
„Három forrás útja a Pilisben” jelvényszerző 
túramozgalom 

 

A Piliscsabai Természetjáró Egyesület új jelvényszerző mozgalmat indít. 

A mozgalom célja, a túrázás és ezen keresztül a rendszeres testmozgás népszerűsítése, 
valamint lakókörnyezetünk, a Pilis bemutatása és megszerettetése. Az igazoló füzet 
tartalmazza az útvonal leírását, a források és a látnivalók bemutatását, támogatóink nevét és 
néhány hasznos információt. Nem tartalmaz azonban térképet, erről a túrázóknak kell 
gondoskodni! A füzethez 2014.augusztus 25-től 700Ft/db áron (egyelőre csak) személyesen 
lehet hozzájutni Piliscsabán és Piliscséven, az Egyesület e-mail címén előre 
egyeztetve(pcs_turakor@freemail.hu). A füzet ára tartalmazza a díjazást (kitűző) és az esetleges 
postaköltséget is. Egyesületünk tagjai az igazolófüzethez és természetesen a kitűzőhöz is 
díjtalanul juthatnak hozzá! A túramozgalom honlapja: Piliscsabai Természetjáró Egyesület 

 

 

A teljesítés menete: 

 

A résztvevőknek az itinerben leírt útvonalat kell 
végigjárni, és a föltett kérdésekre válaszolni. A kitöltött 
füzetet személyesen, vagy postai úton el kell juttatni 
Egyesületünkhöz. Személyes leadás esetén azonnal meg 
is kapjátok a jutalmat (kitűzőt), postai beküldés esetén 
válaszlevélként küldjük. A teljesítés kezdőpontja és 
időtartama nincs korlátozva. A menetirány is a 
résztvevőkre van bízva (azért érdemes megszívlelni a 
leírást). 
Az útvonal végig jelzett turistautakon vezet. A jelzett 
úton haladj, ne tégy kárt az erdő fáiban, növényeiben, 
állataiban! Tartsd be az aktuális tűzvédelmi szabályokat! 

 

Díjazás: 

 

A teljesítőket sorszámozva rögzítjük, és egy kitűzővel jutalmazzuk. A túramozgalomhoz 
100db igazolófüzet és kitűző készült, ha elfogy, újfajta kitűzőt készítünk (tehát akár többször 
is érdemes teljesíteni). 

 



Az útvonal rövid leírása: 

 

Célszerű Piliscsévről indulni és Piliscsabára, illetve Klotildligetre érkezni, mert utóbbit 
könnyebben el lehet hagyni tömegközlekedéssel! 

 

A túra több szakaszán is fonódnak a jelzések (több jelzés vezet egy irányba), a táblázatba, az 
egyszerűség kedvéért csak az egyes szakaszokon követendő jelzések kerültek bele! A leírás 
Piliscsév vasútállomástól indul, aki busszal érkezik, az a templomnál (Hősök tere) szálljon le, 
és ott kezdje a túrát! A jelzések egy része annyira új, hogy a térképeken még nem szerepel, de 
a turistautak.hu-n már láthatóak. 

 

Szakasz 
követendő 

jelzés 

táv 

(km) 

össz. 

táv(km) 
szint 

össz. 

szint 

Piliscsév vm.-templom P 2,6 2,6 40 40 

templom-pincefalu pihenő P 1,1 3,7 30 70 

pincefalu pihenő-Eszperantó-

f. 
PO 1,25 4,95 50 120 

Eszperantó-forrás-Basina S háromszög 1,1 6,05 90 210 

Basina-pincefalu széle P háromszög 0,9 6,95 0 210 

pincefalu széle-Studenka KO 1,6 8,55 90 300 

Studenka-Wass Albert fa KO 3 11,55 90 390 

Wass Albert fa-Csemetekert K, K+ 2,6 14,15 140 530 

Csemetekert-Iluska-forrás K+, P+, P 1,65 15,8 10 540 

Iluska-forrás-esőház P 1,6 17,4 140 680 

esőház-Gyula pihenő P 0,25 17,65 20 700 

Gyula pihenő-esőház P (visszafelé) 0,25 17,9 0 700 

esőház-Klotildliget vm. S négyzet 2 19,9 0 700 

 

 

 

Az esetleges kérdésekre a pcs_turakor@freemail.hu címen 
kaphattok választ. 

 
 

A túrához kellemes időt kívánunk! 


