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Udvarhelyszék

Kevesebb halálos baleset
A túlzott sebesség és az alkoholfogyasztás is veszélyes
• Bár 2019-ben csök-
kent a halálos kimene-
telű közúti balesetek 
száma, Hargita és Ma-
ros megyében tavaly 
75 személy vesztette 
életét az utakon. Míg 
Maros megyében sok a 
figyelmetlen gyalogos, 
Hargita megyében a 
balesetek okai között 
gyakran szerepel az 
alkoholfogyasztás.

SIMON VIRÁG

Sok aggasztó adatra derül fény 
a Maros Megyei Rendőr-fő-
kapitányság 2019. évi tevé-

kenységi beszámolójából. Többek 
között azt is megtudhatjuk, hogy 
2019-ben 289 súlyos közúti bal-

eset volt a megyében, ez 9-el 
kevesebb, mint egy évvel 
korábban. A utakon történt 
balesetekben 56 személy 
életét vesztette, kilenccel 
kevesebb, mint 2018-ban. 
Súlyosan megsérült és hosz-

szas kórházi ellátásra szorult 
277 személy, ez csupán kettővel ke-
vesebb, mint egy évvel korábban. 
Ami a súlyos balesetek okait illeti, 
Emanuela Fărcaş, a rendőrség saj-
tószóvivője többet is ki tud emelni: 
elsősorban a túlzott sebesség és 
az időjárási viszonyok fi gyelmen 

kívül hagyása, de a szabálytalan-
kodó gyalogosok és a gyalogátjá-
rókon elsőbbséget nem adó gép-
kocsivezetők is ide sorolhatók. Jó 
hír, hogy 2018-hoz képest tavaly a 
gyalogosok óvatosabbak voltak és 
elővigyázatosabban keltek át az 
úttesten, így 2019-ben  tizenhárom-
mal csökkent azon súlyos balese-
tek száma, amelyekben gyalogosok 
is érintettek voltak. A megyei rend-
őrség tavaly is rendszeresen tartott 
közúti ellenőrzéseket, 1821 esetben 
bűnügyi eljárást indítottak a sza-
bálytalankodó gépkocsivezetők 
ellen, 6036 gépjárművezetői jogo-
sítványt vontak be. Idén is folytat-

ják az ellenőrzéseket, de hangsúlyt 
fektetnek a megelőzésre, a gyalogo-
sok és gépkocsivezetők tájékoztatá-
sára is – tudtuk meg.

Csökkenő számok

Hargita megyében is csökkent ta-
valy a halálos közúti balesetek 
száma, nyolccal kevesebben haltak 
meg autóbaleset következtében, 
mint egy évvel korábban. Mint 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószóvi-
vője elmondta,  2019-ben 19 sze-
mély vesztette életét autóbalesetek 
következtében. A súlyos közúti 

balesetek okairól a sajtószóvivő 
elmondta, hogy a leggyakoribb a 
túlzott sebesség, ami nemcsak a 
gépkocsikra érvényes, hanem a 
kerékpárosokra, a szekérrel és más 
munkagépekkel közlekedőkre is. 
De az elsőbbség megadásának el-
mulasztása is az okok között van, 
és több súlyos baleset történt ami-
att, hogy a gépkocsivezető alkohol-
fogyasztás után ült autóba.

Mindkét megyében idén is 
számíthatunk közúti ellenőrzésre 
és sebességmérésre
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Az Udvarhely Bábműhely part-
nerségre lépett a kolozsvári 

Váróterem Projekttel – újságolta 
Lukács Emőke, a bábtársulat veze-
tője. Az együttműködés révén előa-
dáscserére kerül sor idén: a héten 
öt székelyudvarhelyi iskolában 680 
diák láthatja a kolozsvári független 
társulat Bánk bán? Jelen! című osz-
tálytermi előadását.

A Váróterem Projekt 2012 ápri-
lisában mutatta be az előadást. A 
produkció a diákok érdeklődésébe 
illeszkedve tálalja Katona József 19. 
században megírt 13. századi törté-
netét. A független színházi társulat 
azóta is rendszeresen játssza a dara-

bot középiskolákban, illetve nyilvá-
nos előadásokat is szervez. A kölcsö-
nösség jegyében pedig február 23. és 
27. között az Udvarhely Bábműhely 
a Váróterem Projekt vendégek ént a 
Béka-királykisasszony ifj úsági előa-
dását és a Rengeteg Ábel és Kürtős 
Kata kalandjai vásári bábjátékát fog-
ja játszani Kolozsvárott, tudtuk meg 
Lukács Emőkétől.

