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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd Hernád u. 15.
Adószám: 19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség
Elnök: Békefi József '+36 30 356 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Schipeck Gusztávné '+36 30 616 9375;mkoetitkar@gmail.com.
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona ' +36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János ' +36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Főszerkesztő: Solti Ádám '+36 1 372 2500/8614;sadambio@elte.hu
Budapesti csop. titk.:Horváth Ferenc '+36 20 546-2668; fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Győri csoport titk.: Kádár I. Csaba ' +36 30 927 0432; csaba.kadar@kadartech.hu
Érdi csoport titkára. Jokhel Csaba '+36 20 925 5851; jokhelcsaba@t-online.hu
Keszthelyi csoport titkára: Papp Tibor; keszthelyi.csoport@gmail.com
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás ' +36 30-268-2511; izsaytamas@gmail.com.
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt ' +36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu
Ellenőrző bizottság
Vezető: Dóczi László' +36 20 353 7160, ldoczi@freemail.hu
Tagok: Molnár Veronika '+36 30 395 2228
Sas István ' 06 22 325 539
Egyéb tisztségviselők:
Magfelelős: Ruzsics István '+36 30 440 3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Könyvtáros: Szlabey Gábor '+36 30 527 0866; gabor.szlabey@gmail.com
Kiadványterjesztők:
Előfizetett kiadványok (Kaktusz-Világ és Pozsgások aktuális évfolyamai):
Takács Edéné 2030 Érd Gellért u. 15, '+36 30 445 4584; ancikaneni@citromail.hu.
Régi kiadványok (minden, az aktuális évnél korábban megjelent kiadvány):
Rigerszki Zoltán'+36 30 488 4096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Éves tagdíj: 1200 Ft (új tagoknak + 500 Ft egyszeri belépési díj).
Állandó kiadványok:
Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, számonként
40-44 színes oldalon. Előfizetési díja: 5600 Ft/ év. MKOE-tagoknak: 4200 Ft/év.
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon (összesen
96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/ év, MKOE-tagoknak: 2100 Ft/év.
Közlemények, az MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6 alkalommal,
számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok térítésmentesen kapják.
Bármilyen, egyesülettel kapcsolatos ügyben használható kapcsolat:

mkoetitkar@gmail.com

2

Emlékeztető
az MKOE 2013.-évi közgyűléséről
2012. február 16. 14 óra
Helyszín: ELTE Füvészkert, Budapest Illés u. 25.
Békefi József köszönti a közgyűlés résztvevőit és megnyitja a közgyűlést.
Jegyzőkönyvvezető: Rigerszki Zoltán, a jegyzőkönyv hitelesítői egyhangú szavazattal Ujréti
Miklós, Szlabey Gábor. A napirendi pontok ismertetése és elfogadása.
Békefi József elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Az elnökség beszámolója
2. Az ellenőrző bizottság beszámolója
3. 2012. évi költségvetési beszámoló
4. 2013. évre tervezett költségvetés ismertetése
5. Közhasznúsági jelentés
6. Anisit J. Dániel emlékplakett átadása
7. Tisztújítás
8. A tagdíjrendszer változása 2014-től.

1. Az elnökség beszámolóját Békefi József ismertette, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. (A beszámoló szövegét lapzártáig nem kaptuk meg, így közlése
valószínűleg későbbi számunkban történik meg. A szerkesztő).
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Sas István mondta el, melyet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadott. A beszámoló teljes szövegét az 5. oldalon közöljük.
3-4. A 2012. évi költségvetési beszámolót, valamint a 2013. évre tervezett
költségvetést Békefi József ismertette. Az adatokat a következő oldalon található
táblázatokban foglaltuk össze.
A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5. Közhasznúsági beszámolót Dr. Szabó Krisztina ismertette, melyet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadot. A jelentés a 7. oldalon olvasható
6. Az elnök ünnepélyesen bejelentette az elnökség döntését, miszerint 2013. Dr.
Nemes Lajosné Szentirmay Teréznek és Szunyogh Menyhértnek adományozza az
Anisits János Dániel emlékplakettet. Szentirmay Terézt Rigerszki Zoltán, Szunyogh
Menyhértet pedig, Sas István méltatta. Az elnökség nevében a díjazottaknak még
egyszer szívből gratulálunk, további munkájukhoz jó egészséget kívánunk!
7. A közgyűlés elfogadta, hogy a tisztújítást külön levezető elnök nélkül valamint
nyílt szavazással történjen. Elnök személyére a közgyűlés Békefi Józsefet egy
tartózkodás mellett továbbra is megszavazta. A főtitkár személyében változás
következett be, Dr. Szabó Krisztina lemondott, helyette a közgyűlés Schipek
Gusztávnét szavazta meg egy tartózkodás mellett. Schipek Gusztávné külföldi
tartózkodása miatt személyesen nem volt jelen, így bemutatkozó levelét Rigerszki
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A
Bevételek
Tagdíj+belépés
Kaktusz-Világ előfizetés
Pozsgáslapok előfizetés
Kiállítás bevételek
Régi kiadványok értékesítése
Magakció
Adó 1%
Egyéb adomány
Banki jóváírt kamat
Bevételek összesen:

