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Ki ne ismerné a vásárhelyi ócskapiacot? Egye-

sek bevásárolni, mások csak a hangulatáért jár-

nak rendszeresen a város sajátos zsibvásárába. 

A téli „ócskáról” Ábrám Zoltán adott ízelítőt.  

Télies vasárnap délelőtt 
van. Kivételes módon az 
ócskapiacra készülődök. 

Nagy nehezen kapok parkoló-
helyet. A leparkolt autótól az 
ószer bejáratáig van időm gon-
dolkodni, és elhatározom: Kő-
műves Kelemenné szomorú 
példáját ellensúlyozandó, az 
ócskapiac bejáratánál elsőként 
áruló néni vásárlója leszek. El-
ső árusként egy igencsak rá-
szoruló nénike szegényes kí-
nálatára tekintek, és elhatáro-
zásom szerint veszek tőle va-
lamit: két berámázott szalvé-
tát, vidám témával. Egyúttal az 
ócska tárgyak, kopott könyvek 
és használt képeslapok között 
a legkecsegtetőbb üzleti aján-
latra találok: három lejért öt-
venezer lej vásárolható. Az egy-
kori bankjegyért az átváltás-
kor, a négy nulla elhagyásakor 
öt lejt adtak. Most három lejbe 
kerül csupán. Sajnos, korláto-
zott mennyiségben.

Miután sikerül tíz százalé-
kos kedvezményt élvező szá-
zasért megvennem a sísisakot, 
ócskapiaci látogatásom célja 
megvalósul, és ellazultan sé-
tálgathatok az árusok és por-
tékáik között. Nemcsak a han-
gulat kedvéért, hanem egyút-
tal potenciális vásárló vagyok. 
„Vásároljon a Rupi nagykeres-
kedésben! Húszast ad, és két 
pár cipőt kap érte! Ezen a stan-
don minden ruha öt lej! Egy lej, 
minden egy lej!” – figyelek fel 

a kecsegtetőbbnél kecsegte-
tőbb árajánlatokra, miközben 
öt lejért egész fakanálkész-
letet akarnak rám sózni. Van 
köztük klasszikus, lyukacsos, 
sőt még „asszonyverő” is. Kis-
sé arrább egy középkorú férfi 
emígyen szól a terebélyes, szí-
nes szoknyás cigány asszony-
hoz, miközben egy kabátra mu-
tat: „Mennyibe kerül, nagysá-
gos asszony?”

Az egész ócskapiacon elural-
kodó miccsszag rövid időre sült 
gesztenye illatára vált át. Ha 
már nem vettem sem lábbelit, 
sem olcsó testrevalót, öt lejért 
gesztenyét kérek. Nem tudom, 
honnan származott a geszte-
nye és hogyan sütötték, de lehe-
tetlen megpucolni. Ennél csak 
egyetlen dolog lehetetlenebb, 
éspedig a gesztenye héját vagy 
bármely egyéb maradékot sze-
metes zacskóba, kosárba, ku-
kába, konténerbe dobni. Egyik-
ből sem találtam egyetlen da-
rabot sem az ócskapiac terü-
letén. Bár csak véletlenszerű-
en sétáltam, és nem kerestem 
őket. És azt sem számítottam 
ki, hogy az árusonkénti öt lejes 
és az autónkénti negyven lejes 
bevétel mire futja az ócskapia-
cot menedzselő polgármesteri 
hivatal számára. Borítékolnám, 
hogy ez az összeg nagyságren-
dekkel több mint a Marosvá-
sárhely templomaiban vasár-
nap délelőttönként összegyűj-
tött perselypénz.

Töredelmesen be kell valla-
nom, hogy – szemeteltem. Eny-
hítő körülményként szolgál, 
hogy erre az egyik árus bízta-
tott, bizonyos Gyuri, akitől vé-
gül tíz lejért megvettem egy fal-
ra akasztható rézkarcot. Igen, 
ő szólított fel arra, hogy dobjam 
el nyugodtan a gesztenyehéjat 
oda, ahova akarom, a többi sze-

mét társaságába, és nézzem 
meg közelről az eladásra kínált 
portékát. Üzlet lett belőle. Az 
apát, anyát, bölcsőben ringatott 
gyermeket és bárányt ábrázo-
ló művön az alábbi szöveg áll: 
Gloria in excelsis deo (Dicsőség 
a magasságban Istennek).

Eközben az ócskapiaci han-
gulatból ennyi elégnek bizo-

nyult, az ujjaim is zsibbadoz-
tak a téli hidegben. Vettem még 
egy kötés barkát, a korai éb-
redezés jeleit. A cicusokkal 
egy köbméter szeretetet vit-
tem haza. De vajon hány köb-
méter szeretet maradt az ócs-
kapiacon a sok száz tonna áru 
és sok köbméter szemét társa-
ságában? 

Az egész ócskapiacot uraló miccsszag olykor a sült gesztenye illatára vált át

Ahol Rupi a nagykereskedő

Sajátos zsibvásár minden vasárnap Marosvásárhelyen
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Szétszedik a „megfeneklett” hajót
A városnak adományoz-

ták, s tervek szerint lebontják, 
szétszedik a marosvásárhe-
lyi Víkendtelepen levő fából ké-
szült hajót, amelyet Kolumbusz 
Kristóf Santa Maria hajójáról 
mintáztak.

