Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesülete

Közlemények

éves az

FÜLEKI József első helyezett
kiállítás anyaga az őszi
füvészkerti kiállításon.

2021/4.

Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Ismét beköszöntött az ősz, nyakunkon a tél, rövidülnek a nappalok és bizony már nem élvezhetjük a
nap melengető sugarait sem a mindennapokon.
Növényeink telelő helyét is előkészítjük kedvenceink fogadására, és kezdődhet a nem szeretem őszi
munka, a bepakolás, ilyenkor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy növényházunk vagy teleltető
helységünk ismét kisebb lett a tavalyihoz képest.
Az ősz viszont nem volt csendes egyesületünk életében, sikeresen megrendeztük szeptember
közepén a jubileumi 50 éves kiállításunkat a Füvészkertben két kiállítási sátorban.

HORVÁTH Ferenc Neoregelia
hibridekből álló kiállítási anyaga,
amely az őszi kaktuszkiállításon
elnyerte az Anisits-vándorserleget.
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A jubielumi kiállítási sátor egyesülettörténeti molinói

Az egyik sátor a hagyományos őszi kiállításnak
adott helyet, míg az új kiállítási sátrunk az
MKOE elmúlt 50 évét és főbb történéseit
mutatta be szép, idős, nagy kiállítási növényekkel körítve.
Kiállításunk színvonala igazán méltó volt
egyesületünk elmúlt 50 évének megünnepléséhez, itt szeretnék egy nagy köszönetet
mondani minden kiállítónak, kiállításépítőnek
és -bontónak, valamint szervezőnek és
segítőnek!
Erre az alkalomra készült el évkönyvünk „Az
MKOE első 50 éve” címmel, mely minőségében és tartalmában is igazán nívósnak
mondható, köszönet ezért az alkotásért
LUKOCZKI Zoltánnak, dr. GYÚRÓ Zoltánnak és
minden kedves Tagtársnak, akik tollat ragadva
papírra vetették gondolataikat, emlékeiket,
valamint köszönjük a Prospektus Kft.
színvonalas nyomdai munkáját is, amely egy
szép könyvet adott a kezünkbe.
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Egyesületünk 50 éves fennállása
alkalmából készített emlékérem.
Megalkotója: GÁSPÁR Pál Szilveszter

Szintén erre az ünnepi alkalomra került
elkészítésre jubileumi emlékérmünk korlátozott darabszámban és igazán szép kivitelben.
Az ünnepi vacsorát a kispesti Halásztanya
Étteremben rendeztük meg, sajnos szerény
részvétellel, de családias hangulatban
ünnepelhettünk, ahol jelenlévő tagjainknak
átadtuk az emlékkönyvünket a jubileumi
éremmel együtt.
Lassan közeleg az év vége és ha minden jól
megy együtt ünnepelhetjük ismét a „Kaktuszos
Karácsonyt” a megszokott módon, de új helyen,
székhelyünk városában Érden.
Az év utolsó nagy eseményéről és annak
helyszínéről még értesítünk mindenkit, addig is
kívánok mindenkinek szép őszutót sok-sok
napfénnyel!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök
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SÁNDOR László gyűjteménye, Mátraterenye

Mátraterenyén jártunk
Már szokásunkká vált, hogy a bogácsi
kaktuszkiállítás előtt útba ejtjük S ÁNDOR
László (1) mátraterenyei gyűjtőt, aki ezúttal
csatlakozott hozzánk a bogácsi túrára is.
Útitársaim DÁNIEL Judit (2), KELEMEN László
(3) és LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (4) voltak. Az
egy évvel ezelőtti állapothoz képest változás
történt, a fóliasátor lebontásra került és a
növényeket László átmenetileg, ebben az évben
szabadon tartja, az értékesebbeket raschelvédelemben részesíti.
Dr. GYÚRÓ Zoltán (2021. 07. 24)
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A lebontott fóliasátor helye
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Sziklakert részlet
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AGÓCS György

Bogácsi kaktuszkiállítás és vásár
(2021. 07. 24.)

