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Az 1993-ban alakult Herman Ottó Természetvédő Szakkör tagjai (Zöld 
Szívesek) 2003-ban határozták el, hogy a településünkön áthaladó piros sáv 
turistajelzés egy részét, a Honvédszobortól a Honvédsírokig tartó szakaszát 
felújítják, mivel a jelzések hiányosak és kopottak, az út a benövő ágak miatt 
nehezen járható. Az elhatározásunkat tett követte, telefonon megkerestük 
Szemenyei Pali bácsit, akit az 1989-ben megjelent „Gödöllői-Dombvidék 
Turistaútjai” c. füzet szerkesztőjeként, túravezetőként ismerhettünk meg. Kértük 
segítségét, tanácsát a munkák beindításához. Idős kora, betegsége nem engedte 
meg, hogy személyesen is közöttünk legyen. Ezért egy fiatal, e téren 
gyakorlattal rendelkező túravezető kollégáját javasolta maga helyett, Trischler 

Ferenc urat, aki megtudva munkánk lényegét készséggel 
ajánlotta fel segítségét! Így érkezett el 2003. május utolsó 
szombatja, amikor a falumúzeumnál tartott rövid felkészítést 
követően kis csapatunk Trischler Ferenc szakmai vezetésével 
elindult a jelzések felújítására. A munkákat igen nagy 

melegben (de. 10 órától du. 17 óráig) végeztük el az MSZ- szabványnak  
megfelelően (kb. 100 db jelzés!). A festéshez szükséges eszközöket (ecset, 
hígító, festék) a Szakkör biztosította. 
 

Ezután elhatároztuk, hogy a következő 
munkánk a régóta elhanyagolt állapotban 
lévő zöld sáv turistajelzésnek az 
Öregtemplomtól a Honvédsírokig tartó 
szakasza lesz. Sajnos közel egy évig az 

erdő bejáratát a nagymennyiségű szeméttől megközelíteni sem lehetett, majd 
később más munkáink jöttek közbe, de eredeti tervünket nem felejtve 2006. 
április 22-én, a Föld Napján elkezdtük a várva várt felújítást. Első ütemben a 
turistautat tisztítottuk meg a sűrű növényzettől. Ismét számíthattunk a REMTE 
nagy értékű segítségére. Szinte egész napos (de. 10 órától du. 17 óráig tartó) 
munkánk során sikerült a járhatatlan, egyes részein dzsungelszerűen benőtt utat 
teljes egészében járhatóvá tennünk! Az elfáradt kis csapat tagjait a 
falumúzeumban (a szakkör bázisán) zsíros kenyérrel és üdítővel vendégeltük 
meg.  
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Második ütemben a jelzések festésére került sor ez év május 27–én. Bár a 
községi gyermeknapi programok miatt kevesebb szakkörös 
diákunk vett részt a felújításban, de váratlan segítséget kaptunk Hatvani Miklós 
vállalkozó és lánya, valamint Szilárdi László önkormányzati képviselő úr 

személyében. 
A jelzések festése mellett jutott idő arra is, hogy a jövőről, a 
tervekről tudjunk beszélgetni. 
Bár a munkákat lassította, hogy az április 22-e óta eltelt idő alatt 
az aljnövényzet nagyon megnőtt.  Mindnyájan egyetértettünk 
abban, hogy a jövőben a  turistautak járhatóvá tételében évente 

egy-két alkalommal vagy szükség szerint az Önkormányzatnak is 
segítséget kellene nyújtania! Például motoros fűkaszával az utak 
mentét megtisztítani. Ugyanis fontos számunkra, hogy a 
községünk emlékhelyeit felkereső kirándulók a jelzett utakat 
egyaránt biztonsággal tudják használni. 
 
Természetesen a piros sáv (Pest megyei turista „főútvonal”) jelzés felújítása, az 
utak járhatóvá tétele később folytatódik a Honvédsíroktól a péceli cross-pályáig.  
Majd a község belterületén lévő turistajelzések festésével együtt teljes 
egészében befejeződik a felújítás.  
 
Köszönetemet fejezem ki a  közreműködő szakkörös diákoknak: 
Farkas Adrienn, Fényes Szimonetta, Hajdú Zsófia, Hujacz Zoltán, Kanalas 
András, Kocsis Éva, Mayer Dávid, Tóth Vivien 
 
Segítőnknek, ifj. Trischler Ferencnek és munkatársainak, a REMTE 
(Rákosmenti Egyesült Vegyiművek Munkás Testedzés Egyesület) tagjainak. 
Értékes segítségét Notter Béla úrnak, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség 
elnökének és nem utolsó sorban vendégeinknek, Szilárdi László önkormányzati 
képviselőnek és Hatvani Miklós vállalkozónak 
 
Tevékenységünkről bővebb információ honlapunkon: www.cuma.hu/szakkor/ 
oldalon olvasható. Köszönet a honlap karbantartásért dr. Paless Gyula 
barátunknak. 
 
 
 
 
 
Szmolicza József 
 szakkörvezető 
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