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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
a Kossuth Lajos utca 60/a. sz. alatt új minibölcsőde építést 

valósított meg a 2019-2020. években.
Az épület ünnepélyes átadására

2020. október 21-én szerdán 15 órakor kerül sor.

Várjuk településünk lakóit e régen várt intézmény átadására!

       Dr. Tüske Zoltán 
       polgármester



FIGYELEM! ÉRKEZNEK 
AZ IGÉNYELT FACSEMETÉK! 

Az Önkormányzat a leadott igénylések alapján  ingyenesen kiszállíttatja az igénylő 
által megadott címre a facsemetéket. 

A szállítás várható időpontja: 2020. október 29-30-án (csütörtök-péntek)   

A fák súlya fajtától függően elérheti a 30-50kg-ot. 
Mindenképpen tartózkodjon otthon olyan személy, aki át tudja venni a csemetét  

és aláírásával igazolni tudja az átvételt. Nem kell, hogy az átvevő a tulajdonos 
legyen. A fákat a szállítást követő 1 max 2 napon belül el kell ültetni ahhoz, 

hogy életképes maradjanak! 

Segédlet közterületi fák ültetéséhez

Közterületen földlabdás fák ültetését az alábbi lépésekben célszerű elvégezni: 

Ültetés előtt a földlabdás fákat be kell öntözni.•	

A fa méretének megfelelő ültetőgödröt kell ásni. Közepes méretű fák esetében az •	
ültetőgödör legkisebb ajánlott mérete 100x100x100 centiméter.

Ültetéskor az ültetőgödörben a földlabdás fa gyökérzeténél minden irányban 10 •	
centiméterrel nagyobb ültetőlyukat kell kialakítani. 

Az ültetőlyukat a kiásott laza termőtalajjal annyira kell feltölteni, hogy a beültetett növény •	
gyökérnyaka tömörítés után a talajszint vonalába kerüljön.

Szükség esetén el kell helyezni a növény kitámasztását szolgáló karókat.•	

A növényt az ültetőlyukba kell helyezni, a földlabdát összetartó drótfonatot csak a •	
gyökérnyak közeléből el kell távolítani, illetve az ültetőlyuk aljáig több helyen át kell vágni 
és az ültetőlyuk oldalára kell hajtani.

A megfelelő locsoláshoz érdemes dréncsövet behelyezni, amellyel közvetlenül lehet a •	
gyökeret öntözni.

Az ültetőlyukat a kiásott talajjal szakaszosan, folyamatos tömörítés és beöntözés mellett fel •	
kell tölteni.

Az ültetést követően alakítsunk ki egy mélyedést a növény köré, amely később megtartja az •	
öntözővizet, és alaposan öntözzük be.

Szükség esetén a fát a támasztó karókhoz kell rögzíteni úgy, hogy a növény ne •	
sérüljön, ugyanakkor szilárdan álljon. A rögzítés a fa növekedését és vastagodását nem 
akadályozhatja.   

Forrás: Magyar Díszkertészek Egyesülete


