
Pilis-nyereg Retro
NÉV: RAJTSZÁM:

Piliscsév, Hősök tere

RAJT:

……………... óra

Klastrompuszta

OKT bélyegzés

Pilis-nyereg

/Mikor állították az új
emlékművet?/

…..............................

Fekete-kő

Bélyegzés

Mária-pad

/Padok száma?/

……………………….

Pilisszentkereszt, 
temető sarok 

KÓD:
….................................

Boldogasszony kápolna

/Ablakok száma?/

……………………...

Basina

Bélyegzés

Piliscsév, Hősök tere

CÉL:

………..…… óra

Táv Szint Jelzés

Piliscsév, Hősök tere ----- ----- -----

Klastrompuszta 3,1 162 K

Pilis-nyereg 5,4 416 S - Z+

Fekete-kő 6,1 490 Z, Z+, Z▲

Simon-halála 8 613 Z▲, Z+, Z

Mária-pad 10,3 614 P+

Pilisszentkereszt, temető sarok 13,2 632 Z, P

Boldogasszony kápolna 15,6 774 P, Jelzés nélkül

Basina 21,4 949 JN., S+ - SM, S, S●, S▲

Piliscsév, Hősök tere 24 971 P▲, P●, P

Főrendező telefonszáma: 06/70/942-4410

Segédlet a túrához...

A túra Piliscsévből indul a K sáv (OKT) jelzésen. A települést É-i irányba hagyjuk el, s 
rövidesen, kb. 3 km megtétele után megérkezünk az első ellenőrzőponthoz. A 
bélyegzőt a pálos kolostor romjainál lévő villanyoszlopon, vagy a Tölgyfa Büfében 
találjuk. Érdemes megnézni a romokat, mert egyes feltételezések szerint ez a kolostor 
volt a pálos rend anyakolostora.
Továbbra is az É-i irányt követjük, de most már a S sáv és Z+ jelzéseken kapaszkodunk
egyre meredekebben. A Z+ jobbra kitér a Klastrom- szirtekhez, mi továbbra is a S sáv 
jelzést követve érkezünk meg a második ellenőrzőponthoz, a Pilis-nyereghez. Itt 
megadjuk a helyes választ a kérdésre, s kipihenjük magunkat. A Z, Z+ és Z▲ 
jelzésekre térünk, s rövid kaptató után, a Z és Z+ jelzést mellőzve kiérkezünk a Pilis 
peremére, a Fekete-kőhöz. Ez a harmadik ellenőrzőpont, bélyegzünk a Pilisi Kilátások 
bélyegzővel. A Z▲ jelzés másik ágán visszatérünk először a Z+, majd a Z sáv jelzésbe.
A Z jelzést követve szintezve érkezünk a Simon-halála nevű helyhez. Itt jelzést váltunk
és a P+ jelzésre térünk, ami rövidesen eléri a Pilis-tetőre vezető egykori katonai utat. 
Itt balra fordulunk a műúton, majd rövidesen a jelzés jobbra térve alábukik a Vaskapu-
völgybe. A völgyből kiérve a Mária-pad nevű pihenőhöz érkezünk, ami a negyedik 
ellenőrzőpont. A továbbiakban a S+ és Z sáv jelzést követjük Pilisszentkereszt 
irányába. A S+ jelzés jobbra kitér, mi azonban a Z sáv jelzésen haladva először a 
Klastrom-kúthoz, majd a Pilisszentkereszti Cisztercita romokhoz (egykori királyi 
központhoz) érünk.
Miután megtekintettük a romokat, beérkezünk Pilisszentkeresztre. Itt jobbra térünk a 
Pilisszántó irányába vezető útra, majd a temető sarkát elérve az ötödik 
ellenőrzőponthoz jutunk. Továbbiakban a P sáv jelzésen haladunk, s némi kapaszkodó 
után érünk a Magas-hegy nyergébe. A nyeregből leereszkedünk Pilisszántó szélére, 
majd a műútról jobbra térve rövid idő után a Mészégető-kúthoz érünk. A kutat 
elhagyva jobbra térünk a Csillag-ösvényre és meredek kapaszkodás után felérünk a 
Boldogasszony kápolnához, ami a hatodik ellenőrzőpont. A kápolnát jelzetlen úton 
hagyjuk el, majd keresztezzük a sárga Mária és a S+ jelzéseket. E két jelzést követve 
haladunk tovább, míg Cigány-pusztánál csatlakozik balról a S sáv jelzés. A Basina-
völgy felső végéig haladunk a S jelzésen, majd balra térünk a S● jelzésre, melyen az 
Eszperantó-forráshoz érünk. A forrástól felkapaszkodunk a S▲ jelzésen a Basinára, 
mely a túra hetedik ellenőrzőpontja. Bélyegzünk a Pilisi Kilátások bélyegzővel.
A hegyet a P▲ jelzésen hagyjuk el. 
A Szent Orbán szobor környékén találkozunk a P● jelzéssel, melyen rövidet haladva a 
P sáv jelzésre érünk. 
A továbbiakban e jelzést követve érünk vissza a túra céljába.
Gratulálok a túra teljesítéséhez!