Ismét szinT

Februárban ugyanakkor újrakezdik 
a szinT-et, azaz a Tomcsa Sándor 
Színház színházi nevelési program-
ját is: ez alkalommal a Béka-király-
kisasszony című ifj úsági előadás 
kapcsán ösztönzik a diákokat az 
önálló értelmezések létrehozására a 
produkció által felvetett témák körül-

járásával. A beszélgetéseket, akár-
csak korábban, Fincziski Andrea és 
Bekő Fóri Zenkő színművésznők, 
valamint a szinT program vendége, 
Varga Andrea pszichológus vezetik.  
A következő feldolgozandó előadás a 
Fagyi lesz, árulta el továbbá Finczis-
ki Andrea, illetve a továbbiakban az 
évad összes olyan produkciója sorra 
kerül, mely fi atalokkal feldolgozha-

tó. Mint arról már beszámoltunk, 
a két színművész tavaly szakmai 
együttműködés szándékával kereste 
meg a budapesti színházi neveléssel 
foglalkozó módszertani műhelyt, a 
Nyitott Kört: az anyaországi társulat 
tavaly Székelyudvarhelyen tartott 
diákfoglalkozásokat. A hosszú távú, 
határon átívelő együttműködés má-
sodik állomásaként februárban mű-

helymunka keretében avatják be a 
Tomcsa Sándor Színház szinT prog-
ramjában részt vevő színművészeket 
a tantermi előadás készítésének mű-
helytitkaiba, osztotta meg Fincziski 
Andrea. A háromszakaszos 
workshop végeredménye 
a székelyudvarhelyi szín-
ház saját színházi nevelési 
előadásának létrehozása 
lesz, melyet várhatóan má-
jusban mutat be a társulat. 
Az előadásnak egyelőre 
nincsen címe, tudtuk meg, a 
témája viszont a tömegpszichózis 
hatása a fi atalokra. A szinT tagjai a 
továbbiakban pedig nemcsak Szé-
kelyudvarhelyen, hanem Budapest 
középiskoláiban is bemutatják a 
produkciót.

Bővülő ifj úsági programok a Tomcsa Sándor Színháznál
• Folytatódik a székelyudvarhelyi színház nevelési 
programja, de saját színházi nevelési előadással is 
előrukkolnak tavasszal.

Lukács Emőke és Fincziski Andrea 
számolt be a bővülő ifjúsági 
programkínálatról
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Balladamondó verseny
Nagykőrös Város Önkormány-
zata és a Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ 
március 6-7-én rendezi meg a 
XIV. Kárpát-medencei Magyar 
Középiskolai Arany János Bal-
ladamondó Versenyt, amelyre 
minden iskolából várnak jelent-
kezőket. A jelentkezési lapokat 
február 3-ig lehet elküldeni a 
jelentkezes@korosikultura.
hu e-mail-címre. A versennyel 
kapcsolatos további informá-
ciók megtalálhatók a www.
korosikultura.hu oldalon.

Könyvbemutató 
Szépvízen
Január 30-án, csütörtökön 19 
órától a csíkszépvízi polgár-
mesteri hivatal pincetermében 
Ferencz Imre költő, újságíró 
kettős könyvbemutatóján 
vehetnek részt az érdeklődők. 
Az alkalomból a szerző Kelt le-
velem harminc éve, és Haladék 
című köteteit mutatják be.

Vendégelőadások 
a Csíki Játékszínben
 A Csíki Játékszín az öt 
előadásos bérleteseinek 
(Bánk bán bérlet, Prospero 
bérlet, Don Juan és Antigoné 
bérlet), a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház A mi 
kis városunk című előadását 
hívta el vendégül. Februárban 
két napig vendégeskednek 
az udvarhelyiek Csíkszeredá-
ban. Február 1-én, szombaton 
19 órától a Don Juan bérlete-
seket, február 2-án, vasárnap 
19 órától pedig a Prospero 
bérleteseket várják a nézőtér-
re. Március elején visszatér 
az udvarhelyi társulat az 
előadással a fennmaradó két 
bérlettel rendelkezőknek.
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