
Sok lakó egyszerűen nem akarja, 
hogy reklámmal töltsék meg
a postaládáját

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

2018.  DECEMBER 4.,  KEDD2 A K T U Á L I S #színház  #nyereményjáték

• Szabályozni kívánják a szórólapok, reklámújságok terjesztését Ma-
rosvásárhelyen, s ennek első lépéseként a lakók beleegyezésétől te-
szik függővé, hogy a cégek képviselői beléphessenek a lépcsőházakba. 
A kérdés sok vitát szült az önkormányzati képviselők között is, de végül 
rábólintottak. Jövőre a városi költségvetésből biztosítanak majd a rek-
lámlapok tárolására alkalmas postaládát a lakóknak a tömbházak előtt.

Vége a kéretlen reklámnak
Ezentúl csak a lakók engedélyével lehet majd szórólapozni

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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SIMON VIRÁG

K orábban is volt kezdeménye-
zés arra, hogy a reklámla-
pok szórását némiképp visz-

szaszorítsák Marosvásárhelyen, de 
akkor a kezdeményezés nem ment a 
városi tanácson. A mostani tervezet 
értelmében a cégeknek a tulajdonosi 
társulásokon keresztül kérniük kell 
a lakók beleegyezését ahhoz, hogy 
képviselőjük belépjen a lépcsőház 
területére, s bevigye oda a reklá-
mújságokat, szórólapokat. Ha ez az 
engedély nincs meg, s mégis reklám-
oznak az épületekben, bírságra szá-
míthatnak. A lakótársulásoknak a 
városháza biztosít majd egy ládát, 
amelyet el lehet helyezni a lépcső-
házak elé, közterületre is, ezekbe 
majd bármilyen reklámlapot el le-
het helyezni, s ezekből a lakók saját 
igényük szerint vehetnek el. Szintén 
a város pénzéből biztosítanak a la-
kóknak majd öntapadós matricákat, 
Stop Pub, vagyis Megálljt a reklám-
nak/reklámlapoknak felirattal. Aki 
ilyent ragaszt a postaládájára, jelzi, 
hogy nem akar szórólapot, reklám-
újságot.

Fontos a szabályozás

A tervezetet benyújtó Peti András 
városi tanácsos megkeresésünkre 

elmondta, a lakótársulások kérték, 
hogy szabályozzák ezt a kérdést, 
részben, mert a reklámlapok ter-
jesztésével egyre több idegen lép 
be a lépcsőházakba, részben, mert 
sokan nem akarják, hogy postalá-
dáikat megtöltsék ezekkel a szóró-
lapokkal. „Ahol rend és tisztaság 
van, ott legtöbbször nem azért van, 
mert az emberek így élnek, hanem, 
mert szabályozva van, hogy mit 
szabad és mit nem, s megbüntetik 
azokat, akik megszegik ezeket a 
szabályokat. A lakóknak joguk van 
ahhoz, hogy tiszteletbe tartsák in-
timitásukat, s ne töltsék tele posta-
ládájukat olyasmivel, amit ők nem 
tartanak fontosnak. Lehetőséget 
biztosítunk nekik, hogy egy Stop 
Pub öntapadós matricát ragassza-
nak a postaládájukra, ezzel jelezve, 
hogy nem kívánnak reklámlapot 
kapni” – mondta Peti.

Nem szabad korlátozni 
a cégeket

Pápai László a Szabad Emberek 
Pártjának  tanácsosa szerint nem 
kellene a város költségvetését ter-
helni a postaládák és az öntapadós 
matricák beszerzésével, ezt a la-
któtársulások kellene megoldják, 
ha valóban igény van rá. Párttársa, 
Radu Bălaș szerint nem szabad kor-
látozni a cégek azon igyekezetét, 
hogy reklámozzák termékeiket és 

üzleteikbe vonzzák a vásárlókat. 
„Meggyőződésem, hogy öt év múl-
va már nem lesz nyomtatott reklám-
újság és szórólap, minden reklám 
átköltözik az online felületre. De 
addig is, mivel én is vállalkozó 
vagyok, nem tudom megszavazni 
azt, hogy a cégek reklámozási lehe-
tőségeit korlátozzuk” – érvelt a ta-
nácsos. A határozatot végül három 
ellenszavazattal elfogadták.

Biztonsági okokból is fontos

A több tulajdonosi társulás admi-
nisztrátoraként dolgozó Moldovan 
Călin a határozat kapcsán azt emel-
te ki, hogy közbiztonsági okokból 
is fontos szabályozni, hogy ki lép-
het be a lépcsőházakba és ki nem. 
„A helyi rendőrségtől tudom, hogy 
idén a megszokottnál több lakás-
betörés volt, s ez annak is betud-
ható, hogy könnyű bejárni azokba 
a tömbházakba is, amelyeknél 
beléptetőrendszer van. Hiszen be-
csengetnek valahova,  azt mond-
ják, hogy a gáztól vannak, vagy 
szórólapokat hoztak, s a legtöbben 
beengedik az idegeneket is. Az sem 
mellékes szempont, hogy ha egy 
postaláda tele van szórólapokkal, 
reklámlapokkal, az jelzi, hogy a tu-
lajdonos nincs itthon, s ezt a rossz-
indulatú emberek kihasználhatják. 
Kellett ez a szabályozás” – sum-
mázta Moldovan Călin.