2012 tény
386 000
716 100
300 200
870 000
111 340
61 785
442 094
2 100
59 389

2013 terv
400 000
800 000
320 000
900 000
120 000
100 000
450 000
30 000

2 949 008

3 120 000

Kiadások
2012 tény
Kiadványok előállítása (nyomda
ktsg. + előkészítés)
Postaköltség és webes szolgáltatás
Könyvelés
Kiállítás bérleti díj
Helyi csoportok
Könyvbeszerzés
Kiadványterjesztés, nyomtatvány
Elnökségi tartalékalap
Számítástechnikai fejlesztés
Egyéb
Banki költség
Pozsgáslapok gyűjtőmappa
utángyártás
Kiadások összesen:
A költségvetés tény- és tervszámai
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2013 terv

1 752 778
689 916
100 000
520 000
117 999
38 595
11 415
42 344

2 300 000
800 000
100 000
600 000
250 000
100 000
40 000
100 000
50 000
20 000
45 000

-

89 000

3 273 047

4 494 000

Zoltán olvasta fel. A gazdasági és a szakmai vezető, valamint a főszerkesztő
személye nem változik.
Hozzászólások: Dr. Nemes Lajos jelzi, hogy a tisztségviselőknek
kötelességük megjelenni a közgyűléseken és a kiállításokon egyaránt. A
vezetőség egyetért.
Az ellenőrző bizottság elnöki posztjáról Kiss Irén lemond, helyette a közgyűlés
egyhangú szavazattal Dóczi Lászlót választja meg.
Az elnök javasolja, hogy „igazi” funkciója hiányában a közgyűlés hagyja jóvá a
Fegyelmi Bizottság megszüntetését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
8. Előfizetések, tagdíj: Az elnök javaslatot tesz arra, hogy 2014-től ne legyen
külön tagdíj és KV előfizetés, hanem helyette a teljes tagság, illetve egyszerűsített
tagság. A teljes tagság esetén évi 6000 Ft díjat, az egyszerűsített tagság esetén pedig
1000 Ft/év kellene fizetni. A teljes tagságot megilletné a Kaktusz-Világ, ebben
középre fűzve a Közlemények, a kiállításokon való kedvezményes részvétel,
árusítási lehetőség valamint az egyesület könyv- és magakcióiból kedvezményes
vásárlási lehetőségek is. Az egyszerűsített tagságnak pedig semmiféle nyomtatott
folyóirat, közlemény nem járna, csak az egyéb kedvezmények illetnék meg. A
javaslatot a közgyűlés egy ellenszavazattal elfogadta.
Az elnök megköszönte a részvételt, majd bezárta a közgyűlést.

