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Balog Tiborné

GÓLyALESEN A VÁROSBAN

Jászberényben a város szélén lakunk egy kertes házban.  Itt kezdtem tanulgatni a fotózást.    
A kertben élő rózsák, virágok, bogarak és a csivitelő verebek voltak az első fotóim főszerep-
lői. A Kodak gépem mellé vettem egy cserélhető objektíves Canon EOS 350 D. fényképező-
gépet 400-as teleobjektívvel, így sokkal könnyebb lett a madárfotózás. A képek készítgetése 
közben fedeztem fel, hogy milyen sokféle madár fordul meg nálunk: rozsdafarkúak, cinkék, 
rigók, vadgalambok, stiglicek, zöldikék. Az elmúlt évek során a nagy almafánk ágai közé 
fészket rakott egy pár vadgalamb, a körtefára kihelyezett fészekodúba beköltöztek a széncin-
kék. A szomszédban fecskék fészkeltek, néhány utcányira tőlünk egy villanykarón gólyapár 
gondozza, tanítja kicsinyeit. Egyre több lehetőségem adódott a madárfotózás gyakorlása. 

Ma már a családom tagjait – férjemet, fiamat, lányomat – szoktam megkérni, hogy vigye-
nek el kocsival egy-egy fotózás helyszínére. Gyakran járok fényképezni a Neszűrbe, Jász-
berény határába, a horgásztavakhoz, a Mátrába, a Bodonyi-, a Búzás- és a Sástóhoz. Tagja 
vagyok a Digitálisan fotózók klubjának, és velük is járok fotós túrákra. Ha valahová utazunk, 
mindig nálam van a gépem, egyetlen jó témát, alkalmat sem szalasztok el. 
Az objektíven át egy új világ nyílt ki előttem. 

Kedvenc madaram a gólya. Ha gólyafészket, gólyát látok mindig megállok és gyönyör-
ködöm bennük. Legutóbb Hajtán örökítettem meg a mezőn bogarászó néhány kelepelőt. De 
itt találtam két elpusztult példányt is egy villanyoszlop tövében, valószínűleg az ott levő 
villanyvezeték szigetelésének hiánya miatt áramütés következtében hullottak el. 

Megnéztem és megörökítettem a Jászberény határában idén épült Sasközpontban felne-
velt árva kisgólyákat is. Itt tudtam meg, hogy a gólyák nem csak kelepelnek, hanem érdekes 
hangon „beszélgetnek” is.

Bár amatőrként, kedvtelésből, hobbiszinten fényképezgetek, de így is nagyon sok örömet 
nyújt nyugdíjas éveimben a fotózás.
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