
Tisztelt Tagtársak!

Itt a nyár, növényeink végre élvezhetik a meleget és a napsütést, az őszi 
időjárást utánzó május nem kedvezett kaktuszainknak, sok faj ezért a 
szokotthoz képest később borult virágba. De a „Mexikó szúrós csodái” 
mottójú tavaszi kiállításunk idején szerencsére az idő kegyes volt 
hozzánk. A gyönyörű május végi időjárás és a jól szervezett 
reklámkampányunk rekordszámú, 3380 fő látogatót vonzott. A kiállított 
növényanyagunkra pedig büszkén modhatjuk, hogy igazán jó minőségű 
és esztétikus volt.

Nagy meglepetés és elismerés volt számunkra, hogy kiállításunkra eljött 
és felszólalt Alejandro Omar VÁZQUEZ MARTÍNEZ Mexikó kulturális 
attaséja. Az attasé úr tolmácsolta a Mexikói Nagykövetség jókívánságait 
és a jövőre nézve további együttműködést ígért egyesületünknek.

Köszönöm minden tagtársnak a munkáját és bemutatott növényeit, mely 
nélkül kiállításunk nem jöhetett volna létre!

Sikeres volt az eugendorfi kaktuszbörzére szervezett szakmai 
kirándulásunk is, reméljük minden résztvevő megtalálta számítását és 
szép élménnyel valamint új növényekkel tért haza.

A nyár a pihenésé, de a vezetőség már készül az őszi kiállítás szervezésére. Reméljük, hogy ismét 
számíthatunk tagságunk önzetlen munkájára!

Végezetül kívánok mindenkinek napsütésben és virágzásban gazdag nagyon szép nyarat!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Elnöki beköszönő

Közlemények
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
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A Melki apátság parkolójában készült csoportkép a hazaindulás előtt
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...
A nyílt nap következő állomása Vecsés volt, az 
odavezető út egy másik kaktuszos eseményt is 
érintett, az érdi kaktuszkiállítást. Evidens, hogy 
ott a helyünk. Családias, barátságos, ezek a 
jelzők jutottak eszembe, ahol kedves 
ismerősökre, barátokra leltünk. Az eseményről 
JOKHEL Csaba számol be írásában..
...

ÉKPK 32. kaktuszkiállítás és vásár Érden 
(2019. 04. 27-28.)

A nyílt nap jó apropója egy kirándulásnak, 
amire mi hasonszörűek könnyen kaphatóak 
vagyunk. Hamar összeállt egy autónyi csapat, 
amely reggel 9-kor a Nyugati pályaudvarról 
indult. A FÜLEKI József kezdeményezte nyílt 
nap legújabb résztvevője a KATONA család, mely 
Budapesttől egy órányi autóútra található 
Vértesszőlősön. A kertbe lépve a ház előtt álló 
oszlopkaktuszok jelzik, hogy jó helyen járunk. A 
pozsgásokat a kert jó részét elfoglaló 
növényházban tartják, melynek formája egy 
félgömb (kupola, félkör keresztmetszetű) és egy 
ehhez később épített félhengeres, (félkör 
keresztmetszetű) részből áll hajlított fagerendás 
tartószerkezettel és polikarbonát borítással. 
Mindenütt növények, lépni se lehet, idős és fiatal 
egyedek tömkelege. Kedves fogadtatásban volt 
részünk, az 1-2 óra hamar elreppent, így tovább 
indultunk ajándéknövénykékkel gazdagabban.
...
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Nyílt nap Vecsésen

(2019.04.27.)
...

Vecsésen először FÜLEKI Józsefnek, a nyílt nap 
elindítójának kertjében néztük meg a 
Mammillaria-gyűjteményét, mely nemrégiben 
kapta meg másodszor is az elismert 
szakgyűjtemény titulust. Több gyűjtőtárssal is 
összefutottunk itt. Józsi és három kutyája (két 
mudi, egy vizsla) a szokásos vendégszeretetével 
nyalva-falva fogadtak minket. Helyesebben Józsi 
szakmai dumával, a kutyák nyalással fogadtak 
minket, mire mi pogácsa-falással és figyelemmel 
válaszoltunk.
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...

