
E
lső áldozására kap-
ta meg első Smena 
8-as fényképezőgépét 
Bálint Elemér Imre, 
azzal kezdett el fotóz-
ni. Hetedik-nyolcadik 

osztályos lehetett, amikor akkori 
fi zikatanárával kezdte ízlelgetni a 
szakmát, ami ha kisebb lendülettel 
ugyan, de a középiskolás évei alatt is 
folytatódott. Egyetemista korára már 
teljesen kimaradt a fotózás az életé-
ből, hiszen más prioritások voltak, 
végül már polgármesterként, hét éve 
vette kézbe újból a fényképezőgépet, 
amely azóta szinte hozzánőtt, nap-
jainkban már mindenhová magával 
viszi, a munkáját is beleértve. „A gép 
mindig nálam van, a téma pedig jön 
szembe” – fogalmazott lapunknak.

A tartalom és a kihívás a lényeg

„Nincsen különösebben kedvelt té-
mám, minden érdekel, ami szembe-
jön, már-már japán turista üzemmód-
ban fotózok. Persze van, amire azért 
egy kicsit jobban odafi gyelek” – je-
gyezte meg viccelődve Bálint Elemér 
Imre. Utóbbival arra utalt, hogy ha egy 
pillanatnak, helyzetnek van valami-
lyen mögöttes tartalma, dokumenta-
rista, érzelmi vagy más szempontból, 
akkor azt jobban körbejárja. Elsősor-
ban a szocio- és a természetfotózás az, 
ami kissé közelebb áll hozzá. Utóbbira 
egyébként kihívásként is gondol.

„Nem szívesen beszélek erről, de 
van egy sérülésem, ami miatt nehe-
zebben mozgok másoknál. Sokszor 
másokhoz képest tízszer akkora 
erőfeszítésbe kerül nekem eljutni a 
vadon nehezebben megközelíthető 
részeire, ha éppen szarvasokat vagy 
medvét szeretnék fotózni. Minden 
egyes hasonló utamat egy-egy kihí-
vásnak tekintem, amelynek érzelmi 
töltete is van” – magyarázta.

Ennek tekintetében sok kalandban 
volt része. Egyik ilyen eset, amikor 
elakadt az erdőben úgy, hogy leme-
nőben volt a nap, ráadásul térerő 
nélkül a telefonját sem tudta hasz-
nálni. Végül másfél órás gyaloglás 
után tudott segítséget hívni. „Ekkor 

sem káromkodtam vagy ilyesmi, in-
kább örültem, hogy ezt is sikerült 
megcsinálni” – tette hozzá.

Bálint szerint ugyanakkor a fotó-
zás egyik legnagyobb varázsa, hogy 
egyetlen képkockában kell megfogni 
a pillanatot, és ezzel kell elmondani 
egy olyan történetet, ami jó esetben 
másokat is megérint. 

A polgármester mindemellett az 
Oroszhegy községi események, rendez-
vények, építkezések és más megvaló-

sítások dokumentálását is fontosnak 
tartja. Itt sem beállított képekről van 
szó, hiszen azokat nem szereti, inkább 
élethelyzeteket örökít meg. „Egysze-
rűen csak azért, hogy maradjon meg” 
– mondta, megjegyezve, hogy az ilyen 
képek, majd később lesznek értékesek.

Teret kell adni a szépnek

Bálint Elemér Imre többnyire a kö-
zösségi hálón szokta megosztani az 

általa készített fotókat. Fontosnak 
tartja, hogy az emberek ne dicsek-
vésre használják ezt a lehetőséget, 
hanem a szép és jó dolgok közvetíté-
sére. Ő maga is erre törekszik, hiszen 
vallja, hogy megéri a fáradtságot 
még akkor is, ha csak tíz emberben 
sikerül jó érzéseket ébreszteni, szeb-
bé tenni néhány pillanatukat. „Egy 
olyan társadalomban élünk, ahol 
látszik, hogy van erre igény. Sajnos a 
globalizáció miatt kezdenek elvesz-

IV 2019. március 1.
• péntek ÉLET+MÓD

A szocio- és a természet-
fotózás áll a legközelebb 
Bálint Elemér Imréhez, 
Oroszhegy polgármeste-
réhez, aki elöljárói karri-
erje mellett rendszerint a 
kikapcsolódásért, illetve 
az események, élethely-
zetek dokumentálásáért 
ragad fényképezőgépet. 
Számára legfontosabb, 
hogy a fotóinak mögöttes 
tartalma legyen, amelyen 
az emberek mélyebben 
elgondolkodhatnak. Őt 
kísértük el egyik fotós 
körútjára, ahol arra ke-
restük a választ, hogy mit 
szeretett meg a fényképe-
zésben.

ZSIGERBŐL FOTÓ
POLGÁRMESTER

Van egy sé-
rülésem, ami 
miatt nehezeb-
ben mozgok 
másoknál. 
Sokszor má-
sokhoz képest 
tízszer akkora 
erőfeszítésbe 
kerül nekem 
eljutni a vadon 
nehezebben 
megközelíthe-
tő részeire.

#Bálint Elemér Imre
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Lassan kell cserkelni a vadakat. 
A megfelelő türelem mindig 
meghozza az eredményét




