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Teahibrid

Fajtanév Jellemzők:általában:80/100cm, Megr.db

Aradi 13
Bethlen Kata rózsaszín

Brassó meggypiros ezüstös fonákú
Budatétény lazac-narancssárga
Bulla Elma lilásrózsaszín, telt, gyengén illatos
Csalhó fehér
Csermák Antal bársonyos meggypiros, telt, illatos 60/70

Csini-Csani halvány barackos rózsaszín, telt, illatos
Csodálatos mandarin citromsárga
Erény fehér,telt virág 60/70

Erkel Ferenc halvány barackos rózsaszín, tel /angol/
Fadrusz János bíbor, illatos
Fra Diavoló vöröses narancs
Gilda halvány rózsaszín
Gyurkovics Mária rózsaszín, telt, illatos
Hargita fehér

Horty Miklós

Huszka Jenő rózsaszín, tömvetelt, illatos 60/70
Juliánus barát hófehér
Kalotaszeg narancsos rózsaszín
Kassa fehér 60/70
Kigyóssy Éva többszínű sárga-piros, telt, illatos

Kolozsvár

Web: markrozsa.hu

piros, telt, gyengén illatos, folyamatosan 
virágzó,erőteljesen felfelé bordó ágak

sárga rózsaszín szél,haragos zöld 
lomb,erőteljes növekedés

élénk rózsaszín,haragos zöld 
lomb,erőteljes növekedés



Kőhalom
Magyar Gyula világos-sötét bíbor rózsaszín ill.
Magyar Pálné citromsárga, telt, illatos  
Magyarok Nasszonya sárgás-bordó-rózsaszínes, telt, illatos 60/70
Manyika rózsaszín, gyengén illatos
Márton Áron tört-fehér, illatos

Mezey Mária 
Mindszenty József hófehér

Mohács bársonyos meggypiros, floribunda jellegű 70/80
Nagy Imre vérpiros, illatos
Nagyszentmiklós aranysárga, telt, illatos
Norina többszínű, rózsaszín ezüstös fonák
Pannonhalma piros, illatos
Pázmány Péter lilásrózsaszín, illatos

Petrőczy Kata Szid. 
Pozsony lazacrózsaszín, gyengén illatos
Széchenyi István lazacnarancs, illatos
Szőreg bíbor
Törökbálint narancsos-rózsaszín
Zrínyi Ilona rózsaszín

Floribunda

Fajtanév
A Pesti Srácok feketés , bársonyos bordóbordó, telt
Aranyhid aranysárga

Á-Házi Szent Piroska 110-120
Bem apó fehér, közepesen szétterül 50/60
Boldog Özséb rózsaszín, féltelt, gyengén illatos 40/50

Csongrád sötét rózsaszín, telt,lazán szétálló
Dalma halvány rózsaszín, telt, illatos 40/50
Déryné rózsaszín,szétterülő 40/50
Diósgyőr rózsaszín telt illatos 70/80
Diószegi Sámuel aranysárga, felfelé 90/100

Domonkos János 80/90
Dráva citromsárga pior szél 50/60
Drégely rózsaszínes fehér,szélesén szétterülő 50/60
Erzsébet királyné rózsaszín, illatos, felfelé törő 70/80
Esztergom citromsárga, erőteljes növekedésű 70/80
Eszterházy János rózsaszín, telt
Garamszentbenedek lazac, mérsékelten széttterülő 50/60

bársonyos meggypiros,erőteljes felfelé 
növő 

citromsárga enyhén rózsaszín szél, telt, 
ill.

bársonyos meggypiros, telt, gyengén 
illatos,folyton virágzik sövénynek is 
alkalmas

Jellemzők:ált.60/70cm,folyton 
nyillók, a csokros virág miatt 
szétállóak

rózsaszín, telt, illatos,erőteljes felfelé 
törő ágak szétterülnek

citromsárga, gyengén illatos, mérsékelte 
szétálló



Gelence lilás rózsaszín 50/60
Gül baba tűzvörös 50/60
Györ piros,szimpla sárga porzó
Györgyháza rózsaszín, illatos
Hajnácska halvány rózsaszín,lazánszétálló 40/50
II.Rákóczi Ferenc bársonyos sötét bordó
Ildikó rózsaszín 40/50
Ilma piros, féltelt
Indira bronzsárga, nagyvirágú, illatos 50/60