A kiállítás több napos, mi az elfoglaltságaink
miatt a szombati napot választottuk. A kiállítás,
mint mindig, színvonalas, a kiállítók és árusítók
a megszokott tagokból álltak.
A szokásos körök, az ismerősök üdvözlése és a
kiállítási anyag megtekintése után a vásárolandó portékákra fókuszáltunk.
Itt beszélte meg DÁNIEL Judit KISS Lászlóval, a
hozzá, Orosházára tervezett következő kirándulásunkat, de erről majd a következő oldalakon
számolok be.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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DÁNIEL Judit

KISS László

VARGA István
KÓSIK Péter

SÁNDOR László

Az elmúlt években minden nyárra terveztem
egy utat Jászberénybe, hogy meglátogassam
hazánk egyik legismertebb Notocactus
gyűjtőjét, SZABÓ Róbertet (1). Az ember ugyan
tervez, de az adott körülmények időnként
felülírják elképzeléseinket, így csak néhány
hete, pontosabban 2021. 07. 31-én tudtunk
eljutni hozzá. Robit megközelítőleg 10 éve
ismerem, aki már akkor is javában a Notocactus
nemzetség szerelmese volt, és gyűjteményében
sok olyan kaktusz fellelhető, amit csak ritkán,
vagy inkább soha nem pillanthat meg más
kollekciókban a kíváncsi tekintet.
Reggeli indulásunkat követően az úton végzett
munkák ugyan időnként lassítottak, de mi
ennek ellenére azonban időben megérkeztünk a
notobirodalomba. Az ilyenkor szokásos
formaságokat követően első körben megnézhettük az idősebb, a kaktuszházon kívül
elhelyezett kaktuszokat. Ugyan a tömeges
virágzásról lemaradtunk, de azt azért láthattuk,
hogy a sok elszáradt virág, nem oly régen
elkápráztathatta gazdáját, vagy a jelenlévő
érdeklődőket. A szokásos fotók elkészítése és a

gondos gazda kikérdezése után, – ami főleg a
hogyan neveled, miként csinálodra fókuszált –
sorban bejutottunk a polikarbonát borítású
kaktuszházba, ahol főként a szaporítás kapott
helyet. Volt itt minden, ami a Notocactus-ok
szaporításához szükséges lehet. Magvetésekből
felcseperedő magoncok, amiket a ládákban
felsorakozó Selenicereus-okra oltottak, majd
amikor ezeken már elérték a kellő méretet,
tovább oltottak Echinopsis-okra. Így az egy-két
éves növények, akár már a virágzó kort is
elérhették. A nemzetség legkülönlegesebb fajait
is megcsodálhattuk, melyek formái, a tövisek
méretei még azokat is elkápráztatják, akik nem
e nemzetség szerelmesei. Robi gyűjteményében azért ha nem is nagy számban, de
fellelhetünk Gymnocalycium-okat, Acanthocalycium-okat, Coryphanta-kat, Astrophytum-okat. Utamra elkísért DÁNIEL Judit (2),
TÓTH Béla (3), és kedves feleségem, Mariann
(4) is. De talán ne is írogassak ennyit, nézzük
inkább a képeket.
JOKHEL Csaba (5)

