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3 hónap telt el előző élménybeszámolóm óta (www.felsoors.hu/Ami a Felsőörsi Hírmondóból
kimaradt/Extrém sport - téli séták babakocsival takarítatlan utakon, járda nélkül stb), és az Élet, a
nagy Problémamegoldó tényleg megoldotta a gondjainkat: elolvadt a hó (nagy nehezen), a legkisebb
gyermekem pedig megtanult járni (nagyon gyorsan)…! Alig vártam, hogy a tavaszi sártenger
felszáradjon és a langyos napsütésben – immáron babakocsi nélkül! – sétálni indulhassak a
csemetével.
Ismét rájöttem egy nagy igazságra: ha egy probléma megoldódik, lesz helyette másik, ami
fejtörést okoz.
Tavaszi sétáink alakalmával bebizonyosodott, nem volt hiábavaló a téli alapozó edzés, hiszen
anyuka jó erőnléte létfontosságú egy 15 hónapos örökmozgó mellett itt a falusi környezetben.
Most, hogy a babakocsit már hanyagolhatjuk, illetve a hó sem jelent akadályt, felderíthetünk
eddig elkerült vadregényes ösvényeket is. Pl. a Hóvirág és a Táncsics utcát összekötő, lépcsővel,
beton rámpával nehezített erdei utat. A vadregényes kifejezést szó szerint kell érteni, mert a sok
esőnek és napsütésnek köszönhetően a növényzet az ösvény mentén kezd dzsungel méreteket
ölteni. Az erőnlét mellet a gyorsaságra is gyúrok, mivel csemetém a lépcsőn lefelé battyogva
megfogná a korlátot, (lépcsőzésnél még nem teljesen stabil Júliám), ám a burjánzó vegetáció főleg
csalánból áll és ráhajlik a korlátra. Így amint gyermekem keze elindul a korlát felé én bravúros
gyorsasággal elkapom a pracliját, megelőzve ezzel mintegy fél órás bömbölést, amit a csalán
markolása okozna.
A lépcsőt szerencsésen letudva némi kavicsos útszakaszt követően jön a „kedvencem”: az új
csodapraktikus, csodaszép, csodajólmegtervezett és csodameredek betonrámpa. Egy pozitívumot
tudok róla elmondani: korlát van mellette, ezért nem sikerült még eltörnöm a lábam. Na szóval
ősszel, amikor elkészült, még javában babakocsiztunk, örültem, hogy végre nem kell a rissz-rossz
lépcsőn ügyetlenkedni. De később bebizonyosodott, túl meredek. Néha már azt gondoltam,
egyszerűbb lenne a babakocsit elengedni a tetején, hadd guruljon, mert letipegni, fél kézzel tartani a
kocsit, másikkal markolni a korlátot nem éppen leányálom. (Felfelé jövet csak némi nekifutással lehet
letudni ezt a szakaszt ). Télen ugye becsületesen behavaztunk, így itt lejutni meg sem kíséreltünk.
Majd tavasszal…! A tavasz azonban inkább rontott a helyzeten: a beton felfagyott vagy nem
megfelelően lett anno kikeverve, nem tudom, viszont a rámpát most szürke cementpor és apró
kavicsok borítják. Mindenki tudja, hogy viselkednek az apró kavicsok egy meredek úton… Igen,
mintha csapágygolyókra lépnénk! Csúszik, nem kicsit ám! Ezen a szakaszon pici lányom minimum 3x
szalajtja ki a lábait maga alól, mindannyiszor felállítom, leporolom (fél kézzel én is kapaszkodok,
nehogy kettesben csússzunk a patakpartra!), és araszolhatunk tovább.
