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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2011. december  XXI. évfolyam  12.szám 
 
 
ÁLDOTT  BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A 
FALU MINDEN LAKÓJÁNAK 

 
Ligeti János: Karácsony éjszakáján...  
 
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!  
Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján!  
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,  
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért  
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állit,  
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!...  
Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk.  
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk  
És a magyar röghöz láncoló szeretet,  
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,  
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.  
Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..  
Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!  
- Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,  
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján! 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2011. november 29-én 
tartotta testületi ülését, melyen az alábbi 
rendelteket alkotta: 
 

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-
testületének 

12/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi önkormányzati költségvetésről és 
a költségvetés végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. 
§ (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1.§ 
 

A 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a 
költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) –(5) bekezdései 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

3.§ 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében 
Működési bevételek 
főösszegét 

141 256 E Ft 

Működési kiadások 
főösszegét 

161 256 E Ft 

Működési 
forráshiány 

20 000 E Ft 

 
Felhalmozási 
bevételek főösszegét 

18 970 E Ft 

Felhalmozási 
kiadások főösszegét 

18 970 E Ft 

Felhalmozási 
forráshiány 

         0 E Ft 

az alábbiak szerint 

 
Működési bevételek 

főösszegét 
199 837 E Ft 

Működési kiadások 
főösszegét 

 866 E Ft 

Működési forráshiány 780  E Ft 
 

Felhalmozási bevételek 
főösszegét 

601 E Ft 

Felhalmozási kiadások 
főösszegét 

572 E Ft 

Felhalmozási forráshiány 971 E Ft 
állapítja meg. 
 
 (2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
kiemelt előirányzatokat                                                                                  
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

 
(3) A képviselő-testület a következő kiemelt 
bevételi előirányzatokat határozza meg: 
 

intézményi működési 
bevételek 

 2 739 E Ft 

önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

83 062 E Ft 

önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

50 793 E Ft 

véglegesen átvett 
pénzeszközök  
(felhalmozási ) 

11 550 E Ft 

támogatásértékű működési 
bevételek 

26 347 E Ft 

felhalmozási és tőke jellegű 
bevétel 

 2 982 E Ft 

felhalmozási kölcsön  3 300 E Ft 
pénzforgalom nélküli 
bevételek 

19 960 E Ft 

 

személyi jellegű juttatások 44 748 E Ft  
munkaadókat terhelő járulék 11 694 E Ft 
dologi kiadások 58 458 E Ft 
támogatásértékű működési kiadás 33 040 E Ft 
működési célú pénzeszköz-átadás 
 államháztartáson kívülre 

  3 676 E Ft 

társadalom- és szociálpolitikai juttatás 21 990 E Ft 
működési kölcsön Áht-on kívülre      300 E Ft 
felújítás   1 913 E Ft 
intézményi beruházási kiadások 14 969 E Ft 
támogatásértékű felhalmozási kiadás   5 691 E Ft 
működési tartalék 19 960 E Ft 
felhalmozási tartalék      813 E Ft 
felhalmozási kölcsön törlesztése és 
kölcsön folyósítása 

  2 886 E Ft 
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(4) Az (1) bekezdésében megállapított 
bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen 
önkormányzati szinten, e rendelet 1. melléklete 
alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és 
kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – 
mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. 
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-
testület. 
 

2.§ 
 
Az önkormányzat, valamint költségvetési 
szervei módosítás utáni előirányzatát e rendelet 
1., 2., 4., 5., 6., 7., 11., 15., 15/a., 16., 16/a., 
16/b. és 16/c. mellékletei tartalmazzák 
 

3.§ 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján hatályba, 

és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Ezen módosító rendelet hatálybalépésével 
hatályukat veszti a Rendelet 1., 2., 4., 5., 6., 
7., 11., 15., 15/a., 16., 16/a., 16/b. és 16/c. 
mellékletei. 

Tóth Zoltán Dics Mária 
polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
Bajót, 2011. november 30. 
 Dics Mária 
 mb. körjegyző 

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-
testületének 

13/2011. (XI.30.) rendelete 

települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 
7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény. 16.§ (1) bekezdésében, és 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szabályairól 
szóló 242/2000 (XII. 23.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatkörében eljárva a 
települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 
7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendeletének 
módosítása tárgyában az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
 
 

1.§ 
 
A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 
7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet (R.) 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 
a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Tóth Zoltán Dics Mária 
polgármester mb.körjegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Bajót, 2011. november 30. 
 