SZABÓ Róbert

Szabó Róbert gyűjteménye, Jászberény

A jászberényi Notokirálynál jártunk
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Helikon Kastélymúzeum Pálmaház és madárpark,
Keszthely
Amikor első alkalommal jártam Keszthelyen,
akkor csak a kerítésen kívülről bekukkantottunk a Festetics Kastély kertjébe, de pár nap
múlva, csak bántott a gondolat, hogy miért is
nem mentünk be, és néztünk körbe. Azóta sok
víz lefolyt már a Dunán, de azóta sem jutott rá
idő, hogy az elhalasztott lehetőséget bepótoljam. Teltek az évek, és egyszer csak arra lettem
ﬁgyelmes, hogy egy kaktuszos társ, egy ismerős
kezdte meg a munkát a Pálmaház körüli
kertben, és megkezdett kialakítani egy
bemutató kaktuszházat is. Ez az információ
tovább erősítette bennem a gondolatot, hogy
egyszer el kell mennem, és megnézni, hogy
milyen kaktuszos birodalmat épített ki HÓBOR
Zsolt a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban.
Amint beléptünk a Pálmaház kertjébe, rögtön
feltűnt, hogy bal oldalon embernél magasabb
Agave americana-k, különböző pálmák, Yuccak, és Opuntia-k vannak összeültetve egy nem
kicsi területen. Elképzeltem azt a munkát, ami
ezeknek a növényeknek a téli védelmével
köthető össze. Az üvegház rögtön jobbra
helyezkedik el, amiben kaktuszok mellett, –
melyek a Ferocactus, a Mammillaria, a
Notocactus nemzetségen túl – látható az
Euphorbia, az Echeveria, a Faucaria,
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nemzetség jó néhány egyede, és persze sok
minden más, amit fel sem ismertem. Azonban a
számomra nem ismert növények között,
örömmel fedeztem fel egy szép Ceropegia-t is,
ami éppen virágzott. Egy másik üvegházban,
ami a látogatóktól elzárt terület, Zsolt volt olyan
szívélyes, és körbe kalauzolt ott is. Az első,
amin nekem megakadt a szemem, az egy
Amazon papagáj volt, ami éppen akkor kapta a
szokásos müzli szeletének egyik kisebb
darabját. Ebben az üvegházban főleg
páfrányok, Orchidea-k, Sansevieria-k, húsevő
és egyéb különleges növények kaptak helyet.
A Helikon pálmaház bejáratában a következőket olvashatjuk:
A Festetics-kastély parkjában álló pálmaházat
1880-ban gróf FESTETICS (II.) Tasziló építtette a
francia H. CELS tervei alapján. Szerkezeti
elemei a párizsi Gustave EIFFEL műhelyében
készültek. Eredetileg a kastély nagyméretű
pálmáit és dézsás növényeit gondozták itt –
„növényszanatóriumként” szolgált.
Az 1993-94-ben jelentős felújításon átesett
pálmaház és a hozzá tartozó kéthektáros kert
közel 20 év után kapott adottságaihoz méltó
funkciót és nyílt meg 2012-ben. A pálmaház

HÓBOR Zsolt
egzotikus növényeivel a királyi és főúri életmód
részét képező orangerie-k és trópusi növényházak
hagyományát idézi a Tahititől Floridáig
összegyűjtött legszebb fajták bemutatásával.
A pálmaházban több méter magas pálmák,
oszlopos euphorbiak, yukkák, Plumeria-k,
trópusi hibiszkuszok kaptak helyet.
A kertben nem csak a virágzó mocsári
hibiszkuszban gyönyörködhetünk, hanem a
madárparkban is elidőzhetünk néhány percet,
főleg ha gyermekünk is szívesen fogadja a
kacsák, és ludak közeledését.
Mindenképpen azt gondolom, hogy ha valaki
Keszthelyre érkezik néhány napra, akkor feltétlen
járja körbe a kastély minden részét, mert látnivaló
van bőséggel, de ha valakinek ez még mindig
kevés, a városban további múzeumok, és egyéb
látványosságok várják, hogy megtekintsük őket.
JOKHEL Csaba
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KISS László

KISS László gyűjteménye és kertészete,
Orosháza (2021. 08. 24.)

A szokásos csapat (D ÁNIEL Judit, K ELEMEN Gábor,
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és jómagam) látogatást tettünk
Kiss Lászlónál. Nagyon kedves, baráti fogadtatásban volt
részünk. László részletesen bemutatta gyűjteményét, a
süllyesztett üvegházakat, a kertben szabadon vagy fedett
növényasztalokon álló növényeit és a hatalmas belmagasságú fóliasátrat, benne az eladandó áruval. Nemcsak
vásárolhattunk, hanem meglepetésként felesége egy nagyon
ﬁnom gulyáslevessel is várt minket ebédre.

