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A piciny butikja vállfasorát 
igazgató Magdika mára csöndes 
forgalmat jósol a kihalt bódésor 
szélén. Nem értem, hogy miért 
ilyen rossz a kedve a fizetésnap 
utáni napsütésben, mire sokat 
sejtetően a szemembe néz. 

- Tüdőm is én azt!? Először is 
nem mindenhol osztanak else-
jén fizetést, másodszor aki kap, 
az se ide hordja. A panelekből so-
kan jönnek, de csak körbenéz-
nek. 

- Valóban hosszúra nyúlt az 
idei tél. Az udvaron nemrég még 
befagyott a locsolócső, és nálunk 
is éppen csak csordogál az élet -
kezdi a vásárvezetést Erdős Ist-
ván. Együtt fordulunk be a fedett 

bódésorra, vagy ahogyan a Csere-
pes sori Piac Kft. helyettes veze-
tője nevezi: a „Kárász strasszé-
ra". Láttunkra „jóreggelteznek" a 
kínai boltosok, és a közéjük éke-
lődő arab árus. Rajtuk kívül se-
hol egy lélek. 

Fájdalomcsillapító 
Romániából 

Tíz órától azonban érzékelhe-
tően egyre melegebb lesz, és ettől 
a piacozók is jobb kedvre derül-
nek. A szélső asztalsornál romá-
nok törik a nyelvet, de a finnyás-
kodót ékes magyarsággal intik: 
ne alkudozzon, bökje ki végre az 
utolsó árat, amit a kávékiöntőért 

meg a lábasért gondol. A kivá-
lasztott készlet tetejébe ráadás-
nak terepszínű gázgyújtót aján-
lanak. Ekkor egy töpörödött te-
remtés lép a szomszéd bódé elé. 
A csupa rózsaszín, kontyos asz-
szony a pult fölé hajolva pusmog 
az árusnővel, majd rálegyint, és 
elviharzik. Beérem a pici nőt, aki 
elkeseredve tekintget körbe. 

- Innen szerzem be a fájdalom-
csillapítómat, de most nincs ne-
ki. Pedig előre kell fizetni, és cso-
magszámra hozza Romániából. 
Azért jó, mert nincs benne nitro-
glicerin, mint az itthoniakban -
tudom meg Rózsikától, és hogy a 
szívére, meg a szemére szedi. Va-
gyis csak szedné. 

- Tabletta? - bökdös szinte 
hang nélkül egy bajuszos férfi, és 
a kabátujjunkba csimpaszkodva 
húz mindkettőnket a másik asz-
tal felé. Rövid, jelbeszédes konzí-
lium Rózsikával, mire az asszony 
vonásai kisimulnak: a két gumi-
zott dobozért kifizeti a kért négy-
ezer forintot, és a rózsaszín jelen-
séget elnyeli a tömeg. Orvosságot 
sehol sem látni, a gyógyászathoz 
nyilvánvalóan csak a sztetosz-
kópnak és tigriscsíkos kínai fáj-
dalomtapasznak lehet köze. Erre 
már jobban kezdem figyelni a sát-
rak közötti jelbeszédet, és két 
asszony üzletkötését gyakorlat 
nélkül is sikerül megfejtenem. 

- Milyet? Hányat? Kettő. Oké. 

Hozom - és a bugyiárusnak látszó 
nő feltűnés nélkül a sporttáskájá-
ban kotor. Aztán az ismeretlen 
márkájú kartonos cigi úgy kerül át 
a kétezret fizető kuncsaft szatyrá-
ba, hogy szinte észre sem veszem. 

Otthonka Budapestről 
A szintén terepszemlét tartó pi-

acőrök persze gyakorlottabbak ná-
lam. Fellépésük nyomán tizenegy-
kor se cigi, se gyógyszer, bárhogy 
keresem őket. Hiába, rend a lelke 
a Cserepesnek! 

A turkálóban ekkor tetőzik a 
forgalom. Mindenféle korú és öl-
tözékű nő mustrálja a földre ku-
pacolt használt kollekciót. Ica bi-
zalmas hangon biztatja vásárlóit. 

- Tornázzanak, hölgyeim, csi-
nosodjanak! Csak egy százas 
minden darab! - nem is csoda, 
ha jól megy az üzlete. Arrébb a 
dorozsmai Erzsike néni kínálgat-
ja a földre teregetett portékáját. 
Elmondása szerint a családja ki-
nőtt ruháit árusítja, mivel szük-
sége van a nyugdíj-kiegészítésre. 
S ezzel nincs egyedül - biztosít a 
mellette álló algyői Marika néni 
és Feri bácsi. 

- Ha tudná, aranyoskám, hogy 
hány öreg néni, meg bácsi szo-
kott kijönni! Mi az urammal 
Pestről hordjuk a kabátokat és 
otthonkákat. Csináljuk, amíg 
bírjuk. Kell minden fillér. 

DOMBAl TÜNDE 

Gyógyszer és cigi is kapható 

Tavaszi zsongás a Cserepes sori piacon 
Hosszú tél után éledezik a sze-
gedi Cserepes sori piac. A kö-
rülmények rendezettek, a kí-
nálat bőséges, olyannyira, hogy 
még ti l tott árucikkhez is hoz-
zájuthat az érdeklődő. 

Reggel van, lassan éled a Csere-
pes sori piac. Az április eleji hi-
deg fényben álmosan pakolász-
nak az árusok, és bár kilenc óra 
elmúlt, alig látni nézelődőket. 
Még rengeteg az üres parkoló-
hely, a villamos- és buszmegálló 
felől csupán néhány asszony tű-
nik fel. A természethez hasonló-
an a Cserepes is csak ébredezik. 
Elsőként egy mindig korán kelő 
pizzériatulajdonos házaspártól 
érdeklődöm, hogy miért jöttek, 
ám kérdésemre a férj bosszúsan 
rálegyint. 

- Mondtam a román árusnak, 
hogy méretes tejeskannát hoz-
zon. A Marsra járunk házi tejért, 
ahhoz kerestünk nagyobbat, de 
nincs neki. 

Sokan jönnek 
a panelekből Reggeli ébredés a Cserepes soron - minden van és minden eladó Fotó: Schmidt Andrea 

TALÁLD MEG 
A HOZZÁD ILLŐT! 

3 ÉV KM-KORLATOZÁS nélkül i oarancia 

HYUNDAI GETZ HYunoni 
MINDENKI MÁSÉRT IMÁDJA Dríve your wayr' 

CO. kibocsátás <változattól függően, vegyes használat mellett): 133- 764 g/km • Üzemanyag-fogyasztás (változattól függően, vegyes 
használat mellett): 5,6-6,9 1/100 km 

Minden döntésünkben fontos, hogy választottunk tökéletesen megfeleljen elvárásaink-
nak. A Hyundai Getz felszereltségével, színeivel és motorválasztékával képes egyedi 
igényeidhez is igazodni. Most tényleg érdemes kipróbálnod sokoldalú modellünket, hisz 
amíg Te vezetsz, autódat ingyenesen átvizsgáljuk, nyereményjátékunk részeseként pedig 
egy Hyundai Getz büszke tulajdonosa lehetsz. Várunk márkakereskedésünkben! 

Nyftt hétvége: április 9-10. www.hyundaimotor.hu 

Akciós időszak: 2005. március 31. - április 30. További részletek márkakereskedésünkben. 

A Hyundai Motor Hungary hivatalos márkakereskedője: 

Metcar 2000, Szeged, Algyői út 85., Tel.: 62/472-949 

Erről beszélek, 
Nyuszómuszól 
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