keletkezésük körülbelül a földtörténeti negyedidőszakra tehető, és „csupán” 1-1,5
millió évesek lehetnek, ami a fajfejlődés szempontjából valóban rövid időtartamnak számít.

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy e szegfűfajok morfológiailag nagyon hasonló képet mutatnak. Az
alaki hasonlóságok olyan mértékűek, ha egy tréfás kedvű kertész kiásna pár tövet az eredeti
élőhelyéről és egy másik fehérvirágú szegfűfaj élőhelyére telepítené, bizony botanikus legyen a
talpán, aki vállalja, hogy első pillantásra megmondja, melyik egyed a kakukktojás! Élőhelyük
alapján azonban a fajok jól elkülönülnek egymástól. Földrajzi régiónként más és más szegfűvel
találkozhatunk, ráadásul elterjedésüket az alapkőzet is nagymértékben meghatározza. Más-más faj
él dolomiton, meszes homokon vagy szilikátos alapkőzeten. Azt mondjuk, hogy ezek a fajok
földrajzi és ökológiai vikariánsok; egymást helyettesítik a különböző élőhelyeken.
A fajok fiatal korára utal azon tulajdonságuk is, hogy – bár földrajzilag és ökológiai igényeik
tekintetében elváltak egymástól - , az érintkező elterjedési területeik mentén (az area határon)
könnyen kereszteződnek egymással, sőt esetenként más fajcsoportba sorolt Dianthus fajokkal is.
Emiatt, a nagyfokú hibridizációs készség miatt feltételezhető, hogy a fehérvirágú szegfüvek
génállománya még nem tér el egymástól olyan mértékben, ami gátolná a fajok közti sikeres ivaros
szaporodási folyamatok végbemenetelét. Éppen ezért –mivel védett, és egyre fogyatkozó
egyedszámú populációkról van szó – kívánatos lenne a kultúrába fogott más szegfűfajok
távoltartása a természetes állományoktól.
Síkvidéki, homokpusztai gyepek növénye a balti szegfű (D. arenarius subsp. borussicus) és a kései
szegfű (D. serotinus). Mindkettő késői, nyárutói virágzású, de a balti szegfű savanyú, a kései
szegfű pedig mésztartalmú homokon jelenik meg. Nyúlánk termettel rendelkeznek és gyakran a
tövüktől elágazódnak. A sziklagyepi fajok ezzel szemben párnás növekedésűek, a hegyvidéki
életmódhoz alkalmazkodtak. A sziklagyepi „tollas”szegfű fajok mészkövön, bazalton és dolomit
alapkőzeten egyaránt előfordulnak, és rendszerint korábban, május – június tájékán virágzanak.
Az Erdélyi hegyvidék, a Kárpátok magashegységének védett bennszülött faja a mészkősziklákon
élő dúsvirágú, tűlevelű szegfű (D. spiculifolius), a szigethegységi Ronki szoros szikláin él a
simonkai szegfű (D. petraeus subsp. simonkaianus), amely a balkáni elterjedésű aldunai szegfűtől
származtatható alfaj.
A csoport névadó fajának a tollas szegfűnek (D. plumarius) három alfaja honos a Kárpátmedencében. A korai szegfű (D. praecox) élőhelye a Tátrától egészen a magyarországi Északi
Középhegységig húzódik. A lumnitzer szegfű (D. plumarius subsp. lumnitzeri) a Kis-Kárpátok
endemikus faja. Magyarországon nagyon kicsi a természetes élőhelye, csak a Pilisben és a Balaton
felvidéken jelenik meg. A harmadik alfaj Baksay Leona kutatásai alapján a korai szegfű és a
lumnitzer szegfű areájának találkozása mentén, egy szerencsés hibridizációs folyamat révén
keletkezett. Ez a Szent István király szegfű (D. plumarius subsp. regis-stephani), amely
Magyarországon a Pilis-Budai dolomitvegetáció fiatal endemikus szegfűfaja.
A szekció legkönnyebben meghatározható, legsajátosabb
megjelenésű képviselője a buglyos szegfű (D. superbus),
amely a láprétek és montán (hegyvidéki) üde élőhelyek
pompás növénye. Találkozhatunk vele az alföldön,
mélyfekvésű lápréteken éppúgy, mint a Radnai havasok
párás levegőjű meredek vízfolyásai mentén. Sokkal
nagyobb termetű növény, mint sziklai társai, a lilás torkú
szirmai pedig gyakran tövükig rojtosak. Sok szerző nem
is sorolja a fehérvirágú szegfüvek közé, de a legújabb
kutatási eredmények arra utalnak, hogy talán éppen a
buglyos szegfű a fehérvirágú szegfüvek egyik evolúciós
ősanyja.
Miből gondoljuk ezt? Általánosan elfogadott, hogy a
fajok törzsfejlődése során általában a kisebb
kromoszómaszámmal
rendelkező
típusokat,
az
úgynevezett diploidokat kell ősibbnek tekintenünk. A
Buglyos szegfű (D. superbus)
kromoszóma vizsgálatok kimutatták, azt, hogy míg a
buglyos szegfű diploid, a fehér, sziklai élőhelyhez kötődő szegfüvek túlnyomórésze tetra- és

