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A termeszet embere
SZERZO: NAGY CSABA
FOTO: SINKO LA]OS

A mult heten seregelyeket es
gyurgyalagokat fenykepezett,
interjunkra pedig szi.irkegemlesrol erkezett Sinko Lajos termeszetfotos. A gyori fenykepesszel a kozelmultban veget
ert kialli'tasanak helyet ado
pinnyedi muvelodesi hazban
beszelgetti.ink.
- Mar gyermekkoromban erdekl6dessel fordultam a termeszet fele. Revfaluban lakhelyunk mellett folyt a Mosoni-Duna, az ott eltoltott evekben ismerkedtem kornyezetem noveny- es
allatvilagaval - idezte fel az utravalonak kapott gyermekkori elmenyeit
Sinko Lajos.- Atyai oroksegem, a horgaszat soran megismertem a Szigetkozt, az oreg Dunat es annak mellekagrendszeret. Sokszor ateltem a vfz-

partok hajnali hangulatat, a vfzen
aranyhfdkent ragyogo napfelkelteket
es napnyugtakat, az 6szi kodbe burkolodzo Dunat. Az arteri erd6k es a vizpartok hangulata, az enekes madarak
csodalatos hangja szamomra a teljes
kikapcsolodast, a relaxaciot jelentette.
ld6vel mindezen elmenyek abba az
iranyban vittek, hogy ezeket megorokftsem.
Ehhez persze eszkoz is kellett:
1960-ban vette elsa fenykepez6gepet, egy FED-2-t, amit egy Zenit-E,
Chinonok es Nikonok kovettek. 40
evig a filmes technikat hasznalta, fekete-feher kepeit maga hfvta e16, kes6bb diazott. Eleinte alkalmi jelleggel
fotozott, csaladi esemenyeket, kirandulasokat es horgaszelmenyeit orokftette meg. ,Kirandultam a filmezes
(S-8 mm) es a video vilagaba is, SVHS technikaval az asvanyi szigetvilagrol keszftettem kisfilmeket. A digitalis technika uj lehet6segeket nyitott

Sinko Lajos 1942 majusaban szuletett Gy6rben. 1960-ban erettsegizett
a gy6ri Jedlik Anyos Gepipari Technikumban, majd a Raba Magyar
Vagon- es Gepgyarban a motor- es futomugyartas teruleten e16szor
mint fejleszt6 technikus, kes6bb a min6segbiztosftas teruleten osztalyvezet6kent, min6segfejleszt6kent dolgozott. Nyugdljaseveit 2003-ban
kezdte meg, azota ha teheti, az osszes szabadidejet a termeszetben tolti.

meg szamomra a keprogzftes teren." a Duna-napon allftotta ki fotoit, ahol
A tajfotozas mel lett a madarfotozas dr. Alexay Zoltan termeszetfotos es
erdekelte, melynek technikai feltete- Szuk Odon fotomuvesz elismer6en
leit igyekezett megteremteni.
nyilatkoztak kepeir61. Tavaly a Pet6fi
- A fotozason belul ez egy kulon Sandor ifjusagi hazban onallo kiallfmufaj, a madarak viselkedesi szoka- tas kereteben mutatta be madarfosainak ismerete mellett rengeteg tu- toit es szigetkozi tajkepeit. Meg
relmet, megfigyelest, rejt6zkodest, ugyanebben az evben a gy6ri Fotoalcazast es id6t igenyel - mutatott ra pikniken is megismerhettek alkotaSinko Lajos, akinek munkajat a sait a kilatogatok.
szakma is elismeri. A madarak foto- A termeszet sok elmenyt, es
zasara specializalodott gy6ri terme- gyakran felemel6 latvanyt is nyujt.
szetfotos kerdesunkre szerenyen Ehhez nem szukseges tavoli orszaemlft nehanyat elismereseib61: 2010- gokba utazni, en peldaul az asvanyi
ben az FSN fotopalyazatan jegma- szigetvilagban erzem magam a legdarfotojaval II. helyezest ert el, szin- jobban - utalt kedvenc fotohelysziten az evben es 2011-ben felkeresre nere Sinko Lajos, a termeszet embere.

