
                                

                      Szeged jelképe: a Szent István téri víztorony, az ” Öreg hölgy”  
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Szegeden, a Szent István tér közepén található az „Öreg Hölgy”, aki 2006-ban a felújítás 
során újra magára öltötte legszebb szecessziós ruháját. Karcsú és elegáns. Mindenki 
betérhet hozzá megcsodálni az országban egyedülálló szódavizes gyűjteményt, a 
fizikatörténeti-, és az éppen aktuális kiállítást; ha felérnek a tetejére, megtekinthetik a 
víztorony kilátószintjéről a gyönyörű szegedi panorámát. Idézőjeles nevét egy látogatótól 
kapta.  

   A szegedi Szent István téri víztorony a 
vasbetonépítés történetének egyik legjelentősebb 
hazai alkotása. 1904-ben készült. Szeged 
vízszolgáltatási rendszerének szerves része. 

   A víztorony eredeti terveit Zielinski Szilárd, a 
vasbetonépítés meghonosítója, a Magyar Mérnöki 
Kamara első elnöke, az első műszaki doktor 
készítette 1903-ban. A kivitelezést Freund Henrik 
és Fiai végezték 1904-ben. 

   Az 1900-as évek elején közbeszerzéssel 
megnyert, akkor különlegesnek számító építkezést 
nem egész egy év alatt bonyolították le. 

   A városfejlesztők a víztornyot Szegeden a Szent 
István térre, az akkori belváros súlypontjába 
tervezték. 

   Zielinski Szilárd egy teljesen új anyagot és 
szerkezetet, a vasbetont ajánlotta. Az általa 
tervezett víztorony lényegesen olcsóbb volt, mint a 
hagyományos kő vagy tégla szerkezetű, acél 
tartályú víztorony.  

     Abban az időben még nem ismerték a 
vasbetont. A városatyák féltek tőle, ezért azt 

kérték, hogy Zielinski Szilárd személyes felelősséget is vállaljon a megvalósítás során. Így 
tervező művezetőként is rendszeresen jelen volt a kivitelezéskor. 

  A víztorony közel egy év alatt megépült úgy, hogy nem volt toronydaru, előgyártott 
szerkezet, zsaluszerkezet, betonkeverő stb. — mindent kézi munkával végeztek. A mű 
kiállta az idők próbáját, ma is víztorony. Érdekes, hogy amikor feltöltötték az 1000 m3-es 
medencét vízzel, akkor kiürítették a teret, mert attól féltek, hogy eldől a torony. Zielinski, a 
tervező pedig beállt a medence alá a feltöltés alatt, ezzel bizonyítva, hogy mennyire bízik a 
saját munkájában. 

  

 



 

   A több mint 100 év alatt a víztorony szerkezete károsodott. Korrózió támadta meg a 
vasbeton szerkezetet, ezért időszerűvé vált a rekonstrukciója. A 2006. évi felújítást közel 
10 éves előkészítő munka előzte meg. A vízmű szakemberei és a tervezők, a közéleti 
kávéházi ismertetőkön, a médián, a nyílt napokon, az ipari műemlékké nyilvánításon, az 
engedélyezési terveken, az engedélyek beszerzésén keresztül folyamatosan foglalkoztak a 
rekonstrukcióval, melyet  a város vezetői egy 90%-os PHARE támogatású pályázat elnyeré- 
sével valósítottak meg. Ma is víztoronyként működik.  

   Mivel turisztikai alapból kapott támogatást a felújítás, ezért lehetőséget kellett biztosítani 
a folyamatos látogatására. Állandó és időszakos kiállítások tekinthetők meg benne. A 
toronynak nagyon jó az akusztikája, ezért koncertek megrendezésére is alkalmas. A 
víztorony kapuja több mint negyedszázada nyílt ki a közönség előtt, és minden ilyen 
alkalommal, egy hétvégén 8-10 000 ember tekinthette meg. 

  Képzeljük el mit látunk, ahogy a víztoronyhoz közelítünk.  2006 óta egy gyönyörű szép 
teret;  a megközelítése sugárirányú utakkal lehetséges, és minden egyes sugárirányú járda 
végén egy mérnök szobra látható. 

 
A szegedi önkormányzat annyira megbecsülte a város érdekében tevékenykedő 

mérnököket, hogy minden évben egy-egy szobrot avatott az emlékükre. Ez a mérnök 
panteon a világon talán egyedüli. Maga a tér is csodálatos, térburkolatokkal, 

zöldfelületekkel. Ahogy közelítünk a víztoronyhoz látunk egy szecessziós, lágy, csipkézett, 
szép szerkezetet. Nem is gondoljuk, hogy vasbetonból van, még az ajtó, és a zászlótartó 
is. Ezt a rideg szerkezetet Zielinski Szilárd tervezte és Korb Flóris építész öltöztette föl. 
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