
A városvezetés nem titkolt 
célja, hogy rehabilitálja 
a történelmi városköz-

pontot: a hosszú távú cél első 
lépéseként hamarosan elké-
szül a központi rész zonális 
rendezési terve. A tervezéssel 
párhuzamosan a villamossá-
gi vállalat megbízásából zaj-
lik a központban a vezetékek 
földbe helyezése. A munkálat 
részeként megújulnak a köz-
világítást szolgáló lámpaosz-
lopok is.

„A villanyoszlopok kérdésé-
ben az elmúlt években számos 
alkalommal folytak politikai 
viták, ezért a polgármester eb-
ben a témában is a hivatalba 
lépésekor tett vállalása sze-
rint járt el. Határozott szán-
déka, hogy a városfejlesztést 
nem politikai, hanem szak-
mai javaslatok, döntések men-
tén valósítja meg. Így a hivatal 
belső, illetve külső, független 
szakemberek véleményei és 

javaslatai alapján hozta meg a 
döntést” – közölte a témában 
feltett kérdésünkre a polgár-
mesteri hivatal sajtóosztálya. 
Mint megtudtuk, a szakembe-
rek többszöri konzultációt kö-
vetően a Schréder márkájú 
oszlopok és lámpatestek mel-
lett döntöttek. A lámpaoszlo-
pok szürkék: a színválasztás 
nem esetleges, hiszen a cél az, 
hogy az oszlopok semlegesek 
legyenek.

Lámpaoszlop 
– most csak másodlagos elem

Mivel a középtávú tervek kö-
zött szerepel a teljes központi 
övezet rendezési tervének elké-
szítése (amelyet egy olyan egy-
séges arculat kialakítása követ 
majd, ami nemcsak a közösségi 
tereket, az épületek homlokza-
tait, illetve a reklámtáblákat és 
cégéreket szabályozza, hanem 
a térbútorokat, térelválasztókat, 

oszlopokat és világítótesteket is 
tárgyalja), amíg nincs lehetőség 
az új szabályrendszer alapján 
tervezni, addig a műemlékvé-
delemben ilyen esetekben hasz-
nálatos semlegesség elvének 
követése mellett döntött a bizott-
ság – áll az indoklásban. Mint 
megtudtuk, ilyenkor általában 
minimalista, semleges színű 
lámpaoszlopokat szokás hasz-
nálni. A választás tehát azért 
esett a szürke oszlopokra, mert 

azok formájukban ugyan utal-
nak a történelmi lámpaoszlo-
pokra, illeszkednek a történelmi 
övezetbe, de csak másodlagos, 
semleges, nem szembetűnő ele-
mei lesznek a városközpontnak. 
„A semleges, szürke színű, nem 
historizáló, de mégis környezet-
be illő, íves karú lámpaoszlopok 
és a simléderes lámpatestek ezt 
az irányelvet követik, másod-
lagos elemei a városközpont 
képének” – fejtették ki a szak-
emberek. Összesen nyolcvan 
ilyen oszlopot helyeznek majd el 
a Tompa László, a Vár és a Kos-
suth Lajos utcában, a Kőkereszt 
téren, a Városháza téren a Kü-
küllő szálloda melletti körfor-
galomig, illetve a Bethlen Gábor 
utcában a városi kórház mellet-
ti körforgalomig. A terv szerint 
a történelmi övezet arculatának 
elkészítése után egyedi, törté-
nelmi jellegű, a városra jellem-
ző korabeli jegyeket magukon 
hordozó lámpaoszlopok és lám-
patestek kerülnek majd a köz-
pontba, a most felszerelteket 
pedig a központ körüli övezetek-
be helyezik át.

Szebb fényben úszik 
majd a központ

Kicserélődnek a lámpatestek 
is: a jelenlegi DML technológiá-
jú helyett LED-es égők kerülnek 
majd az oszlopokra. A korábbi 
városvezetésnek egyebek mel-
lett azért esett a választása 
DML-égőkre, mert a hagyomá-
nyos (higanygőzös) égőkhöz ké-
pest mintegy 40 százalékkal 
alacsonyabb a fogyasztásuk. A 
fehér, hideg fényt árasztó lám-
pákra azonban már több panasz 
is érkezett. Mindezt mérlegel-
ve a bizottság döntése szerint 
LED-es égők kerülnek a jelenle-
gi lámpatestek helyére, melyek 
a korábbiaknál sokkal kelleme-
sebb, sárga fényűek, fogyasz-
tásuk is 20–25 százalékkal 
alacsonyabb, mint a hagyomá-
nyos égőké.
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A városközpont értékbe helyezése a cél

Új lámpaoszlopok a központban
Semleges, a történelmi 

városközpont arcula-

tába beleolvadó lám-

paoszlopokat állítanak 

Székelyudvarhelyen: a 

kábelek földbe helye-

zése, illetve a jelenleg 

is zajló oszlopállítás 

mind a városközpont 

értékbe helyezését 

szolgálja. Ugyanis 

hosszú távú terv, hogy 

egységes, rendezett 

legyen Udvarhely köz-

ponti zónája.

Egyelőre csak másodlagos térelem a lámpaoszlop. Majd egyediekre cserélődnek
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Koncert a Fészekben

Bibó Lajos marosvásárhelyi klasszikusgitár-művész előadására 
várják az érdeklődőket szerdán este hét órára a székelyudvarhelyi 
Fészek Blues & Rock Pubba. A belépés ingyenes.

Fotótörténeti kiállítás
Retró Cimborák – A fénykép útja címmel nyílt fotótárlat a Székelyud-
varhelyi Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyagtermében. A július 
7-éig megtekinthető kiállítás anyagát a Cimbora Házban tevékenyke-
dő gyerekek munkáiból válogatták össze. Az alkotások készítői egy 
jutalomkiránduláson vehettek részt  a tordai sóbányánál. A tárlatot 
a Cimbora Egyesület szervezte, Kovács Noémi tanárnő vezetésével. 
Egész hónapban megtekinthető a tárlat. (DÁVID ANNA JÚLIA)




