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Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi 
hangulat alakul ki. A trianoni békeszerződés következtében megszűnt 
történelmi Magyarország legnagyobb tájegysége, amely ma Románia részét 
képezi.   



Hányatott történelmű vidék, melynek magyarsága túlélte a kun, tatár, török, 
osztrák háborúkat, a Ceausescu diktatúráját. Ezen a vidéken hirdették meg 
először a vallásszabadságot. A történelem folyamán együtt élt itt a magyar, 
székely, szász, román hol békében, hol harcban. Páratlan szépségű táj, a 
Kárpátok hegykoszorúi, a havasok világa mindig is kemény munkára 
sarkalta az itt élőket. 
Megőrződtek olyan archaikus életformák a mai napig, amelyek a mai 
Magyarország területéről eltűntek.



Torockón a Nap kétszer kel fel. Korán reggel megjelenik az égbolton, 
a Székelykőtől balra, majd elbújik a Székelykő mögé, és csak később 
emelkedik oly magasra, hogy bevilágíthassa az egész falut. Ezt különös 
jelenséget az 1130 méteres észak-dél vonulatú Székelykő sajátos alakja 
okozza
1999-ben Torockó Europa Nostra Díjat nyert:
„138 hagyományos házból álló, egyedi népi építészeti együttes kiváló 
helyreállításáért 
Az erdélyi magyar népi építészet egyik legértékesebb megmaradt 
gyöngyszeme
.Egyforma a házak magassága, és nagyjából a terjedelme is. Egyik építtető 
sem akart lemaradni a szomszédtól, de hivalkodni sem szeretett volna egy 
egészen más méretű vagy formájú épülettel.
A házak stílusa nem falusi portára utal, hanem városias jellegű. A a 
torockóiak köböl rakott házaikkal ország-világ elé tárhatták legnagyobb 
büszkeségüket, hogy ők szabad polgárok, nem egy falu, hanem egy város 
lakói!
Ezek a házak a mai napig is ugyanolyan formával, mérettel, ablakkerettel 
és ajtókkal maradtak meg. 



A  változatos szépségű táj, a vad hegyek világa, a fantasztikus hegyvonulatok, 
vadregényes völgyek, szurdokok, a patakvölgyek, a hegyi gazdálkodás 
mind-mind kifogyhatatlan fotótémát biztosítanak.



Verespatakon és a környéken már kr. e. 550-450 között aranyat 
bányásztak. A legnagyobb fellendülés a XVIII. században történt, 
ekkor Mária Terézia telepített ide szász bányászokat és magyarokat. 
Ekkor alakult ki a mai település magja, sorban megépültek az unitárius, 
református és katolikus templomok, valamint középületek és polgárházak. 
Az EUROGOLD nevű kanadai-román vegyes vállalat újjá akarja éleszteni 
a ciános technológiát. Hatalmas zagytározót akar építeni, melyhez a teljes 
régi település, házak, templomok, temetők és a római bányák „eltüntetése” 
szerepel terveikben. Elkezdték a házak felvásárlását, már közel a fél 
falut megvették, s a legrégebbi patinás XVIII-XIX. századi épületeket 
elkezdték bontani. A régi főtér környéke kísértet városra hasonlít. De a 
magyar templomok még állnak és működnek, bár egyre fogynak a hívek. 
A Trianon előtt még 50 % körüli 2000 fős magyarság mára mintegy 150 
főre fogyatkozott. Verespatak gyönyörű és érdekes turisztikai célpont 
lehetett volna, most egy tanácstalan, jövőkép nélküli romvároska.



Románia európai uniós csatlakozása segített abban, hogy nyitottabbá 
váljunk egy másik nemzet kultúrája iránt, megismerkedjünk a román 
ortodox kultúra kiemelkedő értékeivel a Bukovinai Kolostorokkal, részt 
vegyünk egy nemzetközi fesztivál fotósprogramjaiban ezen a vidéken.



Az VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. 
október 5-12. között kerül megrendezésre Torockón és Bukovinában

Részletes program:
1.nap. Utazás személyautókkal közösen Magyarországról Torockóra. 
Útközben fotózási lehetőség. Érkezés az esti órákban. Este ismerkedés a 
tábor résztvevői között. Hozott portfóliók bemutatása. 
2-4 nap Torockó és vidéke. Erdélyi-érchegység tájai, épített öröksége, 
látogatás Verespatakon a tervezett aranybánya miatt halálraitélt 
településen. Tordai-hasdék, Nagyenyed
5. nap Tovább utazás Bukovinába a Máramarosi-havasokon keresztül, 
útközben fotózási lehetőség.
6-7 nap.
Részvétel a „Ősz a Voronet” fesztivál fotósprogramjain. A VI. Nemzetközi 
Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely résztvevőinek alkotásaiból 
rendezett fotókiállítás megnyitása Bukovinában.



Bukovina természeti, kulturális 
értékeinek fotózása. Ortodo kolostorok világa.
Őszi betakarítási munkálatok, hagyományos életformák. 
8 nap.  Hazautazás, útközben fotózási lehetőség

A szállás 2 ágyas szobákban félpanzióval. A résztvevők 
személygépkocsival utaznak, 4 fő/autó formájában a program szállásának 
helyszínére, valamint a program során is.

Maximális létszám 16 fő.

 



Szakmai vezetők:
Szabó Béla fotográfus, fotóművész, szakoktató, szakíró, a 
Természetfotomagazin.hu szerkesztője, több könyv fotográfusa
Mekli Zoltán fotóriporter, fotóművész
Dezső László fotográfus (Erdély), számtalan könyv és kiadvány szerzője. 
a több mint 100 éve alapított természetjáró Erdély Kárpát Egyesület 
elnöke.
Marius Vasiliu fotográfus, a Bukovináról és az ortodox kolostorokról 
készült kiadványok szerzője

Jelentkezni 2009. szeptember 15-ig lehet a részvételi díj 50%-nak a 
befizetésével.
Szabó Béla 
AFIAP, Hon. ES-ÖGPh, E-MAFOSZ/G, Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja

9153 Öttevény, Fő u. 57
Tel:30/9592-760
belafoto@t-online.hu
www.belafoto.hu

Részváteli díj: 330 Euro+ a gépkocsik üzemanyagkültsége. Az autó 
tulajdonosa nem fizet, ő a gépkocsiját adja. Az egész út kb. 2500 km.