Inge Klager bársonyos sötét maggypiros, fényes levél
Kálmán Imre krém rózsaszín, telt, széthajló
Kanizsay Dorottya meggypiros 50/60
Kanizsay Orsolya rózsaszín telt t.takarónak is
Katona József citromsárga, felfelé törő 70/80
Királyhelmec citromsárga, fefelé törő 70/80

Klapka György T. 70/80
Kovászna tüzes lazac, felfelé törő
Kölcsey Ferenc piros, telt, bőségesen virágzó
Kőrösmező ciklámen piros, telt ,fényes levél              50/60

Kürtgyarmat
Laborfalvi Róza rózsaszín, illatos, felfelé törő 80/90
Lakmé rózsaszín, krémrózsaszín
Léda meggypiros,apró sok v. szétálló 50/60
Leila halvány rózsaszín
Lórántffy Zsuzsanna élénk rózsaszín, nagyvirágú, illatos
Lővey Klára piros ,magas, felfelé 90/100
Mándy György citromsárga 70/80

Máramaros 50/60
Márai Sándor tüzescseresznyepiros, féltelt 40/50
Márkó rózsaszín, telt, illatos
Max Holder rózsaszín
Mikes Kelemen rózsaszín
Millecentenárium rózsaszín, gyengén illatos 40/50
Nabucco cseresznyepiros 40/50
Nagykőhavas citromsárga,kifehéredik telt, alacsony 40/50
Nagyszeben rózsaszínes fehér, telt,lazán szétálló
Noémi rózsaszín telt 50/60
Nyitra citromsárga 40/50
Panka aranysárga
Pest meggypiros
Rahó aranysárga
Ráskai Lea citromsárga, telt, illatos 50/60
Regéc rózsaszín, telt, illatos bogyós
Régen halvány telt,rózsaszín,t.takarónak is

narancssárga, telt, tüskétlen,kifehéredő 
felfelé

aranysárga, sárga,rózsaszínre 
változó,felfelé 

piros nagy szimpla-sárga porzó,fénylő 
levél



Reményik Sándor 40/50

Rozsnyai József citromsárga 70/80
Ruzsa rózsaszín, , illatos, édes rózsaillatu, 80/100
Sümeg rózsaszín, szétterülő

Szabó Dezső 
Szárazajta égő cseresznyepiros,"angolrózsa"
Szárhegy fehér, egyszerű,talajtakaró 40/50
Szeged meggypiros 30/40
Szent Gellért rózsaszín, lazán szétálló, ill. 70/80
Szent István tűzpiros, nagyvirágú
Szent László piros, sötét fényes levél
Szent Margit fehér
Szent Miklós élénk világospiros
Széphalom bordó, nagy fényes levél
Temesvár világos piros, nagy virág, fényes levél 30/40

Tokaji Ferenc rózsaszínes fehér, egyszerű, talajtakaró 30/40
Torda meggypiros, fényes levél
Torontál tűzpiros, féltelt,felfelé 70/80
Vörösmarty Mihály sötét meggypiros 50/60
Wilma Holder citromsárga ,futónak is, ill 80/100
Zichy Mihály baracksárgából rózsaszínre majd fehér

Polyantha

Fajtanév
Ady-Liget rózsaszín,apró lev. és vir.
Arany János piros,
Bőcs rózsaszín ,apró lev. és vir.
Csinszka rózsaszín, illatos

Dajka Margit 60/70

Emese rózsaszín szélű narancs,lazán szétterülő
Ernye rózsaszín, edényes apró lev. és vir.

Fiume halvány rózsaszín, féltelt, gyengén illatos
Gandhi bronzsárga, gyengén illatos,felfelé 60/70
Hunyadi László bíbor, féltelt lazán szétálló 50/60
Jávorka Sándor piros,virága levele kicsi fényes 50-60

elmosódó világosból sötét rózsaszínbe, 
nagyon jó lomb folyton nyílló, szétterülő

élénk világospiros, mérsékelten 
szétálló,sok apróvirág ,folyamatosan 
nyillik, jó lomb

Jellemzők:40/50 cm,általában 
bogyósak, alacsony bokros tömör 
növekedés, folyton nyíllók 

rózsaszín, folyamatosan virágzó apró lev. 
és vir.