Beszámoló
az MKOE Ellenőrzési Bizottságának 2012 évben végzett munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Szeretném Önöket tájékoztatni az Ellenőrző Bizottság 2012. évben végzett
munkájáról.
Az elmúl évi munkatervünkben három területet jelöltünk ki ellenőrzésre.
Az egyik terület kötelezően meghatározott ellenőrzés, mely a pénzügyi gazdálkodási tevékenységet, a pénzügyi és bizonylati felelősség betartását írja elő. Továbbá minden évben ellenőrizni kell az éves beszámolóban elfogadott gazdálkodási és
pénzügyi terv megvalósulását.
A költségvetés teljesítéséről, mint e terület felelőse, Libnárné Herczeg Ilona
gazdasági felelős számolt be.
A gazdasági felelős tevékenységének ellenőrzése kapcsán, a bizonylati és elszámolási fegyelem betartását ellenőriztük, szúrópróba alapján. Az ellenőrzésünk során
megállapítottuk, hogy a gazdasági tevékenységet Libnárné Herczeg Ilona precízen
végzi, a pénzügyi kiadások és bevételek, a kapcsolatos iratok kezelése, a bemutatott
bizonylatok alapján nyomon követhetőek, és lelkiismeretes munkát tükröznek. Véleményünk szerint ameddig ezt a tevékenységet Libnárné végzi, addig az Egyesület
pénzügyei biztos kezekben vannak.
Ezért a munkáért köszönet illeti Icukát.
A második kijelölt terület esetében visszatérő vizsgálatot folytattunk a könyvtár
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működéséről. Ebben az esetben a 2010-ben lefolytatott ellenőrzésünk megállapításainak végrehajtását, illetve az azóta felmerült esetleges problémákat tekintettük
át.
A könyvtár működésének felelőse Szlabey Gábor, aki jelen volt az ellenőrzésen.
Megállapítottuk, hogy a könyvtár működésében a korábbi ellenőrzéshez képest
javulás tapasztalható, de fennállnak a korábban megállapítást nyert hiányosságok. A
szekrények zárhatóvá váltak ugyan, de ez nem tekinthető biztonságosnak. A kulcsok
bárhol beszerezhetőek. Így a könyvtáros nem vállalhat teljes felelősséget a könyvtár
állományáért.
Sajnos a nem megfelelő zárás következtében, a könyvtárból egy bőr mappában
elhelyezett dokumentáció tűnt el. A dokumentációban a kölcsönzéssel kapcsolatos
anyagok, a leltár és a korábbi ellenőrzésünkről készült emlékeztető szerepelt. Ezeket
tulajdonította el valaki. Erre a hiányosságra ismételten felhívtuk a vezetőség figyelmét, reméljük, hogy valamikor ez a probléma megoldásra kerül.
A könyv-és folyóirat állomány - a lehetőségekhez képest - megfelelően vannak
elhelyezve. Nagyobb anyagi ráfordításra lenne szükség ahhoz, hogy a könyvtári
anyagokat igazán ki lehessen kölcsönözni. Itt arra gondoltunk, hogy katalogizálni
kellene, fordításokat kellene elvégeztetni, illetve a folyóiratokat beköttetni, stb. Ha
ezeket meg tudná valósítaná az Egyesület, akkor a könyvtár betölthetné a szerepét és
segítséget jelentene a gyűjtőknek. Ehhez azonban anyagi forrásra van szükség.
Az ellenőrzésünk harmadik területe az egyesületben végzett tagszervezési
tevékenységre, illetve a taglétszám növelésére tett intézkedések áttekintése volt.
Megállapítottuk, hogy a taglétszám növelésének fontos alappillére lenne a
kiadványok és közlemények határidőre történő megjelenése, illetve a tagszervezési
kampány életben tartása.
Sajnos az elektronikus levelezés lehetőségével rendelkező tagok sem kapnak
időben tájékoztatást az eseményekről, aki meg nem rendelkezik számítógéppel, az
még inkább hátrányban van az információk tekintetében. Nincs kellően széles
körben propagálva az Egyesület tevékenysége és az általa nyújtott lehetőségek a
tagok, illetve az érdeklődők részére.
Az Ellenőrzési Bizottság javasolta, hogy az elnökség tárgyalja meg és hozzon
döntést a következő lehetőségekről, amelyek valamelyest hozzájárulhatnának a
taglétszám növeléséhez:
A „Közlemények”-et” (amit minden tag megkap) időben kell összeállítani és
eljuttatni a tagokhoz, mert ebből értesülhetnek az eseményekről, és ezek tudatában
hívhatnak másokat is a rendezvényekre, illetve a rendezvényeken keresztül
megnyerhetik az érdeklődőket az egyesület tagjai sorába.
Véleményünk szerint össze kellene állítani egy olyan kiadványt, amit szinte
szórólapként lehetne osztogatni a kiállítások és rendezvények alkalmából, amely
rövid tájékoztatást adna az egyesületi tagság előnyeiről. Ezen a szórólapon lenne egy
perforált rész, ami egy belépési nyilatkozatként szerepelne. Ezt a nyilatkozatot már
ott a kiállításon vagy rendezvényen is leadhatná az érdeklődő, illetve a megadott
címre is eljuttathatná.
Ezeket a javaslatokat csak gondolatébresztőnek szántuk, mert sürgősen kellene
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lépni a taglétszám növelése érdekében, hiszen állandó csökkenés mutatkozik minden
évben.
Jó lenne továbbá, ha minden tag sajátjának érezné az egyesületet és mindent megtenne a környezetében azért, hogy minél több aktív taggal gyarapodjon a létszám,
akik tevőlegesen is hozzájárulnának az egyesület működéséhez.
Köszönöm a figyelmüket!
Bp. 2013. február 26.
MKOE Ellenőrzési Bizottsága