Mint korábban beszámoltunk 
róla, a kétezres évek elején él-
te virágkorát a marosvásárhe-
lyi Víkendtelepen levő fából ké-
szült hajós vendéglő, amelyet 
a közelében levő Apolló klub-
bal együtt működtetett egy-
kori tulajdonosa. A vízre épí-
tett létesítmény halvány és ki-
sebb másolata Kolumbusz Kris-
tóf Santa Maria nevű 25 méte-
res, háromárbócos hajójának. 
Botrány is kötődik a hajóhoz, 
hiszen elkészülte előtt tulajdo-
nosa nem kért építkezési enge-
délyt a városházától, ezt csak 
utólag szerezte be. Az egykor 
szép és gondozott hajó ma már 
életveszélyes. Korhadt és ösz-
szetört lécek, gerendák, betört 
ablakok jelzik, hogy évek óta 
senki nem használja. A tulaj-
donosa csődbe ment, a végre-
hajtók próbáltak túladni a ha-
jón, s a mellette levő, impozáns 
épületen.

Decemberben a jogi végrehaj-
tó írásban értesítette a maros-
vásárhelyi városházát, hogy le-

mond a ronccsá vált hajó érté-
kesítéséről és odaadományoz-
za a városnak. Az önkormány-
zat átvette a betonalapon álló 
fa építményt, s a szakemberek 
a helyszínen felmérték annak 
állapotát. Egyöntetűen azt java-
solták, hogy bontsák le a léte-
sítményt, mert életveszélyes is, 
amellett, hogy csúnya. A tegna-
pi  helyi tanácsülésen napiren-

den volt a létesítmény szétsze-
dését tartalmazó határozatter-
vezet, amelyből azonban nem 
derült ki, hogy mennyibe kerül 
a városnak felszámolni az ado-
mányba kapott  faroncsot. Az 
ülés kezdetekor azonban levet-
ték a napirendről, így nem tud-
ni, hogy mikor fogják lebontani.

 
SIMON VIRÁG

Korhadt és összetört lécek, betört ablakok

Kérdésessé vált beruházások
Minden évben nagy remé-

nyekkel indulunk a téli idő-
szaknak a marosvásárhelyi fe-
dett műjégpálya kapcsán, bár 
2016-ban még online aláírás-
gyűjtésbe is kezdett két jég-
korongozó gyermek édesany-
ja az ügy érdekében, az ígére-
tek ellenére azonban még min-
dig nincsenek a megnyitásra 
vonatkozó konkrétumok. „Ha 
végiggondoljuk az elmúlt 8–10 
évet, már nagyon sokszor meg-
ígérték, hogy befejezik a kor-
csolyapályát” – mondta a Ma-
rosvásárhelyi Rádiónak Hor-
váth Attila, a Maros Sport-
klub edzője, aki azt is elmond-
ta, hogy a volt sportminiszter, 
Mihai Dunca hagyta jóvá azt, 
hogy a befejezéshez nélkülöz-
hetetlen felmérést elvégezzék, 
a számítások elvégzése szük-
séges ugyanis ahhoz, hogy a 
munkálatok tekintetében meg 
tudják határozni az összege-
ket. „Az eltelt évek alatt sajnos 
a korcsolyapálya állaga eléggé 
megsínylette ezt a dolgot, ezért 
van szükség az állapotfelmé-
résre. Az összegek kiutalását 
pedig vagy a kormánytól, vagy 
a sportminisztériumtól igé-
nyelheti a Maros Sportklub” – 
tájékoztatott Horváth Attila, 
hozzátéve, hogy a felmérések 

már megkezdődtek, arra azon-
ban nincs garancia, hogy eb-
ben a politikai helyzetben az 
új sportminiszter prioritásnak 
tekinti majd a marosvásárhelyi 
korcsolyapályát.

De nincsenek jó hírek egy 
másik fontos beruházás terén 
sem. Leállhat a Marosvásár-
hely–Iași autópálya építése. Az 
Economica.net gazdasági hír-
portál szerint a finanszírozás 
hiányában az állam leállíthat-
ja az Erdélyt Moldvával össze-
kötő autópálya építését. A nem-
zetközi hitelezők tétováznak a 
Románia általános szállítás-
ügyi stratégiájába foglalt, négy 
milliárd euró értékű nagyfor-
galmi út finanszírozása ügyé-
ben, arra hivatkozva, hogy a 
sztrádaépítés nem térül meg. 
A szállításügyi minisztérium 
forrásai szerint az Európai Be-
fektetési Bank arra kérte a ro-
mániai hivatalos szerveket, 
hogy az Erdély és Moldva kö-
zötti útvonal más összekötte-
tési lehetőségét is elemezzék, 
mivel a Marosvásárhely–Iași 
közötti A8-as jelzésű autópá-
lya megépítésének szükséges-
ségét nem támasztják alá elég-
gé a közlekedési tanulmányok.  
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