
Pályáztatás és megvalósítás
Szeged szabad királyi város 1903. áprilisában pályázatot 
hirdetett egy 1000 m3-es víztorony elôállítására. A nyer-
tes a Zielinski Szilárd-féle pályamû lett.
Zielinski mind a víztorony tartórendszerét, mind a táro-
lómedencét vasbeton szerkezettel oldotta meg, mellyel 
megelôzte korát, hisz Magyarországon ekkor még nem 
létezett mûködô vasbeton víztorony!
A víztorony és benne a víztartály az ebben az idôszakban 
kiépülô „állandó vízmû” meghatározó láncszemét ké-
pezte. A csodálatos szecessziós homlokzati megjelenítés 
Korb Flóris munkája. A kivitelezési munkákat Freund 
Henrik és fi ai cég végezte.
A munka 1904. novemberére, decemberére készült el. A 
pályázat elnyerésétôl a víztorony elkészültéig mindössze 
másfél év telt el. Ez önmagában is óriási teljesítmény, külö-
nösen ha végiggondoljuk a kivitelezés akkori lehetôségeit, 
körülményeit: a beton és vasbeton technológia kezde-
ti stádiumban volt, nem létezett még csúszózsaluzás, 
betonkeverô, nem volt toronydaru, nem volt tartószerke-
zeti elôregyártás, csupán teljes beállványozás és kézi erô.

Az elkészült mû ismertetése
Tartószerkezeti szempontból a víztorony két fô részbôl 
áll. Az egyik rész az 1000 m3-es medence, amely az alsó 
vasbeton lemezével a toronyszerkezet gerendázatára fek-
szik fel, de ettôl eltekintve a víznyomásból származó igény-
bevételeket a toronyszerkezettôl függetlenül viseli el.
A másik tartószerkezeti rész a torony oszlopokból és 
gerendákból összeépített tartórendszere, amely mint 
forgásszimmetrikus térbeli rúdszerkezet mûködik. Ez 
utóbbi összetettségére jellemzô, hogy a tartórendszer 
mintegy 540 rudat és 240 csomópontot tartalmaz. A to-
rony teljes magasságában vasbeton lépcsô vezet végig. A 
medence alatti szintig a lépcsôket a belsô és a közbensô 
pillérek közötti alapterületen alakították ki, ettôl felfelé 
belsô csigalépcsô vezet a 4 belsô pillér között a legfelsô 
kilátószintig. A megoldás érdekessége, hogy a centrális 
elhelyezésû csigalépcsô függôleges értelemben áthatol a 
medencén. A torony magassága a terepszinttôl a legfelsô 
kilátószintig 46 m. Efölé nyúlik még mintegy kilenc méter-
rel a vasbeton szerkezetû zászlótartó rúd. A víztorony 
általános jellemzôje, hogy gyakorlatilag minden szerke-
zeti része vasbetonból készült: az alapozás, a tartórend-
szer, a tároló medence, a csigalépcsô, a zászlótartó, sôt 
még a bejárati ajtó is, a kilincset leszámítva.
A Szent István téri víztorony a legelsô vasbeton víztornyok 
egyike. Olyan sikeres alkotás, hogy a késôbbi víztoronyépí-
tésben még évtizedekig szolgált mintaként. Ma a legidôsebb, 
mûködô, vasbeton víztorony Magyarországon.

A víztorony felújítása
A víztorony az 1904-es megalkotása óta üzemel. Az el-
telt több mint 100 év azonban nem múlt el nyomtalanul, 
az 1900-as évek végére a tartályon és a víztorony tartó-
szerkezetén súlyos meghibásodások keletkeztek.
A felújítás terveit a Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda 
mérnökei, Dr. Körmöczi Ernô és Szolga András készítet-
ték el. A víztorony rekonstrukciójára a „Torony Konzor-
cium” (a SADE Magyarország Kft. és a Techno Consult 
Kft.) kapott megbízást. A víztorony felújítás kezdete 2005. 
augusztus, a kivitelezés 2006. május végéig tartott.
A víztoronyban a csodálatos mérnöki alkotás szépségein 
túl a szikvíz készítésével, a fi zika történetével kapcsola-
tos kiállítások, festmények, rajzok, fotók, fotógrafi kák 
tekinthetôk meg, a kilátószinten pedig Szeged panorámá-
jában gyönyörködhetünk.