Gyűjtemény részlet
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Nekem külön tetszett zöldséges- és
gyümölcsöskert is, amely szintén László
növényszeretetéről árulkodik.
Hamar elrepült az idő, gazdag élményekkel
és vásárolt növényekkel utaztunk haza.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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Érdi Kaktuszkiállítás és vásár (2021. 08. 28-29.)
Mint minden érdi kiállítást, ezt is nagy
előkészület előzte meg, mert egyeztetni kell a
Művelődési központtal, a kiállítókkal, és az sem
árt, ha mindenki tudja a feladatát, mikor, hány
órára kell a megbeszélt helyen találkoznunk,
hogy a kiállított kaktuszok időben a helyükre
kerüljenek. Úgy érzem, hogy kis csapatunk
teljesítménye, az egyre nehezedő körülményekhez képest, ismételten kimagasló volt, de erről
talán látogatóink, és a fényképek többet tudnak
majd mesélni. A kiállított növényanyag között
az érdeklődő tekintetek, több olyan növényt is
felfedeztek, amit az elmúlt években már
ﬁatalabb egyedként megvásároltak és már azok
is virágzásukkal teszik szebbé gyűjtőjük
hétköznapját. A távolról érkező érdeklődő
növénygyűjtőket is már felismerjük, a
rendszeres látogatásaik végett, néhányukat
nevükről is ismerjük már. Mint egy nagy baráti
társaság, akik ezen a napon találkoznak itt
össze, hogy megbeszélhessék, kinek mi
virágzott ebben az évben, vagy éppen mi volt
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az, ami minden könyörgés ellenére sem akart
virágpompát ölteni. Bízom abban, hogy ezek a
kiállítások nem hiába valók, mert a hozzánk
ellátogatók minden alkalommal hazavisznek
egy újabb kedvencet, egy formásabbat, egy
szebbet, amivel gyarapíthatják kaktuszaik
számát. A vásárláskor az érdeklődők nem csak a
kaktuszokat vihetik haza, hanem megbeszélhetjük a gondozásukat, segítséget próbálunk
adni a felmerülő nevelési problémákra, és
ilyenkor azt gondolom, hogy adtunk valamit
azoknak, akik szántak ránk néhány percet, – a
megszállott kaktuszgyűjtőkre – az életükből.
De lássunk inkább néhány képet, ami talán
többet mond minden szónál.
Kiállításunkon részt vett LIBNÁRNÉ HERCZEG
Ilona, M OLNÁR Veronika, D ÁNIEL Judit,
GERGELY Attila, KELEMEN Gábor, JOKHEL
Csabáné Mariann és JOKHEL Csaba
JOKHEL Csaba
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FÜLEKI József

JOKHEL Csaba

„50 éves az MKOE”
Jubileumi Országos Kaktuszkiállítás,
Szimpózium és Vásár (2021. 09. 9-11.)

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete idén ünnepelte megalakulásának és
működésének fél évszázados fennállását. Az
egyesület 1971. áprilisában jött létre azzal a
céllal, hogy összefogja, szervezett keretek közé
terelje a hazai kaktuszgyűjtőket, kertészeket és
növénykedvelőket. Ez annyira jól sikerült, hogy
egyesületünk a mai napig is aktívan működik.
Kiállításunkat és szakmai szimpóziumunkat az
elmúlt 50 év megemlékezése köré szerveztük a
megszokott helyen, az ELTE Füvészkertjében.
Különlegessége a mostani rendezvényünknek,
hogy vegyes és igen csak idős gyűjteményeket,
kaktuszritkaságokat, szukkulenseket mutattunk
be két kiállítási sátorban mintegy 100 m2-en.
A kiállítás egyik sátrát kifejezetten koros
gyűjteményi növényeknek biztosítottuk,
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Amikor a rakodáshoz az emberi erő már kevés volt.

valamint az MKOE elmúlt 50 évének életéből,
1971-től napjainkig láthattunk bemutatót.
Ebben a kiállítási részben igazi kaktuszmatuzsálemeket mutattunk be, melyek nem egy
példánya híres gyűjtők egykori kollekciójából
származott.