Az idő szorításában tovább sietve pár utcával arrébb, Vecsés 
másik nyílt napot tartó gyűjtőjénél, CZIRJÁK Ferencnél 
tettünk látogatást. Feleségével kedvesen fogadtak minket. 
Ferenc üvegháza földbe süllyesztett, egyik fala téglafal és 
félnyeregtetős. Ferenc mindenevő, ami jelen esetben nem 
azt jelenti, hogy húst és növényt is fogyaszt, hanem azt, 
hogy mindenféle pozsgásnövény-nemzetséget gyűjt.

...
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...

Kirándulásunk utolsó állomása FOGARASI István 
tagtársunkhoz, Kispestre vezetett, ahol orchideák, 
Tillandsia-k és természetesen kaktuszok, ezen 
belül is Echinocereus-ok „vártak” minket. 
Növényeit a házteraszára épített félnyeregtetős 
üvegházában tartja. Növényeinek feltűnően szép 
bőrszövete van, mentes minden bőrnyavalyától, 
parásodástól. Vajon mi a titka?

Az egész nap észrevétlenül, gyorsan eltelt. 
Köszönjük a nyílt napot tartóknak ezt a csodás 
napot és magunkban már előre tudjuk, hogy 
jövőre ugyan itt és ugyan így!

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Nyílt nap Kispesten
(2019.04.27.)
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A legvirágosabb kiállítás
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör minden egyes 
kiállítása egy mérföldkő a csoport életében. A 
téli álmukból éppen csak ébredező kaktuszok-
ról pont ezekben a napokban vagy inkább 
hetekben tudjuk felmérni, hogy a hosszú tél 
alatt, milyen kondícióval tudják kezdeni a 
következő esztendőt. Ebben az évben azonban 
több szempontból is szerencsésnek érezhetjük 
magunkat. Az időpont, ami miatt mindig 
izgulunk, ideális volt. A várt, szép hétvégi 
időjárásról - aminek befolyásolására tettünk 
tétova kísérleteket, mert többször is elénekel-
tettük a fiatalokkal a Süss fel nap kezdetű 
gyermekdalt - valami azt súgta nekem, hogy 
nem biztos, hogy megfelelő lesz.

Szombaton reggel 7 órakor kezdtük a 
munkálatokat, hogy a 10 órai kezdéshez minden 
a helyén álljon, készen legyen. A több éves rutin 
mellett nem kellett sokáig a berendezéssel 
foglalkoznunk, szorgos munkával, nem 
egészen két óra alatt elfoglalták helyüket azok  
a kaktuszok, amelyeket a kiállításra érkezőknek 
hoztunk el, hogy ne csak mi az otthonunkban 
gyönyörködhessünk, hanem az érdeklődők is 
megcsodálhassák virágzó kaktuszainkat. A 
nyitás pillanataiban már tisztán érzékelhető 
volt, hogy szép, napos idő köszönt ma ránk és 
talán tényleg hasznos volt az énekszó.

Virágzásban ezen a napon tényleg nem volt 
hiány, mert a kiállított kaktuszoknak több mint a 
fele éppen legszebb díszeit mutatta és ezzel nem 
egy esetben elkápráztatta a rácsodálkozó 
embert.  Ilyenkor sokan megpróbálnak 
hasonlóságot keresni a kiállított és a saját 

növényeik között, emlékeikben felrémlik a 
nagymama kaktusza, ami pont olyan volt, mint 
ott a szélén, az a sárga virágú. Beszélgethettünk 
az érdeklődőkkel a nevelésükről, tanácsot 
adhattunk a szebb virágzás eléréséhez, az 
átültetéshez vagy akár a magvetéshez is. A több 
asztalnyi területen kiállított növények között 
többen is találtak kedvenceket, amiket némi 
szerencsével fiatalabb egyedként meg is 
vásárolhattak az árusítóknál. A kiállított 
pozsgásnövények mellett négy árusító 
gondoskodott arról, hogy senki se térjen haza 
üres kézzel és mindenki megtalálja a számára 
legszebb vásárfiát. 

