Extrém sport Felsőörsön

Szeretnék bemutatni egy régi-új „sportot”, mely simán extrémnek is nevezhető, mégsem kell hozzá
méregdrága felszerelés, csupán egy vállalkozó szellemű anyuka, egy babakocsi benne 0-2 éves korig
bármilyen korú kisbabával, valamint szükségeltetik még hó, hó és hó mindenféle állagban: frissen,
latyakosan, lefagyva, feltornyozva.
Szóval alapvető igazság: a gyereknek, legyen bármilyen korú, friss levegőre van szüksége a megfelelő
fejlődéshez, akármilyen is az idő. Namármost jelenleg januárt írunk, és bármilyen meglepő, de TÉL
van, azaz hideg és hó minden mennyiségben. Sebaj, a gyereknek akkor is levegő kell, tehát sétálni
megyünk! Anyuka (én) felöltözik, dedet is jól becsomagolja, becsatolja a babakocsiba, lecipeli a
lépcsőn (bemelegítés I.) és kezdődhet a túra. A kaputól 2 méterre ütközünk az első akadályba: a
hótoló igaz, hogy eltolta az útról a havat, de valahogy a házunk elé sikeredett az Északi –
középhegységet idéző hókupac. Csak zárójelben jegyzem meg, az utcánk (Szegedy Róza utca )
túloldalán nincsenek házak,csak egy széles, üres füves sáv, minimális figyelmesség lenne a hókotrást
végzőtől a tolólapot arra irányítani, így a lakóknak nem kellene már a házuk előtt a fél méteres
hókupacon átverekedni magukat. Babakocsival ez csak úgy megy, ha átemelem rajta (bemelegítés II.),
később meg ha alszik, nekiesek lapáttal (nem a gyereknek, a hótorlasznak), ami addig jó, amíg jön az
újabb hókotrás.
Naszóval hótorlaszon átjutunk, sétálunk tovább. Rendszerint a Kisperjést a Hóvirág utcával összekötő
ösvényt választjuk, de hóban lemondunk erről az útvonalról, mivel nincs letakarítva, csak letaposva,
az ösvény végén található új rámpa pedig annyira meredek, hogy még száraz napos időben is komoly
kihívás lejutni rajta. Így marad a Táncsics utca, ami a lakók idejétől, szorgalmától függően
szakaszokban hol száraz, hol jeges, de azért nagyjából járható. Probléma akkor adódik, ha jön egy
autó és a babakocsival félre kell állni. Ez csak a félretolt hókupacban megvalósítható, amiből
kibányászni a kocsit a későbbiekben szintén nem könnyű. Ekkor már általában a hideg ellenére
csordogál a hátamon a víz, tehát a zsírégetés beindult! A Táncsics utca végén a buszmegállónál át kell
kelnünk a Fő út túloldalára, hogy kiélvezhessük a falu kevés járdáinak egyikét, ahol nem kell
kerülgetni a parkoló autókat és nem kell folyamatosan fülelni, jön-e hátulról, szemből valami, csak
hát át kell jutni !
Az átkelés kalandos, mivel se zebra, se forgalom lassító járdasziget, és a Vp. felőli oldalon a kanyar
szinte beláthatatlan. Így anyuka jól körülnéz, még hallgatózik is, aztán elmormol egy röpke fohászt és
hajrá…! ( A kocsit sose magam előtt tolom ilyenkor, hanem magam mellett, vagy húzom magam után.
Fő a biztonság) Átjutunk. A szemközti járdánál újabb akadály: magas járdaszegély, mellé tolt jeges
hókupaccal. Már rutinosan hónom alá csapom a babajárgányt, (kezd is szélesedni a vállam),
hókupacon átemel, járdára letesz. Élvezem, ahogy a letisztított járdán suhan a babakocsi. Mintegy 5
métert, ahol ui. vége a járdának, szegély magas, hókupac stb. 3 méterrel odébb folytatódik a járda,
szegély magas, hókupac stb. Ha idáig eljutott az ember lánya, innentől némileg problémamentesebb
szakasz következik a Petőfi utcáig. Itt választhatok: megyek tovább a Petőfi utcán a Posta felé (út
jeges, havas, csúszik, járda nincs), vagy ismét átkelek a Fő úton, hogy megint járdán sétálhassunk.
Átkelésnél ismét a beláthatatlan kanyar miatt szem jól kinyit, fül élesít, röpke fohász, és megyünk.
Beérve a falu központjába megint csak megállapítható, hogy ki-ki vérmérséklete, ideje, ereje alapján
takarítja a portája előtti járdaszakaszt, ennek megfelelően hol suhanunk, hol zötykölődünk a

letaposott havon. A járdák 90%-a nincs akadálymentesítve, azokra fel- és lejutni nem könnyű, még
hómentes időben sem. A nehéz útszakaszokon átjutva mindig eszembe jut, nekem ezen haza is kell
jutnom ám…! Visszafelé már ismerősként köszöntöm a hókupacokat, rutinosan emelgetem a
babakocsit,ahol kell (levezetés), házunk elé érkezve konstatálom, a hótorlasz nem lett kisebb, igaz,
melegebb sincs, bár az én hátamon már átázott a kabát belülről. De a gyermek rendületlenül vigyorog
a kocsiban, arcocskáját kicsípte a friss levegő. Ő legalább élvezte a kalandos túránkat.
Amikor ezeket a sorokat írom, kinézek az ablakon,és látom, ismét esik a hó. Nem kicsit. És a
csemetének kell a friss levegő. Anya tehát másnap is fog sportolni, hiszen a mozgás friss levegőn
egészséges…
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