Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. szeptember 15-én megkezdődik Zugló parkjaiban a kaszálás 3.
fordulója. A munka az időjárástól függően 2022. október 7-én fejeződik be. A következő területeken
várható kaszálás:
Lakótelepek:
-

Erzsébet királyné útja melletti ltp.
Kacsóh Pongrác úti ltp.
Torontál utcai ltp.
Egressy úti ltp.
Angol utcai ltp.
Bánki park
Fogarasi park
Mogyoródi úti ltp.
Pillangó park és ltp.
Füredi utcai ltp.
Kerepesi úti ltp.
Füredi utca-Szentmihályi út- Kerepesi úti ltp.
Szentmihályi út- Gvadányi utcai ltp.
Nagy Lajos király útja páratlan oldali ltp.
Csertő utcai ltp.

Osztósávok és osztósávokhoz köthető területek:
-

Róna utcai osztósáv
Róna utca - Róna köz
Róna utca - Fogarasi sarok
Korong utcai osztósáv
Mogyoródi úti osztósáv
M3-as melletti sáv
Rákosszeg utcai elválasztósáv
Vezér utcai elválasztósáv
Kerékgyártó utcai elválasztósáv
Hermina úti osztósáv
Örs vezér úti osztósáv
Álmos vezér úti osztósáv
Füredi utcai osztósáv
Kerepesi úti zöldsáv
Rákospatak mente (kerületi tulajdonban lévő területei)

Díszparkok:
-

Limanova tér
Martinuzzi kert
Kassai tér
Egressy tér
Újvidék tér
Tisza István park

-

Bosnyák tér
Reiner Frigyes park
Rákosmezei tér
Ilosvai tér
Turán tér középső része
Nagybecskerek tér
Kövér Lajos tér
Kövér Lajos utca háromszög
Argentína tér
Örs vezér tere

Egyéb kisseb területek:
-

Torontál utca 43.- Újvidék utca 70. sarok
Miskolci utca
Ungvár utca – Kriván utca sarok
Ungvár utca – Miskolci utca sarok
Nagybecskerek utca
Pétervárad utcai fasori sáv
Pétervárad utcai házasságkötő előtt
Hungária út - Stefánia út
Benkő utca - Fűrész utca
Amerikai út 80.
Thököly úti parkok
Thököly út 148.
Vezér úti játszótér
Kerékgyártó utcai játszótér
Szőnyi utca 15. felüljáró felett
Teleki Blanka utca
Szugló utca - Miskolci utca - Szegvár utca
Kövér Lajos utca – Bosnyák utca sarok
Mogyoródi út – Szederkény utca sarok
Mogyoródi út becsatlakozása
Egressy út – Hungária út sarok
Egressy úti parkoló
Francia út
Fűrész utca
Cinkotai út
Szederkény utca – Vazul utca sarok
Szomolány köz
Fisher István utca
Cserei köz
Ciklámen utca
Vágány utca (benzinkútnál)
Németpróna utca
Németpróna utca 29. előtt
Lohr Ferenc sétány
Szatmár utca – Rákospatak utca sarok

-

Cserebogár utca
Mogyoródi út 130.
Kerepesi út 98.
Kerepesi út melletti egyéb

Megjegyzés: A kaszálás nem a fenti sorrend szerint történik.