Minden kiállítás véget ér egyszer és ez  
vasárnap öt órakor itt is bekövetkezett. 
Elkezdtük növényeinket visszahelyezni 
ládáikba, hogy egy következő kiállításig ismét 
otthonunkban fejlődhessenek, virágoz-
hassanak, ahol már csak mi és családtagjaink 
gyönyörködhetünk bennük egy következő 
kiállításig.

A kiállítás építéséért, és minden segítségért 
köszönet jár a Szepes Gyula Művelődési 
Központ dolgozóinak. Tagjainknak: DÁNIEL 
Juditnak, JOKHEL  Csabáné Mariannak, 
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonának, MOLNÁR 
Veronikának, TAKÁCS Edéné Anikónak, 
Gergely Att i lának,  HALMI  Lászlónak, 
KOLOVICS Józsefnek, PAULIK Jánosnak és 
TÍMÁR Marikának.

JOKHEL Csaba

ÉKPK 32. kaktuszkiállítás és vásár Érden 
(2019. 04. 27-28.)

JOKHEL Csaba és felesége, Mariann
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Örömteli, hogy a kiállítók és az árusítók száma is nő 
és nem feltétlenül csak kaktusz- és pozsgás-
árusokkal. A mostani kiállításon és vásáron 
találkozhattunk ékszerárussal, pozsgástematikájú 
kerámiaárussal, faiskolai növényeket árusító 
eladóval.

Az egyre több kiállító, árusító és a rekordszámú 
látogató jelzik, hogy igenis van igény egy ilyen 

Egész májusban esett az eső és félő volt, hogy a 
kiállításunk idején is ez vár ránk, de az égiek 
megkegyelmeztek nekünk és egy szép hétvégével 
ajándékoztak meg bennünket.

A csütörtöki napon a szokásos kis csapattal a 
semmiből délutánra felépítettük csodálatos 
kiállítási sátrunkat. Miután egy sikeres kiállításhoz 
a marketing is elengedhetetlen, ezért a kiállítás 
tematikájának, reklámszlogenjének most a „Mexikó 
szúrós csodái” címet adtuk, bár tudjuk, hogy egy 
ilyen kiállítás a teljes amerikai kaktuszcsalád és a 
Föld pozsgásflórájának reprezentálása, ünnepélye.

A semmiből indult és lám ez lett belőle

Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár
az ELTE Füvészkertben (2019. 05. 24-26.)

A kiállítási sátor középső ágyása, 
felette a sátor gerincén függő epifitonokkal.

A kész kiállítási sátor látogatókkal.
viii ix
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eseményre, amelynek a sok májusi eső által 
különösen buja Füvészkert egy egyedülálló, 
utánozhatatlan, másutt meg nem kapható 
keretet ad.

A reklámkampányunk menedzslését 
P Á L M A I  I l d ikó  végz i ,  aminek 
sikerességét jelzi, hogy elérte még a 
Mexikói Nagykövetség munkatársait 
is, akik jelezték, hogy a megnyitón 
szeretnék képviseltetni megukat 
kultúrális attaséjuk személyében.

A Mexikói Nagykövetség számára 
fontos az őket szimbolizáló természeti 
környezet, a flóra és fauna (benne a 
kaktuszokkal és pozsgásokkal) 
megismertetése, bemutatása és 
védelme, amelynek egy ilyen kiállítás 
mé l tó  t e r epe  l ehe t .  Köszönő 
levelükben jelezték együttműködési 
készségüket (lásd balra fent).

A kiállítás első díját egyébként TÓTH 
Norbert nyerte el, aki nem először vehette át ezt 
az elismerést. 

Soha rosszabb kiállítást!

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Alejandro Omar VÁZQUEZ MARTÍNEZ 
Mexikó kulturális attaséja

A Mexikói Nagykövetség köszönő levele

Az epifiton broméliafélék méltó díszei a kiállítási sátrunknak.Az első díjat TÓTH Norbert nyerte el, 
aki a díjat ÖTVÖS Dénestől veszi át.