 
 
 

1. melléklet 
a 13/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Közszolgáltatás díjának mértéke 
 
 
Lakossági kommunális hulladékszolgáltatási 

díj 

 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

60 literes edény 198,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

80 literes edény 258,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

110 literes edény 346,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

120 literes edény 376,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

240 literes edény 731,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

770 literes edény 2.299,- Ft + ÁFA/db/ürítés 
1100 literes 

edény 
3.275,- Ft + ÁFA/db/ürítés 

Zsák 284,- Ft + ÁFA/db/ürítés 
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Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat, akik december bajóti lakosokat, akik december bajóti lakosokat, akik december bajóti lakosokat, akik december 
hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és 
névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.    
 
70 éves  
                              
Krizsán Gáborné 
 ( Kiss Mária) 
 
75 éves 
 
Gajdosek Gáborné 
( Obola Ilona) 
Szabó Sándorné ( Gách Anna) 
 

 
80 éves  
 
Dinnyés Gábor 
Gajdosek Gábor 
 
 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
H I R D E T M É N Y 
 
Bajót Község Önkormányzata nevében 
tájékoztatásul közöljük a 

BURSA HUNGARICA 
 Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 
keretében  nyújtott támogatások 
összesített anyagát. 
 
Beérkezett „A” tipusú pályázat száma:      
11 db  
   
Támogatott „A” tipusú pályázat  száma:    
11 db 
     
A megítélt támogatás összege:      
2012. évre : 440.000,- Ft. 
 
 
Tóth Zoltán sk.          Dics Mária sk             
polgármester                    körjegyző 
 

 

 
 
 

Bűncselekmény áldozata 
lett? 

 
Forduljon bizalommal a Komárom – 
Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálatához  

 
A bűncselekmény áldozatai számára 
nyújtható szolgáltatások: 
 
• Érdekérvényesítés elősegítése: 

segítségnyújtás az ügyfél alapvető 
jogainak érvényesítéséhez, 
egészségügyi, szociális ellátások 
igénybevételéhez. Amennyiben az 
ügyfél szükségletei igénylik, 
érdekérvényesítés elősegítése keretei 
között áldozati státuszát hatósági 
bizonyítvánnyal igazoljuk, melyet 
okmányai pótlása során, 
költségmentességi kérelem 
előterjesztése során használhat fel. 
 

• Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, 
ruházkodással, élelmezéssel, utazással 
kapcsolatos, továbbá gyógyászati és 
kegyeleti jellegű kiadások fedezésére 
szolgáló egyösszegű támogatás. A 
segély bármilyen bűncselekmény 
áldozatát megilletheti, feltéve hogy a 
fenti költségek fedezésére a 
bűncselekmény következtében nem 
képes. A támogatást a bűncselekmény 
elkövetésétől számított 5 napon belül 
kell igényelni. 

 
• Jogi segítségnyújtás: a 

bűncselekménnyel okozott kár, illetve a 
bűncselekménnyel összefüggésben 
keletkezett jog- vagy érdeksérelem 
elhárításához szükséges szakjogászi 
tanácsadás vagy beadvány szerkesztése. 
A támogatás bármely bűncselekmény 
áldozatának jár, feltéve, hogy a havi 
nettó jövedelme - közös háztartásban 
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élők esetén az egy főre eső nettó 
jövedelem - nem haladja meg a 
171.828.- Ft-ot.  
 

• Kárenyhítés: célja a bűncselekmény 
miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár 
teljes vagy részbeni megtérítése, vagy a 
bűncselekmény következtében a 
rendszeres jövedelemben bekövetkezett 
csökkenés részbeni enyhítése. A 
támogatás  

o szándékos, személy elleni 
erőszakos bűncselekmények 
sértettjeinek, és ezek (egy 
háztartásban élő) egyenes ági 
hozzátartozóinak, 
házastársainak, eltartottjainak 
jár,  

o feltéve, hogy a sértett testi 
épsége, egészsége a 
bűncselekmény 
következményeként súlyosan 
károsodott és  

o a havi nettó jövedelme - 
közös háztartásban élők 
esetén az egy főre eső nettó 
jövedelem - nem haladja 
meg a 171.828.- Ft-ot.  