A patakparton általában megpihenünk egy kicsit. Pár éve még a falu szégyene volt ez a
terület a sok szeméttel, de most szép tiszta a víz, a mederben sincs oda nem illő holmi, szóval jó
elücsörögni a fűben és hallgatni a csobogást, fűszálakat úsztatni, egyáltalán ott lenni. Ez a pihengetés
egyben erőgyűjtés a következő szakaszhoz, melynek célállomása a játszótér, a falu egyetlen
babahintájával. Mivel a totyogóm imád hintázni, a motiváció nagyon erős a hegymászáshoz. Felfelé

kaptatva az emelkedőn olyan mesebeli érzésem támad, mintha az üveghegyet másznánk meg. Sokat
nem tévedek, mert a csillogó út valóban üveggel, pontosabban üvegszilánkokkal van tele. Ahelyett,
hogy a tavaszi kék égben, virágokban gyönyörködhetnék, árgus szemmel vigyázom csemetém
mozdulatait, aki meg van róla győződve, hogy azokra a kicsi csillogó izékre neki feltétlenül és azonnal
szüksége van. Ismét villámgyorsnak kell lennem, amint hajol a ded egy szilánk felé, kéz elkap, szilánk
odébb rúg, „megmondtamhogynemszabadfelszednimindenszemetet” és mehetünk tovább. Persze ha
botlik a kisasszony, muszáj irtó gyorsan elkapni, úgymond „röptében”, nehogy
beletérdeljen/tenyereljen egy ilyen helyes kis üvegszemétbe.
Szilánk ügyben a játszótér sem biztonságos: először beültetem a hintába a gyereket, aztán a
hinta körül felszedegetem a szemetet (van bőven!), minden olyasmit, ami nem babakézbe való:
szilánkot, sörös kupakot, rágópapírt, olykor petárda maradékot és természetesen az örök klasszikust,
a cigarettacsikkeket. Érdekes, hogy ezek nap nap után valahogy mindig újratermelődnek, pedig VAN
szemetes a játszótéren…Mint fentebb írtam, itt található a faluban egyedül babahinta, viszont baba
hál’ Istennek van bőven, úgyhogy a hintázást amolyan „vetésforgóban” műveljük: 1. Juli hintázik,
Kittike a babakocsit tologatja, Míra a csúszdánál támaszkodik, Anna a padnál falatozik. 2. Kittike
hintázik, Juli a csúszdára mászik, Míra szereli a babakocsit, Anna a fűben mászik. 3. Anna hintázik (Juli
már erősen nézeget a hinta felé, de még nem mi jövünk, így libikókázunk), Míra a fűben kutat tavalyi
vadgesztenye után, Kittike sétálgat. 4. Míra hintázik ( Juli már ott kering a hinta körül, anyja éppen
elkapja a lendülő hinta alól, hurrá, megint gyors voltam, mint a villám!!!), Kittike mérleghintázik,
Anna a csúszdát támasztja. És ez így megy tovább, ha több baba van, nyilván még nehézkesebb az
ügy…Ami még izgalmassá teszi a játszóterezést, az a kerítés hiánya. A Hóvirág utca felőli oldalon elég
nagy a szintkülönbség, a nemrégiben ültetett sövénynek semmi visszatartó ereje nincs. A minap
leánykámat egy bravúros vetődéssel rántottam el a játszótér széléről. Miután rendeztem légzésemet,
szívverésem is normalizálódott (csemete természetesen vigyorgott, mint a vadkörte és azt hitte, most
megint valami szuper játékot sikerült anyának kitalálnia ), elméláztam azon, hogy egy kerítés
mennyire jól jönne ilyen esetekre, mivel más babák is olthatatlan kíváncsiságot éreznek a csúszdán
túli területek iránt… Egy kerítés esetleg még a kóbor ebeket is távol tarthatná…
Olykor elzarándokolunk a sportpálya felé is, ott is játszóterezünk. Az odavezető út (mi a
Táncsics utcán szoktunk baktatni) kis totyogóval nem éppen biztonságos, ugyanis járda nincs, az
autók pedig - a kitett tábla ellenére (20km/h )- sokszor csak úgy zúdulnak lefelé. Ha véletlenül kilép(ne) egy kisgyerek (errefelé sok apróság lakik!), vagy egy kutya, biztos, hogy nem tudnák kikerülni. A 2.
számú játszótér körbe van kerítve (Éljen!), de nincs árnyék, babahinta, van viszont itt is szemét
dögivel (csak a „szokásos”: üvegszilánk, fagyis pálcika, söröskupak, csikk stb…). Itt általában már csak
az üvegre koncentrálok, hagyok másnak is szedegetni valót . Igen, ez a hely sem igazán
gyerekbarát…
Egy-egy séta után hazaérve első utunk a mosdóba vezet, kezeinket antibakterizálom, majd
elpilledve nézünk egymásra legifjabb utódommal. Azon kívül, hogy sikerült némi szeméttől
megszabadítani a falut, most is jót edzettünk, erre a kipirult mosolygós gyerekarc a bizonyíték, na és
anyánál a szaporodó MÍNUSZ kilók!
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