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületéről, és a 2012. évi
tevékenységéről.
Tárgyévben közhasznú tevékenységünket sikerült tovább fejleszteni úgy
minőségben, mint tevékenységünk működésének választékában. Ezek az alábbiak
szerint alakultak.
A. Az MKOE szakmai folyóirata a kéthavonta 400 példányban megjelenő Kaktusz-Világ című magazin, mely 1971 évtől a világ számos pontjára is eljut. Az év
során fellépő késedelmes megjelenéseket év végére sikerült behozni. A főszerkesztő
személyében bekövetkező változás a folyóiratunkban külalaki és tartalmi változást is
eredményezett. Külföldi egyesületekkel a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, melynek eredményeként csereakció keretében több külföldön megjelent szaklapot tudunk
tagjainknak (könyvtári kölcsönzés keretében) biztosítani.
B. 2012-ben az egyesület törekvéseket tett és a közeljövőben tesz arra, hogy az
internetes honlapot átalakítsa. Az on-line előfizetők száma 5 fő volt.
C. Könyvkiadás területén is igyekszünk biztosítani a magyar nyelvű kiadványokat. A „Pozsgások” című sorozat, mely lefűzhető lapokból áll, egy-egy növény
bemutatásával továbbra is kiadásra került.
D. Az egyesület 2012-ben is több kiállítást szervezett illetve támogatott. A kiállítási helyszínek a következők voltak: Budapest (3), Székesfehérvár (1), Zalaegerszeg,
Budakalász, Nagykanizsa, Bogács, Keszthely és Érd (2). Az MKOE részt vett a
Magyar Orchidea Társaság tavaszi kiállításán. Budapesten az egyesület tavaszi,
illetve őszi kiállításának az ELTE Füvészkert adott otthont. A szakmai zsűri által
évente odaítélhető Anisits János vándorkupa is a Füvészkertben talált gazdára. Az
MKOE részt vett a Díszkert 2012 szakkiállításon és vásáron is.
A rendezvényeken a kiállítás és az árusítás mellett ismeretterjesztő előadásokat.
tartottunk, és szakmai tanácsokat adtunk minden érdeklődőnek. A kiállításokról be7

számolók készültek, melyek aKözlemények oldalain olvashatók.
E. Az MKOE 2012-ben 5 helyi csoporttal (Budapesti, Zalaegerszegi, Győri,
Székesfehérvári és a Kern Péter Érdi) működött és a zalaegerszegiek kivételével
rendszeres összejöveteleket tartottak. Megemlíthető, hogy Keszthelyen is alakult
egy csoport, mely az egyesület teljes jogú támogatását élvezi. A csoportok rendszeres
előadásokat tartanak az összejöveteleken. A helyi csoportok kirándulásokat szerveznek az ország több gyűjteményének megtekintésére, kiállításokat rendeznek,
összefogják a gyűjtőket és új tagokat „toboroznak”.
F. 2012-ben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének taglétszáma 279
fő volt.
taglétszám 2007
taglétszám 2008
Új tag 2008
taglétszám 2009
új tag 2009
Taglétszám 2010
Új tag 2010
taglétszám 2011
taglétszám 2012
Új tag
KV előfizető
Pozsgások előfizető