A Komárom – Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 

Áldozatsegítő Osztályának elérhetőségei: 
 

Cím: 2800. Tatabánya, Népház u. 12. 
Telefon: 34/512-790, Fax: 34/512-791 

Osztályvezető: Dr. Gulyás Renáta 
E-mail: gulyasr@pjsz.gov.hu 

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 9-13 
óráig, 

kedden 13-16 óráig, szerdán 13-18 óráig 
Nyitva tartás: hétfőn, kedden, csütörtökön 

8-16 óráig, 
szerdán 8-18 óráig, pénteken 8-14 óráig 

 
További fontos információk, letölthető 

anyagok a honlapon: 
www.kih.gov.hu/alaptev/aldozatsegito 

 
A Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadást 
tart minden hónap második péntekjén 9 
és 12 óra között Esztergomban, az 

Igazságügyi Szolgálat területi irodájában 
(2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 13. 
¼.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Évzáró a bajóti Nyugdíjas klubban és 

Jázmin Népviseletes 
Asszonykórusnál 

 
 
A bajóti Nyugdíjasklub megtartotta 
évzáró értékelését, melyet 
összekötöttünk a Mikulásnapi 
ünnepséggel. A Jázmin Népviseletes 
Asszonykórus munkájáról is 
tájékoztattuk tagjainkat, akik szép 
számban megjelentek. 
 
Eseményekben, munkában gazdag volt 
a 2011.év.  20 ünnepségen énekelt 
kórusunk, a Vass Lajos térségi ének-
zenei minősítőn ezüst fokozatot értünk 
el. Megrendeztük és megörökítettük a 
régi bajóti lakodalmat, amely jelentős 
esemény volt nemcsak az 
Asszonykórus, hanem falunk életében 
is. Ezeken kívül még 11 rendezvényen 
vettünk részt, köztük a Nyugdíjas 
Klubok és Idősek „Életet az éveknek” 
III. Országos Ki-mit-tud? Vetélkedőjén, 
Budapesten. ahol Kiváló munkáért 
elismerő oklevelet szereztünk. 
Szerveztünk kirándulást Egerbe, 
klubtagjaink elkísértek az abasári 
Katona- és Bordal fesztiválra. A Holcim-
pályázatán elnyert összeget régi bajóti 
népviseletes ruháink pótlásához 
fordítottuk. 
 
Az évértékelőn részt vett Tóth Zoltán 
úr, Bajót polgármestere, aki az év 
folyamán több rendezvényre elkísérte 
kórusunkat, ahol bemutattuk községünk 
énekeit, népviseletét. Kádár Ibolya 
ének-zenetanárnő sok munkájával, a 
szép énekekkel segített a versenyeken 
való sikereinkhez. Külön köszönetet 
mondunk mindkettőjüknek, valamint 
mindazoknak, akik segítették 
munkánkat. 
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A beszámolót uzsonna követte, majd 
beszélgettünk, vidám hangulatban, 
harmonikaszó mellett énekeltünk, 
táncoltunk.  
 
A mellékelt képen az évzáró résztvevői 
láthatók.  
 

 
 
Bajót, 2011.12.13. 
Balázs Józsefné 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. EURORÉGIÓ Borverseny Esztergom 
 
Vínum Ister-Granum Regionális Borlovagrend 
Esztergom város által rendezte meg az Ister- 
Granum Eurórégió XI. Mária Valéria híd 
Nemzetközi Borversenyét. 
A versenyre 144 borász adta le a bormintáját 
megmérettetésre. A borminták majdnem 50 %-a  
határainkon túlról érkezett Szlovákia 
területéről. 
A bajóti borászok is részt vettek a versenyen 
két fehér és egy vörös bormintával. Az 
eredmény sikeresnek mondható, hiszen a 34 
ezüstéremből három a bajóti borászoké lett. 
A versenyen résztvevők: 
Török János vegyes vörös – ezüstérem 

Katona Gyula királyleányka- ezüstérem 
Bodnár Sándor juhfark- ezüstérem 
Gratulálunk a bajóti borászoknak és a 
továbbiakban kívánunk sok sikert , jó munkát 
és jó egészséget.  

