
Ezen igazoló füzet

…....................…………................................
sporttárs tulajdona, aki

….....................……………………..................................
egyesület (szakosztály) tagja

  Lakcíme:.........................................................................................

  Telefonszáma:.................................................................................

  E-mail címe:...................................................................................

  Fent nevezett sporttárs a „Piros Pilis - 111” túramozgalom
  követelményeit teljesítette, a jelvény viselésére jogosult.

  20.…….... ………................hó …...............nap

….................................................
Orbán Imre

szervező

  Díjazás: jelvény és emléklap.
  Díjazás ellenértéke: 1.000 Ft + felbélyegzett A5-ös válaszboríték.
  A túramozgalom szervezője: Orbán Imre
  Címe: 8523. Egyházaskesző, Kossuth Lajos utca 7.
  Információ: 06/70/942-4410 vagy bakonyturistaja@googlemail.com

Piros Pilis – 111
túramozgalom igazolófüzete

mailto:bakonyturistaja@googlemail.com


Piros Pilis – 111 túramozgalom 

A Piros Pilis-111 (PP-111) túramozgalom célja: hogy a túra résztvevői a 
három útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és 
egyúttal képet alkossanak a Pilis természeti szépségeiről, megismerjék a 
tájegység történelmét, a Pilisben élő emberek életét. 

A túramozgalom irányítója: Hit Pajzsa Nemzeti Egylet.

A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó 
három, összesen 111 km hosszúságban piros sávval jelzett turistaút.

Ellenőrzőpontok: az e füzetben jelzett helyek, illetve helységek, amelyek 
megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.

A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, 
állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen 
szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). 
A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.

A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Piros Pilis-111 túramozgalom 
teljesítését valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon 
igazolni kell. 
Ez általában az igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és 
keltezéssel, valamint fényképpel és a feltett kérdésre adott válasszal történik. 
Valamennyi ellenőrző ponton igazolni kell. 
A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. 
A túraszakaszokat általában ellenőrző pontoknál célszerű kezdeni és 
befejezni. Így tehát a túra kezdeti, illetve végpontján lévő ellenőrző pontoknál
kétszer kell pecsételni: egy túra befejezésekor és a következő, ott kezdett túra 
elején. 

A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a túra szervezőjének címére kell 
eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról 
intézkednek.
 

1. túra
Útvonal: Csillaghegy - ürömi műút - Ezüst-hegy - Nagy-Kevély - Kevély-
nyereg - Majdán-nyereg - Berda pihenő - Csobánka - Csikóváraljai elágazás - 
Kiskovácsi - Tölgyikrek - Sikárosi-rét - Király-kút - Szőke-forrás-völgye - 
Dömös - Körtvélyes - Szakó-nyereg - Dobogókő - Fagyoskatona - 
Pilisszentkereszt - Magas-hegyi-nyereg - Pilisszántó széle - Csévi-nyereg - 
Iluska-forrás - Fehér-hegy - Vörös-hegy - Kopár csárda
Táv: 53,54 km

Csillaghegy

Bélyegzés

Nagy-Kevély

Bélyegzés vagy fénykép

Kevély-nyereg

OKT bélyegzés

Berda-pihenő

Mikor állították az
emléktáblát: ………..

Csobánka

Bélyegzés

Salabasina-kút

Mikor foglalták a
forrást: ……………...

Bükkipuszta

Fénykép

Kolacskovszky-
forrás

Fénykép

Szentfa kápolna

A bejárat feletti felirat:
…………………….

Dömös

Bélyegzés

Tost-obeliszk

Az obeliszken található
évszám: ……………. 

Dobogókő

OKT bélyegzés

Pilisszentkereszt

OKT bélyegzés

Mészégetők-kútja

Fénykép 

Iluska-forrás

Fénykép

Kopár csárda

Bélyegzés vagy fénykép



2. túra

Útvonal: Esztergom – Mária oszlop – Vaskapu th. - Fári-kút – Majális-
forrás – Savó-kúti-tisztás – 11-es út – Pilismarót – Millenniumi emlékmű – 
Aranka-forrás – Hirsch-orom – Felső-Ecset-hegy – Égett-hárs – 
Pilisszentléleki pálos kolostor romjai – Pilisszentlélek – Pilis-nyereg – Vörös 
út – Piliscsév – Piliscsév vasútállomás – 10-es út körforgalom

Táv: 35,62 km

Esztergom,
vasútállomás

Bélyegzés

Mária oszlop

Mikor állították az
emlékoszlopot:………

Vaskapu th.

Bélyegzés vagy fénykép

Fári-kút

Mikor foglalták a
forrást: ……………. 

Majális-forrás

Fénykép

Pilismarót

Bélyegzés

Millenniumi
emlékmű

Mikor állították az
emlékművet: ………...

Hirsch-orom

Mikor emelték az
emlékoszlopot: ……….

Pálos kolostorrom

Az emléktáblán
található évszám: …….

Pilisszentlélek

Bélyegzés

Pilis-nyereg

Fénykép

Piliscsév

Bélyegzés

10-es út
körforgalom

Fénykép

3. túra

Útvonal: Visegrád, hajóállomás – Visegrád – Apát-kúti-völgy – Magda-
forrás – Kaán Károly-forrás – Szent László-völgy – Pilisszentlászló – Papréti 
erdészház – Vörös-kő – Meteor-forrás – Leányfalu – Leányfalu, hajóállomás

Táv: 19,97 km

Visegrád,
hajóállomás

OKT bélyegzés 

Magda-forrás

Fénykép

Kaán Károly-
forrás

Mit alkotott Kaán
Károly: ………………

Pilisszentlászló

OKT bélyegzés

Papréti eh.

OKT bélyegzés

Vörös-kő, emlékmű

Fénykép

Leányfalu

Bélyegzés