KISS Gabi kerémia plasztikái
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RÁCKEVEI Árpád e cikk írója és 
Alfons LAUSSER (kakteen-lausser.de) 

a csodálatos Trichocereus hibridjeivel

Bármelyikünk története kezdődhetne a fenti 
kérdéssel. Valahol valaki felkeltette bennünk az 
érdeklődést és utána elindult a gyűjtő-
szenvedély. Az eugendorfi kirándulásunk 
megírásának margójára is kerülhetne ez a 
kérdés, mert az első pihenőnk alatt kérdezte 
meg tőlem valaki, nem kis meglepetésemre. 
Hogy ki ő? Majd még teszek említést róla.

Július 1-én reggel 6-kor indult a busz a 
Füvészkert elől. Együtt a társaság és hosszú út 
várt ránk, hiszen az úti célunk, a kis település, 
Salsburg melletti Eugendorf jó 540 km-re volt 
tőlünk. De nem unatkoztunk, egyik szakmai 
kérdés váltotta a másikat, amire a megélt 
tapasztalat és a szerzett tudás által adott jó 
tanácsokban sem volt hiány. Kora délután 
megérkeztünk az Eugendorfi Sport-
centumban rendezett kaktuszbörzére, 
ahol rögtön felmértük lehetősége-
inket. Nem volt akkora választék és 
olyan mennyiség mint Chrudimban, 
de senki nem jött haza üres kézzel, 

üres szatyorral. A cseh és az ausztriai árakat 
összehasonlítva az osztrák árak egy 15-20%-kal 
drágábbnak bizonyultak. Az első „tisztelet-
körök” után a vásárlások, a kaktuszvadászat is 
elkezdődött.

A vásáron az osztrákok és németek mellett 
hollandok, olaszok, csehek, szlovákok és még 
magyarok is árultak. Nem hagyhatjuk szó 
nélkül a hátsó kijárat mellett kiállító és árusító 
német urat, Alfons LAUSSER-t, aki Tricho-
cereus-hibrid kaktuszaival kápráztatta el a 
látogatókat. Bár botanikai értékük csekély, de 
dísznövényként a kiál l í tásra időzítet t 
virágzásuk (mely tudását jelzi) mindenkit 
lenyűgözött, elkápráztatott. A színskála minden 
színében pompázó növényeit bőven az értékük 
felett tudta eladni, főleg az újdonsült gyűjtök 
részére.
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De mi az a juszbertii? (Az eugendorfi utazás margójára)

Szakmai kirándulás az eugendorfi kaktuszbörzére
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Megfáradt magyar vándorok
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Melki apátság (2019. 06. 02.)

Ausztriai utunk utolsó programjaként megálltunk a Melki apátságnál, 
ahol megtekintettük a kolostort és az apátsági parkot.

Az apátságot 1089-ben alapították, mai kinézetét az 1700-as évektől a 
barokk újjáépítés eredményeképp nyerte el.

Az apátság keleti oldalán fekszik az impozáns Apátsági park benne a 
250 éves hársfasorral és a barokk kerti pavilonnal. Ahogy egyre 
távolodunk az apátság épületétől, úgy lesz a franciakertből egyre 
természetesebb, erdős, ligetes angolpark.

Az Apátsági park barokk franciakertje

Az Apátsági park Paradicsom kertje 
(füszerek, zödségek, virágok)

Apátsági templom kupolája

Szállásunk szép volt, este jó páran egy közeli 
hotelben vacsoráztunk helyi specialitást, 
természetesen sör kiséretében. A megbeszéltek 
szerint másnap egyből indultunk volna 
hazafelé, de a többség jelezte, hogy egy-két 
percre beugrana még az indulás előtt, hogy a 
tegnap elhalasztott lehetőségeit (melyek egész 
éjjel mardosták lelküket) bepótolja. Ebből az 
egy-két percből egy újabb 1-2 órás vásárlás 
kerekedett.

A kaktuszbörzét hátrahagyva elindultunk 
hazafelé és már mindenki gondolataiban új 
helyet keresett legújabb szerzeményeinek.