                          Szegedi Vízmû Zrt.

A 
sz

eg
ed

i S
ze

nt
 Is

tv
án

 té
ri 

ví
zt

or
on

y 
tö

rt
én

et
e

Fo
tó

: T
ic

hy
 B

él
a 

T
öh

öt
öm



A Szent István téri víztorony látogathatósága
Nyitvatartási idôpontok
A Szegedi Szabadtéri Játékok ideje (2009. július 3. – augusztus 22.) alatt azokon a napokon, amelyeken vannak elôadások 
– a torony 1000 és 1800 óra között látogatható:
 – július 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.

 – augusztus 15., 16., 20., 21., 22.

 A torony megtekintése belépôjegy vásárlásával lehetséges.

Április 1-tôl október 31-ig minden hónap elsô szombatján 1000 és 1600  óra között.
Ebben az esetben nem kell elôzetesen bejelentkezni, bárki megnézheti a víztornyot, a benne berendezett kiállításokat 
a VII. emeleti szintig. A kilátószint vízbiztonsági okokból ezeken a napokon nem látogatható. 
A torony megtekintése belépôjegy vásárlásával lehetséges.

Bejelentkezés alapján
10 fônél nagyobb csoportok elôzetes bejelentkezést, idôpont egyeztetést követôen tekinthetik meg a tornyot, ilyen 
esetekben az összes szinten látogatható a víztorony (idôjárástól függôen). Bejelentkezés és idôpont egyeztetés: 
Szegedi Vízmû Zrt., Ivóvíz termelési üzem, telefon: 62/558-842.
A torony megtekintése belépôjegy vásárlásával lehetséges. A belépôjegyeket a csoportos látogatók a Tourinform 
Irodában vásárolhatják meg a Vízmûvel való idôpont egyeztetést követôen.

Jeles- és ünnepnapokon
Elôzetes meghirdetést követôen jeles- és ünnepnapokon is nyitva tart majd a víztorony – ilyenkor is látogatható lesz 
a kilátó szint (idôjárástól függôen).
A torony megtekintése belépôjegy vásárlásával lehetséges.

Nyílt Napokon
A Szegedi Vízmû által évente 1-2 alkalommal megrendezett Nyílt Napokon a torony továbbra is ingyenesen tekinthetô meg.

Jegyárusítás
• Tourinform Iroda (6720 Szeged, Dugonics tér 2.)
 nyitva tartás:  június 15. – szeptember 15. között:
   hétfô - péntek: 900 - 1800

   szombat: 900 - 1300

 szeptember 15. – június 15. között:
   hétfô - péntek: 900 - 1700

• Tourinform Információs pont a Széchenyi téren (június 1-tôl szeptember 15-ig)
 nyitva tartás:  minden nap 800 - 2000

 
• Szent István téri víztorony
 Csak a nyitvatartási napokon, a nyitvatartási idô alatt.

Jegyárak
  Felnôtt belépô 200 Ft;   Diák és nyugdíjas jegy 100 Ft;   6 év alatt ingyenes;   Csoportos kedvezmény nincs;   

Diák-csoport esetén a kísérôk számára is 100 Ft / fô.
  Felnôtt belépô 200 Ft;   Diák és nyugdíjas jegy 100 Ft;   6 év alatt ingyenes;   Csoportos kedvezmény nincs;   

Diák-csoport esetén a kísérôk számára is 100 Ft / fô.