hexaploid, azaz négyszeres, hatszoros kromoszómaszámmal rendelkeznek, így jóval későbbi
keletkezésűek. Mivel azonban nem ritka jelenség az sem, hogy egy populáción belül is egymás
mellett élnek különböző ploidiaszintű (diploid, tetraploid és hexaploid) egyedek, a fajhatárokat és
a fajok rokonsági viszonyait kizárólag kromoszóma vizsgálatok alapján nem lehet meghatározni.
Az újabban kidolgozott molekuláris alapú vizsgálatokkal tovább juthatunk talán. A szegfűfajok
genetikai állományának, azaz DNS-alapú variabilitásának vizsgálata segíthet megismerni a fajok
kialakulásának történetét, tisztázhatja a rokonsági kapcsolatokat, és ezáltal meg tudjuk fejteni,
hogy a fehérvirágú „tollas” szegfüvek mikor és hogyan kerülhettek az egyik hegytetőről a
másikra, vagy éppen le az alföldre. Egyik-másik fajról akár az is kiderülhet majd, hogy túl közeli
rokonságban állnak egymással, és nem sorolhatók önálló fajba. Azonban bármennyi fajuk is
létezik, büszkék lehetünk rájuk,
legyenek azok kárpátiak, avagy pannon
fajok, hiszen ugyanúgy hozzánk
tartoznak, mint a segesvári vár vagy
akár a Dunakanyar.
Somogyi Gabriella
Forrás: Erdélyi Nimród, 2006, április.

Olvassa Ön is a Debreceni Pozsgástárt!
2014-ben is csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!!
Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240
oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! 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. Az előfizetés történhet
belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú 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

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők szeptember
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek 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 időjárásjelentésekben 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.

Haworthia reinwardtii levéldugványozása
Az inspirációt ez a videó adta: Haworthia's, Gasteria's e.a. stekken Jó egy éve dugványoztam el tiszta
perlitben. Lassú az eredmény. A pirossal jelölt fonnyadt levéldugványok nem gyökeresedtek meg, idővel
elpusztulnak. A zöld, telt levelek élnek (kb. 13:20-hoz arány), a világoszölddel jelölt sarjat is hozott (kb
1:20-hoz arány) Egy későbbi állapot az alsó, nem olyan jól sikerült képen látható.
Dr. Gyúró Zoltán, Budapest

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
2014 ápr. 29.

Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
2014 máj. 12.

Az Iskolaprogram előadásai Nagy József (Mikepércs) szerkesztésében és előadásában. Fotók: Nagy József.

Tisztelt Szászi Róbert!
Megtekintettük
Kovács
István
kaktuszgyűjteményét
óvodásainkkal.
Láttunk különlegeseket, amelyek most
virágoztak.
Óvodásainknak
nagy
élményben volt része. Mellékelten egy
fényképet is küldünk a látogatásról.
Rodák Zoltánné
óvodavezető
A képen jobbra Kovács István.
Kedves Róbert!
Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét eljuthattak hozzánk a palánták. Tanítványaink nagy
örömmel láttak a munkához Kovács István közreműködésével. Köszönjük az ajándékot!
Szabóné Csorba Erika, tagintézmény-vezető

1. Készül a földkeverék.

2. Itt a cserepek és az ültetni való.

3-6. Büszkék vagyunk munkánk eredményére!

Könyvespolcra ajánljuk
Az angol nyelvű szakirodalmon kívül érdemes figyelni a
német nyelvűre is, különösen ha télálló pozsgás
növényekre vadászunk. 2010-ben jelent meg az Ulmer
Eugen Verlag kiadásában az 500 winterharte Sukkulenten
und Kakteen von A-Z című könyv 190 oldalon, félvászon
kötésben. Szerzőjük Hans Graf és Martin Haberer,
természetesen német nyelven. A könyv 500 pozsgást és
kaktuszt mutat be, amelyek megfelelő helyre telepítve
minden
valószínűség
szerint
kibírják
teleink
viszontagságait. Részletes tájékoztatást tartalmaz a
gondozásra, szaporításra és a megfelelő helyszín
kiválasztásában.
Megvásárolható
interneten
a
http://bookline.hu linkről kb. 10.000,-ft-os áron, vagy
más eladóktól kb. 30 €-ért. E-könyvként már 23 €-ért
megkaphatjuk pdf formátumban. A címadáson ne
csodálkozzon a Kedves Olvasó, amiért nem andere
Sukkulenten (egyéb pozsgások), elég ha tudja, nem
minden pozsgás kaktusz, de minden kaktusz pozsgás.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok,
egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb
lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon
közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt
teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb
információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
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.

2014 augusztusában pár napot Pécs környékén nyaraltam barátaimmal. Az utolsó napon a társaságtól
leszakadva elhatároztam, hogy megkeresem a Pécsi Tudományegyetem Botanikuskertjét.
Jól döntöttem, számomra ez a pár óra az utazásom egyik fénypontja volt. A kertet mutatom be pár képpel
fókuszban a szukkulensekkel.

Sziklakert az üvegház mellett

A kaktusz- és pozsgásház

A kaktusz- és pozsgásház

Az előtérben broméliafélék

A bejárat

Vigyázni kell vele, könnyen elcsavarja a fejünk

Dr. Gyúró Zoltán
Budapest

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2014 II. féléves
programja
Kaktusz és pozsgás növény kiállítás
Szeptember 27-28: Nyíregyháza, Korzó üzletház.

Előadások
Október 25. szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai
Előadó: Cséke László
November 29: szombat: Újdonságok az Epithelantha nemzetségben.
Előadó: Tóth Norbert
December 20, szombat: Évadzáró összejövetel vagy buli a ki-ki hozta batyus süteményekkel
és italokkal.
Levezető: Dr. Csajbók József és még sokan mások.
Az előadások helye és ideje
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén,
a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es
autóbusszal!

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék
napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a
postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két
kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e
tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert

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: nogorobert@gmail.com
Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Opuntis basilaris valahol Délnyugat-USÁ-ban.
Fotó: Sarkady Gyula

Rajzolta: Anonym Ricsi