Ú jdonságnak számító hármas 
koprodukcióban készül Ta-

mási Áron Tündöklő Jeromosa: a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
valamint a Spectrum Színház szí-
nészei a Maros Művészegyüttes 
táncosaival játszanak, az előadás 
a Nemzeti színpadára készül, de a 
Spectrum színház vezetője, Török 
Viola rendezi.

Az alkotók az adventi időszakban 
stílusosan igazi adventi tematikával 
készülnek a nagyérdeműnek, ugyan-
is a Tündöklő Jeromos című drámai 
játék konkrét és átvitt értelemben 
is a karácsony előtti várakozás idő-
szakát idézi meg. „Egy egész közös-
ség Megváltót váró keserűségét és 
reményeit, valamint a várakozásra 
hamis választ adó Jeromos történetét 
jeleníti meg a darab. Tamási rituális 
színháza az adventi időszakot idé-
zi: a sötétségből a fény várásának, 
a régi rosszal való szembesülésnek 
és lezárásnak, valamint a jobb új év 
reményének és elhatározásának ide-
jét. Az ember ilyenkor olyan mélyre 
megy, hogy az identitás vállalása, az 
önazonosság, a megmaradás, a ha-
gyományok értéke, fontossága is kér-
déses lesz. Vajon kell ez nekünk vagy 
sem?” – teszi fel a kérdést a darabbal 

együtt a rendező, Török Viola is, aki 
nem először nyúl Tamási-darabhoz, 
és valószínűleg nem is utoljára.

Török Violától megszokhattuk, 
hogy rendezőként mindig olyan da-
rabokat választ, amelyeknek erő-
teljes költői világát a zene szerve-
sen egészíti ki. „A magyar népzene 
kimeríthetetlenül gazdag, minden 
élethelyzetre és történelmi korra 
harmonizáló anyaga jelent számom-
ra örök lehetőséget. Amikor a szó 
már nem elég, hogy kimondjunk 
valamit, akkor jön a zene és a tánc” 
– magyarázza a rendező. Hozzáteszi: 
meggyőződése, hogy a néptáncnak, 
koreográfi ának ezúttal kiemelke-
dően fontos szerepe lesz egy olyan 
előadásban, amelyben amúgy süt-
nek a fojtott indulatok, érzések. A 
Spectrum Színház vezetője rámutat, 
először dolgoznak együtt a Maros 
Művészegyüttessel és a Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatával, 
ez pedig egy hatalmas lehetőség. A 
produkcióban 18 színész, 24 táncos 
plusz a zenekar szerepel, a hatalmas 
stáb jelenleg a próbafolyamat utolsó 
simításain dolgozik, hogy a decem-
ber 5-ei bemutatóra készen álljanak.

Szász Cs. Emese

Tamási adventet idéz

B ár még a Mikulás sem járt, már 
az angyalra gondol Szántó Sán-

dor és felesége, Erzsébet, akik tegnap 
150 lejjel lettek gazdagabbak az új 
játékunk első nyerteseként. Az évek 
során megszokott Hűséges olvasó já-
tékunkat váltotta a Keresd a kakast! 
felhívású nyereményakció, azzal a 
nagy módosítással, hogy már nem 
kell minden egyes nap szelvényeket 
vágni, csak egyszer egy héten. Azt 
azonban meg kell keresni, hogy me-
lyik lapszámunk melyik oldalán je-
lenik meg a kakas. Aki megtalálta, s 
összegyűjtötte a havi négy kakast, az 
vehet részt a játékunkban. A kakasos 

játék első szerencsés nyertese volt 
Szántó Sándor és Erzsébet. A 70 év 
felett járó nyugdíjas házaspár amúgy 
lapunk első számának megjelenése 
óta hűséges olvasóknak számítanak, 
érdekesnek tartják nemcsak a lap tar-
talmát, de még az új játékot is. A most 
megkapott 150 lejes nyereménynek 
már el is dőlt a sorsa. „Az angyalnak 
elküldjük, hogy vásároljon belőle 
ajándékot a hatodikos unokánknak. 
Ha a Jóisten megsegít, felpótoljuk 
még egy ennyivel, s ki is jön, amit 
szeretne a gyerek” – fogalmaz a mo-
solygós nagymama.

Sz. Cs. E.

Angyaljárás kakas segítségével

Szántó Erzsébet az első nyertese a kakasos játékunknak    ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




