
Vendégségben Báróéknál 
 
Mint minden harmadik osztályos gyereknek, nekem is nagyon sok órám van egy 
nap. Délután négyig az iskolában vagyok, házi feladatot írok és játszom is egy 
kicsit, aztán irány az edzés. Hetente négy alkalommal megyek, és este elég 
sokáig tart. Sokat járunk versenyekre, gyakran külföldre is. Nagyon szeretek 
sportolni. 
Esténként jólesik egy kicsit pihenni, lazítani. Ilyenkor gyakran nézem Bárót és 
párját, Bárónét webkamerán keresztül. Ez a gólyafészek Őrhalomban van. 
Még ősszel a tanárunk Márti néni megismertette velünk a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület egyik internetes oldalát ( http://satellitetracking.eu) 
ahol különböző, műholdas jeladóval felszerelt madarak vonulását lehet 
figyelemmel követni. Kiválasztottunk egy fehér gólyát, akit Bárónak hívnak. A 
madarat követtük az Afrika felé vezető úton, és persze visszafelé is. Az odafelé 
vezető út 11 napig tartott, a visszaút ennek a duplája volt. Szinte ugyanazon az 
úton ment, repülés közben kikerülte a tengert. Nem ment el egészen Afrikáig, 
valószínűleg azért, mert tudta, hogy ott vadásznak rá. 
Észak-Izraelben töltötte a telet. Ez a madár már öreg, nem tudtuk, hogy lesz-e 
felesége. Lett. Tizennyolc nappal később érkezett meg a fészekbe. 
Megérkezése után sokáig várunk a tojásokra, de azok is előbújtak, most már négy 
van. Naponta jöttek egymás után. Most a fiókák kikelését várjuk, nagyon izgalmas 
dolog! 
Csak nézem ezt a kis boldog madárcsaládot, és minden békésnek, egyszerűnek 
tűnik, én is megnyugszom, már nem is érzem annyira a fáradtságot. Olyan, 
mintha én lennék ott a gólyák helyében. Próbálom átélni az ő életüket és az ő 
agyukkal gondolkodni. Nagyon furcsa de jó érzés, mintha Báró lennék, a 
családomat védeném. Furcsa, amikor elrepülnek a fészekből és az üres, és 
megszakad ez a kapcsolat, egy picit hasonlít ahhoz, amikor felébred az ember az 
álmából. Szeretem az állatokat, megfigyelésük sok örömet okoz nekem, és 
persze tanulok is közben. 
 
Nekem általában ilyen egy napom. 
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