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BODOR János és FÜLEKI József:
In memoriam SZUTORISZ Gyula (1930–2015)

SZUTORISZ Gyula (1930–2015)

Szomorú hírrel kell kezdenünk idei utolsó lapszámunkat is: az örök 

kaktuszmezőkre távozott közülünk a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 

Egyesületének alapító tagja, a Kaktusz-Világ egykori felelős szerkesztője, az 

Anisits János Dániel-díjas kaktuszkertész és szakíró SZUTORISZ Gyula. Életét és 

munkásságát BODOR János és FÜLEKI József elevenítik fel.

SZUTORISZ Gyula készített először leírást az általa elnevezett 

Opuntia debreczyi kisfajról, melynek virágzását idei 4. lapszámunk 

mutattuk be, azonban számos hibrid nemesítője is, mint a LUKOCZKI 

Zoltán által tiszteletére most bemutatásra kerülő  × Chamaelobivia 

'Henrietta' is.

LUKOCZKI Zoltán:
Hibridek, kultivárok és egyéb bizonytalan eredetű növények:

× Chamaelobivia 'Henrietta'
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2015/6. JOKHEL Csaba: Egy elhibázott teleltetés

Az év vége nem csak a veszteségekről, de a gyarapodásról 

is szól: örömmel jelentjük be, hogy harmadikként az 

országban HAVAS László Thelocactus-gyűjteménye is 

kiérdemelte az Elismert Szakgyűjteményi Címet, aminek 

kapcsán JOKHEL Csaba beszélgetett vele növényeiről, 

hobbijáról.

JOKHEL Csaba:
KI KICSODA?
Bemutatom HAVAS Lászlót és 
Elismert Thelocactus Szakgyűjteményét

Olykor gyűjteményünket is érheti 

v e s z t e s é g ,  p é l d á u l  e g y  r o s s z u l 

megválasztott teleltetési stratégia, avagy 

egy hirtelen beköszöntő rossz idő miatt 

is. Egy ilyen elhibázott teleltetés 

tanulságait mutatja be JOKHEL Csaba.
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinjaDr. SOLTI Ádám és JANAKIDISZ Demeter:

Egy Sinocrassula-fajhibrid:
Sinocrassula yunnanensis
× densirosulata

HORVÁTH Ferenc:
Kedvenceim a Turbinicarpus-ok 

VARGA Zoltán:
Lophophora
koehresii

NÉMETH Ottó:
Lapszemle

JOKHEL Csaba:
Az érdi kaktuszkiállítás legszebb kaktuszai

JANAKIDISZ Demeterel jómagam egy Sinocrassula-fajhibridet mutatok be, HORVÁTH 

Ferenc kedvenc kaktuszairól, a Turbinicarpus nemzetségrol, VARGA Zoltán pedig a 

Lophophora koehresii-ről ír, végül, de nem utolsó sorban, JOKHEL Csaba mutatja be 

Önöknek a 17. érdi kaktuszkiállításon és vásáron kiállított két legszebb növényt 

növényt, NÉMETH Ottó pedig a KuaS tavalyi 5.-6. számának a tartalmát. Tartalmas 

olvasást kívánok!

Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

Fizessen elő  magazinunkraKaktusz-Világ
(kattintson erre a linkre)!

Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő

http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/kiadvanyaink-rendelese