A Magyar Gyula Kertészeti Technikum és
Szakképző Iskola diákjainak önkéntes
közösségi munka keretében végzett
segítsége nélkül nehezen építettük volna
fel a kiállítási sátrakat.

Jubileumi sátrunk falán az egyesülettörténeti molinónk

Kupaktanács

Jubileumi sátrunk középső ágyásának építése
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Jubileumi sátrunk falán az egyesülettörténeti molinónk

A másik kiállítási sátrunkban vegyes kaktuszés pozsgásnövényekben, fán lakó kaktuszokban
és broméliafélékben is gyönyörködhettünk.
Erre az ünnepi alkalomra jelent meg emlékkönyvünk, amely az egyesület történetét
mutatja be, valamint hazai gyűjtők bemutatkozását, megemlékezéseit tartalmazza. A könyv
címe „Az MKOE első 50 éve”.
A kiállításon megtartottuk a gyűjtemények
szépségversenyét, ahol az I., II. és III. díjak,
valamint az Anisits-vándorserleg került
kiosztásra a zsűri bírálása után.
A kiállítást szakmai előadások színesítették.
HORVÁTH Ferenc
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A kiállított növények versenyében az első
helyezést FÜLEKI József nyerte el. Idős
kaktuszokból álló kiállítási anyaga régi,
nagy gyűjtőktől származtak, mely méltó
megemlékezés, tisztelgés volt az elődökre.

Az Anisits-vándorserleget HORVÁTH
Ferenc Neoregelia kiállítási növényei
kapták. Öröménél csak lánya, Emma
öröme volt nagyobb.
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Jubielumi ünnepi vacsora
a Kispesti Halásztanya Étteremben (2021. 09. 11.)

Vidám, oldott, fesztelen hangulatban vártuk LUKOCZKI Zoltán előadását, ami után következett
az 50. évfordulónkra elkészült emlékkönyv és emlékérem kiosztása. Ezután következett a nagy
zabálás, amelyről nem készítettem képeket miután én is a falásra fókuszáltam. GyZ