 Szervező bizottság 
Esztergom 

��������������������� 
 
Az idén sokan eljöttek a betlehem állításra a Millenniumi 
térre.  
A betlehem figurái megújultak, mert a régieket már az idő 
kikezdte. Reméljük, hogy a betlehem közelebb hozza a 
karácsony hangulatát és üzenetét, a látvány szebbé teszi a 
teret. 
 
 
 

 
 
 

    
 
DECEMBERI JELES NAPOK 
 
December 4. - Borbála napja 
A Borbála-nap hiedelmei és szokásai részben 
hasonlóak a Luca-nap hagyományaihoz, 
azonban a magyar nyelvterületen csak 
szórványosan terjedtek el. Ez a nap Szent 
Borbála 3. századi keresztény vértanú 
emléknapja, aki a bányászok, tüzérek, hajadon 
lányok védőszentje. 
 
Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és 
más érdekességek 
 (részlet) 
Az idő újjászületik 
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Decemberre esett az év legjelentősebb 
napja: az esztendő legrövidebb napja, 
amelyen a Nap meghal, hogy huszonnégy 
óra múlva új életre támadjon, újraszülessék. 
A Gergely-féle időszámítás előtt ez a nap 
december 13-ára, Szent Lucia napjára esett, 
minélfogva ennek a szentnek, magyarul 
Lucának a napja mindenféle babonás 
szokások forrásává lett. 

A Luca napja különösen alkalmas arra, 
hogy a lányok kitudakolják jövendőbelijük 
nevét vagy legalábbis foglalkozását. Erre a 
célra szolgál a különböző fafélékből ötágú 
csillag alakúra mesterségesen faragott 
Luca-szék: aki erre a székre ráül, az 
meglátja jövendőbelijét. Luca napja éjjelén 
a szellemek csöndes, remegő fénykévék 
formájában suhannak el a falusi házak 
fölött, de ezt a fényt csak bizonyos, arra 
alkalmas emberek láthatják meg, akiknek a 
Luca-fénye megmutatja, hol vannak 
kincsek a föld méhébe rejtve. 

December 6. - Itt a télapó! 

Szent Miklós püspök nevéhez számos 
legenda fűződik - ezekből alakult ki a ma 
ismert, szakállas jótevő alakja, aki ezen a 
napon apróbb ajándékokat hoz a 
gyerekeknek. Az ajándékozás szokása a 19. 
század végén terjedt el Magyarországon és 
a modern magyar néphagyomány szerint 
december 5-én éjjel látogatja meg a 
gyermekeket a Mikulás, ha az elmúlt évben 
jól viselkedtek. 

Karácsony 

A karácsony tradicionális keresztény ünnep, 
amelyet Jézus Krisztus születésének 
emlékezetére tartanak minden évben. Ez a 
kétnapos (december 25-26.)ünnep világszerte a 
nem-keresztény emberek számára is a szeretet, 
a békesség és az öröm napja, amely az év egyik 
legfontosabb családi eseményének számít. A 
modern hagyományoknak megfelelően az 
ünneppel együtt jár az ajándékozás, az 
üdvözlőlapok küldése és a karácsonyi hangulatú 
díszítés, valamit a karácsonyfa állítás szokása 
is. A magyaroknál a bensőséges családi 

összejöveteleket általában 24-e este tartják 
(szenteste), míg a nyugat-európai országokban 
erre az eseményre többnyire 25-én kerül sor•  
december 25.: Karácsony első napja. A 
népi időjóslás azt tartja: “Ha Fehér 
Karácsony akkor Zöld Húsvét, ha Fekete 
Karácsony akkor Fehér Húsvét.” Illetve ha 
tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó 
gyümölcstermés, sok bor várható. Ha 
karácsony másnapján, Istvánkor (dec. 26.) 
is szép, napos idő van, akkor mindenből jó 
termés lesz.  
Szilveszter 
December 31. az év utolsó napja, amelyet a 
világ számos országában ünnepelnek meg 
Szilveszter pápa halálának emlékezetére. 
Szilveszter éjszakáján az emberek általában 
zenés mulatságok keretében búcsúztatják a 
mulandóságot jelképező óévet, majd éjfélkor 
köszöntik az újjáéledést szimbolizáló újévet. A 
babonák és hiedelmek legszélesebb skálája is 
ehhez a naphoz kötődik. 