Útközben pihenésképp megálltunk Melk város 
monumentális apátságát megnézni, mely 2018-
ban ünnepelte a melki kolostorreform 600. 
évfordulóját. Az épületkomplexus fantasztikus 
élményt adott.

Mint kertész és növénykedvelő nem hagyhatom 
szó nélkül az apátság területén látott néhány 
növényritkaságot sem. Az egyik egy 80-100 cm 
törzsátmérőjű vöröslevelű vérbükk (Fagus 
sylvatica subsp. atropurpurea). Nagyon ritkán 
láthatunk belőle ilyen szép példányt. A másik 
egy japán akác (Sophora japonica 'Pendula') 
szomorú változata, mely igen érdekes formát 
alakított ki az évtizedek során. A harmadik 
növény a parkoló elején magában álló óriás 
mamutfenyő vagy hegyi  mamutfenyő 
(Sequoiadendron giganteum), amely már most 
a környék leghatalmasabb fája és érzésem 
szerint még szép jövő áll előtte. Nyugati 
országokban az utóbbi években az ottani 
kertészek próbálkoznak a közönséges platán 
(Platanus × acerifolia) ernyőszerű nevelésével. 
Ennek szép példáját láthatjuk az apátság 
parkolójában.

Hazafelé Győrig meg sem álltunk. A buszban 
halk balkáni zene andalított, az első székekben 
ülőket pedig a sofőrünk öt éves, tündéri 

kislánya szórakoztatotta fáradhatatlanul. 
Budapesti és érdi megállóink után engem a busz 
hazáig vitt. Ez aztán a full extra kiszolgálás, 
vagy csak azért, mert ők is itt laknak az 
utcánkban? Beinvitáltam és megmutattam a 
gyűjteményem, és sofőrünknek - mert a kérdést 
ő tette fel - megmutattam, hogy mi az a 
juszbertii (Harrisia 'Jusbertii'). Az utazás során 
ezt a szót többször hallotta, de nem tudta, hogy 
mit jelent. Elmondta még, hogy sokféle embert, 
csoportot, nációt (színészeket, katonákat, 
táncosokat, kínaiakat, stb) szállított már, de 
ilyen különleges és érdekes társaságot még 
soha. Tündéri kislányának adtam néhány 
kaktuszt, köszönésképpeni mosolya nekem 
megérte.

Lehet, hogy új tagtársunk lesz???

RÁCKEVEI Árpád
 Tököl

Sofőrünk és kislánya

A vásárlás folyamatai emberi arcokon Formára nyírt platán lombkoronák

xiv xv



Melki apátság (2019. 06. 02.)

Ausztriai utunk utolsó programjaként megálltunk a Melki apátságnál, 
ahol megtekintettük a kolostort és az apátsági parkot.

Az apátságot 1089-ben alapították, mai kinézetét az 1700-as évektől a 
barokk újjáépítés eredményeképp nyerte el.

Az apátság keleti oldalán fekszik az impozáns Apátsági park benne a 
250 éves hársfasorral és a barokk kerti pavilonnal. Ahogy egyre 
távolodunk az apátság épületétől, úgy lesz a franciakertből egyre 
természetesebb, erdős, ligetes angolpark.

Az Apátsági park barokk franciakertje

Az Apátsági park Paradicsom kertje 
(füszerek, zödségek, virágok)

Apátsági templom kupolája

Szállásunk szép volt, este jó páran egy közeli 
hotelben vacsoráztunk helyi specialitást, 
természetesen sör kiséretében. A megbeszéltek 
szerint másnap egyből indultunk volna 
hazafelé, de a többség jelezte, hogy egy-két 
percre beugrana még az indulás előtt, hogy a 
tegnap elhalasztott lehetőségeit (melyek egész 
éjjel mardosták lelküket) bepótolja. Ebből az 
egy-két percből egy újabb 1-2 órás vásárlás 
kerekedett.

A kaktuszbörzét hátrahagyva elindultunk 
hazafelé és már mindenki gondolataiban új 
helyet keresett legújabb szerzeményeinek.

Útközben pihenésképp megálltunk Melk város 
monumentális apátságát megnézni, mely 2018-
ban ünnepelte a melki kolostorreform 600. 
évfordulóját. Az épületkomplexus fantasztikus 
élményt adott.

