XXVI. EKE Vándortábor – 5. túra
Szilon-havas túra
Túraútvonal: Tábor (540 m) – Gura Siriului (658 m) – Fekete-forrás – Szelek kapuja (1500 m) –
Malaja-csúcs (1663 m) – Sasok tava (1420 m) – Fekete-forrás – Gura Siriului – Tábor
Jelzés: piros sáv, piros pont
Távolság: 20 km
Szintkülönbség: + 800 m, - 800 m
Menetidő: 9–10 óra
Minősítés: közepesen nehéz túra
Túravezetők: Gajdó Éva, Gajdó Ödön, Györbiró Emese, Márk Miklós

A Szilon havas sok turista számára ismeretlen „Kárpátkanyarbeli gyöngyszem”, mely a székely
véghatáron húzódó Bodzai havasok egyik legérdekesebb része. Északról a Bodza folyó völgye, délen
a Kis-Szilon patak határolja, délnyugati határán a Csukás-hegység található, míg keletről és
délkeletről a Szubkárpátok ölelik körbe.
A túra résztvevőinek ez a kis kiterjedésű hegység igen gazdag látnivalót nyújt.
Gura Siriului települést elhagyva, Bodzavásár irányába, 2-3 km után szemléljük figyelmesen az
út szélét, míg megpillantjuk a Kárpátok főgerincének jelzését, a piros sávot.
Egy köves úton leereszkedünk a Bodza-völgybe, majd a folyót felfelé követve egy lengőhídhoz
érünk, amelyen áthaladva folytatjuk utunkat.
Rövid gyaloglás után egy újszerű menedékház mellett haladunk el, majd egy fakitermelő úton
betérünk az erdőbe, ahol a Fekete-forrás völgyében haladunk tovább, 600 m tengerszint feletti
magasságban.
Az eddigi enyhe emelkedők lombhullató erdőit hamarosan sűrű fenyves váltja fel. A tájjal együtt
megváltozik a terep is, jóval meredekebb részeken kapaszkodunk ki. A Szilon-havas főgerincét egy
szép tisztáson keresztül érjük el, ahonnan máris megpillanthatjuk a Pintillő hegység jellegzetes
alakját.
A jelzett út kikerüli a Szilon csúcsát és kényelmes erdei sétával kényeztet bennünket. 3 órával
indulásunk után, az erdőből kiérve pillanatokon belül az 1500 m magasan fekvő Szelek kapujában,
azaz a Szilon-nyeregben, találjuk magunkat. Előttünk délnyugatra az 1663 m magas Malaja (Vf.
Mălaia) csúcsa emelkedik, míg ellenkező irányban, északkeletre a Szilon csúcs (Vf. Bocârnea)
látható, 1657 méteren.
A Malaja gerinc felé közeledve, egy újabb meredek kapaszkodó következik, de a gerincre
kiérve fenséges panoráma fogad: körös-körül zöldes, kékes, türkizben játszó hegyek és havasok. Itt
már látni lehet a Sasok tavát; igazi magashegyi látvány! A tóparton egy régi vadászház van, amelynek
egyik szélén menedékhelyet alakítottak ki az idérkező turisták számára. A Malaja gerincen

végigsétálva, a piros pont jelzést követve, elértük a Malaja csúcsát, ahol ismét gyönyörű látkép fogad:
északra a Pintillő magasodik, majd hátrább a Górhavas és a Lakóca. A sort ebben az irányban a
Nemere és a Nagy Sándor zárja. Délnyugatra a Tatár havas, a Csukás, a Nagykő- és a Keresztényhavasok, de még a Bucsecs magas ormai is jól kivehetőek. Nyugaton és északnyugaton a
Bodzafordulói-medence és azon túl Háromszék szelíd tájai tűnik fel a láthatáron. A nyeregből egy,
piros ponttal jelzett, széles úton ereszkedünk le a két forrás, illetve a tavaszi hóolvadás szülte Sasok
tavához, mely nevét az itt tanyászó kőszáli sasokról kapta.
Itt fogyasztjuk el ebédünket és rövid történeti áttekintő után tovább ereszkedünk a Bodzavölgybe, míg el nem érjük 10-es számú Brassó–Bodzavásár műútat. Innen autóbusszal tesszük meg
a tábor helyszínéig.