Kempelen Farkas 

Kodály Zoltán rózsaszín, jólombozatú apró lev. és vir.ill. 60/70

Kosztolányi Dezső 50/60
Kriza János piros

Kuncz Aladár 50/60
Lippay János halvány rózsaszín, telt

Nagyvárad cseresznyepiros apró virág 20/30
Petőfi Sándor piros 30/40
Piski narancssárga, illatos
Réka piros, egyszerű,sárga porzó
Savária cseresznyepiros
Táncsics Mihály élénk világospiros szétálló
Töhötöm lazacpiros, meggypirosra sötétedik

Törpe

Fajtanév
Áh-i Boldog Jolán bíborrózsaszín
Bajor Gizi eml. sötét bíborrózsaszín
Bisztra fehér, telt
Bogáncs meggypiros
Borsi fehér, talajtakaró ,szipla virágú

Bűbáj
Fátra halvány rózsaszín, telt
Gorsium bíborrózsaszín
Gömör rózsaszín, tömvetelt
Kőszeg lazac
Libán tűzpiros
Minililla halványlila
Muhi piros, edényes
Puck rózsaszín
Pusztaszer meggypiros
Somogy rózsaszín, szimpla
Zenta bordó telt

Park
Fajtanév Jellemzők

Abrud rózsaszín, telt,felfelé 120-150
Angelika lilásrózsaszín, felfelé búgás virágzat 80/90

halvány-sötét rózsaszín, féltelt, tömötten 
szétterűlő

halvány lilásrózsaszín, féltelt ,apró lev. és 
vir.

halvány rózsaszín, szimpla apró lev. és 
vir.

Jellemzők:általában 30/40 cm apró 
levél és virág,bogyós, bőséges 
virág,balkonládába, sövénynek  is 
alkalmasak

élénk rózsaszín, telt, nyílásban 
világosodik



Csikszereda élénk rózsaszín, telt 80/90
Feszty Árpád rózsaszín,egyszer virágzik, széthajló 90-100

Magyarkanizsa meggypiros, telt 1,5-2 m
Mami rózsaszínes fehér, telt, illatos, magas 90/100
Mansfeld Péter fehér, telt,széthajló 80-90
Nagybacon tüzescseresznyepiros, térhatároló 70/80
Skóciai Szent Margit aranysárga, telt, illatos 70/80
Szamosújvár rózsaszín, telt, illatos 70/80

Szeleczky Zita 70/80

Szent Erzsébet 

Szent Hedvig fehér, telt, szétterűlő              100-200

Virág Benedek rózsaszínes fehér,hosszú széthajló ágak 120-150

Futó
Fajtanév Jellemzők
Badacsony piros, telt

Bánát piros, telt
Futótűz piros, nagyvirágú
Október huszonhárom piros, telt
Rozália narancssárga, szimpla, illatos
Saf piros, illatos

TEAHIBRIDEK
KOMMERSZ RÓZSÁK:
Alinka narancs-citromsárga
Duble delight fehér-ciklámen  ill.
Holstein piros
Mabella sárga ill.
Gold parfüm narancs-bordó ill.
Papa meiland bordó ill.
Tiffany rózsaszín ill
Sterling lila ill.

Magyarnemesítésű th.:
Márton Áron tört fehér ill X
Juliánus barát fehér X
Kassa fehér X
Csalhó fehér X
Hargita fehér X
Horty Miklós sárga rózsaszín szél X
Fadrusz János bordó ill. X
Pázmány Péter lila ill. X

halvány rózsaszín, telt, illatos, felfelé 
növő

rózsaszín, illatos, telt virágú, futónak is     
  

2-3 
méter



Magyar nemesítésű rózsatövek  ára: 700,- ft/ db Áfa mentes

Kommersz rózsák ára 300,-ft/db                  -"-

Megrendelés a lista elején látható elérhetőségeinken lehetséges. 

Átvétel személyesen, postai utánvéttel vagy egyéb módon. 

Fizetés az áru átvételekor készpénzben, vagy megbeszélés alapján átutalással.
A rózsákról készült fényképek megtekinthetők weboldalunkon.

Üdvözlettel:  Godzsák Zoltánné

X- jelöltek 50db feletti 
vásárlás esetén 300,- 
ft/db/

Megrendelő neve: 

Elérhetőségei, címe: 

Előzetes egyeztetés alapján a rózsák nyíllásban is megtekinthetők, kiválaszthatók a 
rózsakertben.
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