•  december 31.: A népi megfigyelés 
szerint: Szilveszter éjszakáján, ha szépen 
ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás 
és szüret várható. Ellenben, ha szilveszter 
éjjel esik, újév reggelén már süt a nap, 
akkor rossz lesz a termés. Az esztendő 
utolsó estéje, s a következő év első napja 
időjárása ha egyforma, akkor együttesen jó 
termés, gazdag esztendő várható. 
A népszerű szokások közé tartozott, hogy 
az óévet hatalmas lárma, zaj, kolompolás 
kíséretében búcsúztatták el. Ez valószínűleg 
arra az ősi rituáléra vezethető vissza, hogy a 
gonosz hatalmak távozzanak az óévvel 
együtt. 
Általánosan elfogadott hiedelem, hogy Újév 
napján tilos a szemetet kivinni a házból, 
mert kidobjuk vele együtt jövő évi 
szerencsénket is. Továbbá tilos mosni, de 
főleg teregetni (a kiterítésre, vagyis 
halálozásokra utal), és nem jó bármit is 
kölcsönadni ilyenkor, mert nehezen jön 
majd vissza a házba, ráadásul egész éven át 
minden kifelé megy majd onnan. 
Újév reggelén a férfiak köszönteni mentek 
a rokonokhoz, de az asszonyok ekkor nem 
léphettek ki a házból, mert január 1-jén 
asszonnyal találkozni szerencsétlen 
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esztendőt jelent. 
Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit 
teszünk először újév napján, mert jó 
eséllyel gyakran tesszük majd ugyanezt 
egész évben. Sokan ezért elsején le sem 
fekszenek napközben, nehogy a betegség, 
ágyhozkötöttség nyűgjét vonják magukra. 

��������������������� 

Lucfenyő 

A közönséges 
lucfenyő (Picea 
Abies) a 
mindannyiunk 
által jól ismert és 
hagyományos 
karácsonyfa. 

A lucfenyő 
európa hegyvidékeinek erdőalkotó 
fenyőfajtája, Észak-Európában, az 
Alpokban és a Kárpátokban őshonos 
fenyőfajta. 

A lucfenyő nagyra növő és széles kúp alakú 
fenyőfa, mely megfelelő körülmények közt 
akár 50 méterre is megnő. Zöld színű  
tűlevelei 1-2 cm hosszúak és fényesek. 
Azonban kissé szúrósak és a hajtás körül 
körkörösen vagy fésűszerűen állnak. 

A lucfenyő az egyik legalkalmazkodóbb 
fenyőféle, amely országunk szinte minden 
területén megél.  Erőteljesen gyantás, mely 
finom illatot kölcsönöz neki és sokan emiatt 
vásárolják karácsonyfának. 

A lucfenyő vízigénye: szárazságtűrő, de 
megfelelő vízellátás mellett gyorsabban és 
szebben fejlődik 
A lucfenyő talajigénye: nem igényes a 
talajra és mindenhol megél 
A lucfenyő fagyérzékenysége: Nem 
fagyérzékeny 

Nordmann fenyő 

A Nordmann v. Kaukázusi jegenyefenyő 
(Abies nordmanniana)  Normandiai 
fenyőként ismeretes, ami sajnálatos 
tévedés, mivel a fenyőfaj a Kaukázusban 
őshonos, Normandiához semmi köze. 

A fenyőfafaj valójában Alexander 
Nordmann finn botanikusról kapta 
tudományos nevét. A Nordmann fenyő 
nagy termetű, akár a 65 m-es magasságot is 
elérő, szabályos kúp alakú fenyő. 

A Nordmann fenyő tűlevelei fényesek, 
sötétzöldek, a hajtás két oldalán 
fésűszerűen állnak, középen ívesen 
előrehajolnak. Levélfonákján két ezüstcsík 
található. 

A Nordmann fenyő vízigénye: tűri a 
szárazságot, de igazán szépen öntözés 
mellett fejlődik 
A Nordmann fenyő talajigénye: a 
mélyrétegű, semleges kémhatású vagy nem 
túl meszes talajokat kedveli 
A Nordmann fenyő fagyérzékenysége: a 
késő tavaszi fagyok a friss hajtásokat 
károsíthatják 
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