409
405
53
387
38
366
27
339
279
31
213
156

H. A fontosabb dokumentumokat, jegyzőkönyveket az egyesület székhelyén
(2030 Érd, Hernád u. 15.), valamint 1082 Budapest, Futó u. 1. 4/50. szám alatt, a főtitkár lakásán tároljuk. Dokumentumainkba előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Kimutatás a kapott támogatásokról:
Az egyesület 2 100 Ft támogatást kapott. Az SZJA 1 %-os felajánlás 442 094 Ft
volt. Az MKOE közleménye és köszönetnyilvánítása az 1%-os bevételről a Kertészet
és Szőlészet hetilapban lesz megtekinthető.
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület juttatásban senkit nem részesített.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás:
Az Egyesület a vezető tisztségviselőknek semmilyen juttatást nem nyújtott.
Beszámoló a 2012-es év gazdasági helyzetének alakulásáról:
(Az adatokat a költségvetési beszámolónál, a 4. oldalon ismertettük).
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Programváltozás a budapesti csoportnál
2013. május 11 (szombat): A tavaszi füvészkerti Országos Kaktusz Kiállítás és Várás
alatt 2013. május 11-én szombaton nyílt szakmai napot szervez a budapesti
csoport.Ennek során a következő előadások hangzanak el.
11 órakor : Rigerszki Zoltán: Kuba, Melokaktuszok
14 órakor: Dr. Nemes Lajos: A Lobivia nemzetség
16 órakor: Horváth Ferenc: Kaktuszokkal társítható Tillandsiák.
2013 május 13-i klubnapon 18 órai kezdettel:
Füleki József: " Mammilariák meghatározása "című előadás lesz vetítéssel.

Kaktuszbörze Bagotán
Május 11-én délelőtt 9 órától délután 17
óráig kaktuszbörzét szervezünk
Ógyallán (Hurbanovo, Szlovákia). A
rendezvény a település Bagota (Bohata)
városrészének kultúrházában kerül lebonyolításra, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint
eladót, vagy vásárlót.
Az eladók asztalfoglalási díja asztalonként (80x120 cm) és a hozzá járó
területtel (kb. 2m2) együtt 2 €.
Vásárlók számára a belépés ingyenes!
Szállást és kosztot tudunk biztosítani,

ennek ára a jelentkezők számától függ. A
börze után mindenkit szívesen látunk az
otthoni üvegházamban egy tányér finom
gulyásra. Az érdeklődők jelentkezését
április 31-ig várjuk a

gklotton@gmail.com
címen. Minden további információ ezen a
címen kapható.
Klotton Gábor
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Pozsgások
Az MKOE kiadásában megjelenő, lefűzhető lapokból álló képes pozsgáslexikon
2013-ban 11. évfolyamába lépett. A minden évben 48 lappal (96 oldal) bővülő
kiadvány áprilisban megjelenő következő 24 lapja a következő taxonokat ismerteti:
Aztekium hintonii
Mammillaria crucigera
Delosperma aberdeenense
Mammillaria heyderi parrasensis
Duvalia caespitosa
Mammillaria huitzilopochtli (2 lap)
Echeveria derenbergii
Parodia comarapana mairanana
Echinocereus viridiflorus subsp.davisii
Parodia linkii
Echinopsis arachnacantha
Parodia stuemeri tilcarensis
Echinopsis chamaecereus
Parodia tuberculata
Glottiphyllum oligocarpum
Pygmaeocereus bylesianus (2 lap)
Gymnocalycium eurypleurum
Rebutia fiebrigii albipilosa
Gymnocalycium fischeri
Sansevieria kirkii pulchra
Mammillaria coahuilensis (2 lap)
A kiadvény évente 2×24 lapon, áprilisban és októberben jelenik meg.
Megrendelhető az egyesület gazdasági vezetőjénél. Ára MKOE tagoknak: 2100
Ft/48 lap.