Mint kertész és növénykedvelő nem hagyhatom 
szó nélkül az apátság területén látott néhány 
növényritkaságot sem. Az egyik egy 80-100 cm 
törzsátmérőjű vöröslevelű vérbükk (Fagus 
sylvatica subsp. atropurpurea). Nagyon ritkán 
láthatunk belőle ilyen szép példányt. A másik 
egy japán akác (Sophora japonica 'Pendula') 
szomorú változata, mely igen érdekes formát 
alakított ki az évtizedek során. A harmadik 
növény a parkoló elején magában álló óriás 
mamutfenyő vagy hegyi  mamutfenyő 
(Sequoiadendron giganteum), amely már most 
a környék leghatalmasabb fája és érzésem 
szerint még szép jövő áll előtte. Nyugati 
országokban az utóbbi években az ottani 
kertészek próbálkoznak a közönséges platán 
(Platanus × acerifolia) ernyőszerű nevelésével. 
Ennek szép példáját láthatjuk az apátság 
parkolójában.

Hazafelé Győrig meg sem álltunk. A buszban 
halk balkáni zene andalított, az első székekben 
ülőket pedig a sofőrünk öt éves, tündéri 

kislánya szórakoztatotta fáradhatatlanul. 
Budapesti és érdi megállóink után engem a busz 
hazáig vitt. Ez aztán a full extra kiszolgálás, 
vagy csak azért, mert ők is itt laknak az 
utcánkban? Beinvitáltam és megmutattam a 
gyűjteményem, és sofőrünknek - mert a kérdést 
ő tette fel - megmutattam, hogy mi az a 
juszbertii (Harrisia 'Jusbertii'). Az utazás során 
ezt a szót többször hallotta, de nem tudta, hogy 
mit jelent. Elmondta még, hogy sokféle embert, 
csoportot, nációt (színészeket, katonákat, 
táncosokat, kínaiakat, stb) szállított már, de 
ilyen különleges és érdekes társaságot még 
soha. Tündéri kislányának adtam néhány 
kaktuszt, köszönésképpeni mosolya nekem 
megérte.

Lehet, hogy új tagtársunk lesz???

RÁCKEVEI Árpád
 Tököl

Sofőrünk és kislánya

A vásárlás folyamatai emberi arcokon Formára nyírt platán lombkoronák

xiv xv



A Melki apátság prelátus udvara

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
 2030 Érd, Hernád utca 15/A Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173
 www. kaktuszgyujtok.hu Adószám: 19576583-1-13

Elnökség:
 Elnök:  HORVÁTH Ferenc +36 20 546-2668 horvath.bromelia@gmail.com
 Tagok: DÁNIEL Judit +36 20 512-8534 juditd55@gmail.com
  gazdasági vezető
  RIGERSZKI Zoltán +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com
  kiadványterjesztő

Ellenőrző bizottság:
 Elnök: FÜLEKI József +36 30 608-7517 polythele@gmail.com
 Tagok: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com
  TÍMÁR Istvánné +36 20 944-3307 timarmarika@citromail.hu

Tisztségviselők:
 Főtitkár, könyvtáros: SASVÁRI Ákos +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com
 Honlapszerkesztő: Dr. GYÚRÓ Zoltán +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu
 K-V főszerkesztő: Dr. SOLTI Ádám +36 1 372-2500/8614 adam.solti@ttk.elte.hu
 Magfelelős: PAULIK János +36 30 648-2026 paulikjani@gmail.com
 Szakmai vezető: PAPP László +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu
 Szervező titkár: ÖTVÖS Dénes +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com
 Csoporttitkárok:
 Budapest: VARGA Zoltán +36 70 364-9537 vargazolee@gmail.com
 Érd: JOKHEL Csaba +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu
 Székesfehérvár: BIRKÁS Erika +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu

Tagdíj:

ź Éves tagdíj a 2019-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 5000 Ft.

ź  Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.

Állandó kiadványaink:

ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó 

oldalszámon. Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.

ź  Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 
oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak).
Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
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