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Vizes” séták  (6. rész)                                                                                             
Szombathely, a  Fő tértől a Vízmű Történeti Múzeumig 

Induljunk ismét a VASIVÍZ ZRt. központi irodáitól s a már jól ismert néhány perces úton sétáljunk a Fő 
térig.  

 

Ahogy odaérünk, azonnal szemünkbe ötlik a Szentháromság szobor. Tűzvészben elpusztult elődjének 
helyén közadakozásból épült 1869-ben. Hudetz János szobrászművész keze munkáját dicséri. 

 

Szinte a szoborral szemben nyílik a Belsikátor. Azon áthaladva jutunk a Berzsenyi Dániel térre. Itt a  késő 
barokk stílusban épült Püspöki Palota köszönt bennünket. Falai között egyháztörténeti múzeum található 

és a Sala Terrana, a római korból fennmaradt feliratos kövek kiállítása, melynek freskóit Dorffmeister 
István festette. A palota mellett magasodik a Sarlós Boldogasszony Székesegyház, Magyarország 

harmadik legnagyobb temploma. 



www.vizinform.hu                                www.facebook.com/vizinform.hu 

©    Dr. Csider Sándor 

Most egy kicsit hosszabb séta következik. A térről nyugati irányban folytassuk utunkat!  A Megyei 
Művelődési Központ után menjünk át a Perint patak hídján! A Savaria Egyetemi Központ mellett 

elhaladva a Ezredévi-parkon végigsétálva jutunk el a Szent István-parkhoz. Közepe táján rövidke szurdok 
vezet a szelíd dombra.  

 

Tetején áll a város első  – 1898-ban épült –  víztornya.   

Egy perc alatt visszaérünk a parkba, ahol balra kanyarodva néhány perc múlva a túloldalon meglátjuk a 
város népszerű fedett uszodáját.  

 

Mögötte termálfürdő várja a gyógyulni, lubickolni, napozni kívánókat. Az épület előtti mókás vízköpőből 
gyógyvíz folyik. Ihat, vihet belőle, aki csak akar. 
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Átellenben a szépséges Csónakázótó „köszönti”  a sétálni, kocogni, kikapcsolódni, horgászni, csónakázni 
vágyókat és a hattyúkat, vadkacsákat etetőket. 

 

 

Mellette található a nyári időszakban nyitva tartó Tófürdő számtalan medencéje és partjánál épült fel a 
Vasi Múzeumfalu, mely több rendezvénynek is helyet ad, így a Szent Márton napi országos kirakodó 

vásárnak is. 
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A Csónakázótó tőszomszédja a még nálánál is meghittebb Horgásztó. 

Partját elhagyva egy újabb kellemes,  – ezúttal huszonöt perces – út vár ránk. Keljünk át a közeli patak 
hídján.  

 

Az Árkádia Üzletközpontnál forduljunk jobbra és a Rohonci utat követő sétányon induljunk vissza a 
városközpont felé. 
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A Sportliget  és a gyermekek paradicsoma: a Kalandvár mellett haladunk el. Ha nem csábítanak 
bennünket megállásra, akkor menjünk át a Perint hídján, forduljunk azonnal  balra és induljunk el a Váci 

Mihály utcában. 

 

A harmincas szám alatt „ üzemel” a Vízmű Történeti Múzeum. Az 1898-ban épített impozáns épületben 
működött a város egykori vízműve. 

 

A vendégek hiteles információt kaphatnak a római kori Savaria víznyeréséről, korabeli eszközökről, de a 
mai technológiákba is betekinthetnek. 

A látogatás előzetes bejelentkezés alapján történik.(Telefon:(94) 516 272) 