Gyűjtőmappa rendelhető
Ismét rendelhető az MKOE által kiadott pozsgás lapok lefűzésére alkalmas gyűjtőmappa!
Ára tagok és nem tagok részére egyaránt
1.100 Ft/db
+ postaköltség (a Magyar Posta mindenkori aktuális díjszabása szerint).
2013-ban a postaköltségek az alábbiak
szerint alakul-nak:
1 db mappa rendelése esetén 425 Ft,
2 db mappa rendelése esetén 705 Ft,
3 db mappa rendelése esetén 880 Ft.
Várjuk megrendeléseiket a régi kiadványok terjesztőjének elérhetőségeire:
Rigerszki Zoltán
3700 Kazincbarcika,
Csalogány u. 34.
Tel.: (30) 488-4096
E-mail: zoltanrigerszki@hotmail.com.
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PUCOK
Underground
Klub

A székesehérvári kiállítás helyszínei (részletek a 12. oldalon)

Kaktusz-Világ 2013/2. tervezett tartalma:
Davide DONATI & Carlo ZANOVELLO
(2011): Epithelantha - könyvismertető (Rigerszki
Zoltán)
Lapszemle (Németh Ottó)
Mexikó Tillandsia-i - I. rész (Horváth Ferenc
A Huntingon Botanikus Kert (Orosz Krisztián)
Parodia kontra Notocactus (Fábián László)
Parodia kontra Notocactus repríz (Dr. Solti
Ádám)
Xerofiton talajlakó broméliák I. rész (Serdült
Ádám
Dr. Solti Ádám
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Programok 2013
04. 20

Nyílt nap Füleki József Mammillaria szakgyűjteményében.
Cím: 2220 Vecsés Halmi u. 13.
' +36 30 608 7517; polythele@gmail.com
04. 26-28
Corvinus Díszkert 2013 (1118 Budapest Villányi út 29-43. )
Információ: www.diszkertkiallitas.hu
04. 27-28
Érdi kaktusztkiállítás és vásár.
Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva naponta 10-től
18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (jokhelcsaba@t-online.hu).
04. 28-04. 30 Kaktuszkiállítás és vásár Székesfehérváron, az INTERSPAR
áruház előterében. Cím: Székesfehérvár, Balatoni u. 70.
Előadások 28-án a PUCOK Underground Klubban. Cím:
Székesfehérvár Balatoni u. 93. (az INTERSPAR áruházzal
szemben).
10:00-kor: Conophytumok után kutattunk - Dél-afrikai úti
élmények. Előadó: Deli Tamás.
14:00-kor: Paraguay, Brazília kaktuszos szemmel. Ea. Kádár
I. Csaba.
FIGYELEM A rendezvények helyszíne az előző évekhez képest
új, a térképvázlatot lásd a 11. oldalon.
05. 10-12
MKOE tavaszi országos kiállítás (Füvészkert, Bp. Illés u. 25).
Nyitva: naponta 9-18 óráig.
Jegyárak:felnőtt 800 Ft/fő, nyugdíjas és tanuló, 350 Ft/fő, Családi
jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) 1800 Ft/db), csoportos (10 fő felett) 350
Ft/fő.
Előadások 11-én,a részleteket lásd a 9. oldalon.
05.11
Kaktuszbörze Ógyallán, a bagotai kultúrházban. Nyitva 9-től 17
óráig. Részletek a 9. oldalon.
05. 17-25
Kaktuszkiállítás Szatmárnémetiben. A romániai Aztekium
Kaktuszgyűjtő Egyesület 2013. évi kiállítása. Helyszín: Muzeul
de Istorie (Történeti Múzeum), Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21. Nyitva
naponta 10:00-től 18:00 óráig. Szakmai előadás május 24-én,
szervezése folyamatban.
06. 22-23
Kaktuszkiállítás és vásár Vonyarcvashenyen
Helyszín: Kultúrház. Információ: Papp Tibor
keszthelyi.csoport@gmail.com
08. 03-04
Keszthelyi kaktuszkiállítás- és vásár.
Hely: Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Keszthely Mártírok u. 1.
Információ: Információ: Papp Tibor
keszthelyi.csoport@gmail.com
09. 06-08
MKOE őszi országos kiállítás (ELTE Füvészkert, Bp. Illés u.
25). Nyitvatartás és jegyárak a tavaszi kiállítással megegyezők.
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