Füvészkerti vendégeink
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Valaki már illuminált
állapotban van, pedig
a kép tanúsága szerint
ásványvizet iszik.
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Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
elnökségi üléséről (2021. 11. 13.)
Színhely: 2030 Érd, Hernád u. 15.
Időpont: 2021. november 13.
Résztvevők:
ź HORVÁTH Ferenc (1), elnök
5
ź DÁNIEL Judit (2) elnökségi tag (gazdasági vezető)
ź RIGERSZKI Zoltán (3) elnökségi tag (kiadványterjesztő
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások
szerkesztője
ź FÜLEKI József, az ellenőrző bizottság elnöke
ź JOKHEL Csaba, érdi csoporttitkár, a Kaktusz-Világ
főszerkesztője
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (4), ellenőrző bizottsági tag
ź ÖTVÖS Dénes (5), szervező titkár
ź SASVÁRI Ákos (6) főtitkár, könyvtáros
ź TÍMÁR Istvánné (7), ellenőrző bizottsági tag
Napirendi pontok
1. Elnöki beszámoló
HORVÁTH Ferenc még egyszer köszönetet mond minden közreműködőnek a sikeres 50. évfordulós
rendezvényen való közreműködésért. Mindenhonnan kaptunk elismerő visszajelzéseket, itthonról
és külföldről egyaránt (KuaS, Aztékium stb.)
Ugyanakkor látszik, az eseménysorozat igencsak igénybe vette a csapatot, hiszen megint csak a
törzsgárdára lehetett számítani.
A még szélesebb körű információ-hozzáféréshez növelni kellene a Facebook szerepét, a hozzáférés
útját pontosítani kellene.
A DKG német egyesület részéről felkérés érkezett, hogy a Zoomos konferenciájukon részt
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vennénk 2022.02.17-én 19.30-kor. Téma: egyesületünk 50 évfordulója.
Előadás nyelve: német. Erre dr. SOLTI Ádámot kértük fel, aki vállalta a felkészülést és a prezentálást.
Kéri, hogy támogassuk az Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző iskola Tanösvény
projekt további építését, illetve a Rododendron Alapítvány keretében a tanulóversenyeket (100100e Ft). Az elnökség egyöntetű szavazással adta hozzájárulását.
2. Gazdasági vezető beszámolója
Pillanatnyi állapot: bevétel: 6,5 m Ft; kiadás: 5,9 m Ft.
Magrendelés: idei bevétel rekordösszeg: 840E Ft. A magrendelést összeállítottuk, DÁNIEL Judit
eljuttatta PAVLICSEK-hez, aki karácsonyig feldolgozza és visszaigazolja azt. Idén kevesebb tételt, de
tételenként nagyobb darabszámot rendeltünk, amelyet 20 mag/csomag tételben értékesítünk.
A Kaktuszos Karácsony időpontja: 2021. 12. 18. 12-17 h. Tagoknak ingyenes, nem tagoknak és
hozzátartozóknak 8.500 Ft. Helyszíne: 2030 Érd Velencei út 29. Finta Rendezvényház. Jelentkezés
DÁNIEL Juditnál. Belépés feltétele a védettségi igazolás.
3. Főszerkesztő beszámolója
A jövő egyre kevésbé bíztató, tavaly ilyenkor a következő évi 4. szám anyaga teljes volt, ma a 2.
szám fele van meg. Ha nem történik jelentős változás, jövőre nem lesz 4. szám. Végig kell gondolni
a KV és a Pozsgások viszonyát. Utóbbinál 2021-es lapokat a meglévő előﬁzetések adta helyzetben
teljesíteni kell 2022-ben. Így arra az évre nincs előﬁzetés, utána azonban – ha a két kiadvány nem
fúziónál az előﬁzetési lehetőséget csak kész anyag esetén hirdetjük meg.
4. Kiállítások tervezett ideje
ź 2022. 05. 27-29. Sünkaktuszok
ź 2022. 09. 09-11.
A programokat Ötvös Dénes egyezteti a Füvészkert vezetőségével.
Az árusok helypénze: 4E Ft/m2/nap.
5. Egyebek
JOKHEL Csaba: a csoportprogramok Zoomos megrendezését javasolja fontolóra venni a
megváltozott körülmények miatt. Szerencsés lenne, ha a Kaktusz-Világ archív anyaga digitalizálva
rendelkezésünkre állna. Ennek lehetőségét az Elnökség fontolóra veszi.
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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www. kaktuszgyujtok.hu

Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
Adószám: 19576583-1-13

Elnökség:
ź HORVÁTH Ferenc (elnök)
ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető)
ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő)

+36 20 546-2668
+36 20 512-8534
+36 30 488-4096

Tisztségviselők:
ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár)
+36 30 950-2231
ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök)
+36 30 608-7517
ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798
ź JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +36 20 925-5851
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130
ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár)
+36 20 9494-650
ź PAPP László (szakmai vezető)
+36 30 539-0370
ź PAULIK János (magfelelős)
+36 30 648-2026
ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)
+36 20 962-6224
ź SOLTI Ádám dr. (szakmai vezető)
+36 1 372-2500/8614
ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag)
+36 20 944-3307
ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)

horvath.bromelia@gmail.com
juditd55@gmail.com
zoltanrigerszki@gmail.com

berika6661@freemail.hu
polythele@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
jokhelcsaba@t-online.hu
szupperkabuto@gmail.com
otvosdenes@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
paulikjani@gmail.com
sasvari.akos1@gmail.com
adam.solti@ttk.elte.hu
timarmarika@citromail.hu
zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2022-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 6000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó oldalszámon.
ź Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 24 lapon (összesen 48 oldal/év).
Előﬁzetési díja a 2021-22-es évben: 3500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 4500 Ft (nem MKOE-tagoknak).
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Egyesületünk 50 éves fennállása
alkalmából készített emlékérem.
Megalkotója: GÁSPÁR Pál Szilveszter

