
                                

                      Szeged jelképe a Szent István téri víztorony, az” Öreg hölgy”  

4. rész 
Bodor Dezső — Szegedi Vízmű Zrt. — 2020   

Szeged városa 2004-ben sikerrel pályázott pénzügyi támogatásra az Európai Uniónál a víztorony 
rekonstrukciójára és a Szent István tér új arculatának kialakítására. 

 

A felújítók, akiknek köszönhetjük 

A víztorony felújításának egyik fő patrónusa a Szegedi Vízmű Zrt. volt, személy szerint: Bodor Dezső 
főmérnök. Az üzemeltető közreműködő szakemberei a vízellátási oldalról: Becsky Balázs és Végh Zoltán, a 
gépészeti szerelés vezetőjeként: Pomázi Zoltán. 

A korábban felsorolt munkarészeket, tervanyagokat a Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda készítette.  

Generáltervező mérnökök: dr. Körmöczi Ernő és Szolga András.  

építész- és színdinamikai tervező: Szögi László  

Villamos tervező: Papp Antal  

Gépészeti tervező: Felvégi András 

Szigetelést tervezők: dr. Horváth Sándor és Horváth László  

Műszer- és irányítástechnikai tervező: Zrínyi Miklós 

Világítástechnikai tervező:  Rábay Péter 

A víztorony rekonstrukció kivitelezője: a SADE Magyarország Kft. és a Techno-Consult Kft. volt. 
Főépítésvezető: Reichart Gyula, építésvezető: Miklós Zoltán. 

 Csányi László, Kele Károly és Almássy Piroska voltak a társvállalkozó Techno-Consult Kft. helyi képviselői.  

A felelős műszaki vezetői feladatokat dr. Mezős Tamás,  a műszaki ellenőrzést a Csomiber megbízásából 
Budai Imre látta el.  

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a felújítási munkáknál dr. Igaz Ágnes és Pásztor Péter 
képviselte. 

        
A Szent István téri víztorony felújítása a Magyar-, és az Angol Mérnöki Kamarától 2008-ban 

 Tierney Clark díjban részesült. 

 



 

A felújított víztorony körül Mérnök Panteon létesült a mérnök elődök tiszteletére 

 
A szegedi önkormányzat a város érdekében tevékenykedő mérnökök megbecsüléséért 2006-tól minden évben 
egy-egy mellszobrot avatott az emlékükre.  
Zielinski Szilárd mérnök (1860—1924), a hazai vasbetonépítés meghonosítója; 

Pálfy-Budinszky Endre városi főmérnök (1902—1968) a városi műemlékgondozás atyja; 

Korb Flóris építészmérnök (1860—1930), a víztorony „felöltöztetője” és számos középület tervezője; 

Feketeházy János hídépítő mérnök (1842—1927) Szeged első hídjának megalkotója 

Tóth Mihály városi főmérnök (1845—1925) az árvíz utáni újjáépítés, az árvízvédelem irányítója; 

Magyar Ede építészmérnök (1877— 1912), a Reök palota és több csodás épület tervezője; 

Zsigmondy Béla vízépítő mérnök (1848—1916) Szeged artézi kútjának létesítője, világhírű termálvíz-feltáró.  

 
 
Forrásmunkák:      1.   Bodor Dezső - Dr. Körmöczi Ernő - Szolga András: Újjászületett a szegedi   víztorony 2006 

2. Ozsváthné Csegezi Mónika, Ozsváth Gábor Dániel: Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki 
Hivatalának krónikája című könyve 2001 

3. Bodor Dezső: A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara története 2004 
 

A víztoronyból Szeged szépségében gyönyörködhetünk. A kényelmes 
lépcsőn felfelé haladva már a körfolyosókon kitekinthetünk a négy égtáj 
felé. Feljebb érve  csigalépcső vezet fel a legfelső kilátószintre, ahol a 
terepszinthez viszonyítottan 41,85 m magasságon élvezhető a panoráma. A 
csigalépcsőt a medence felett a üvegfal határolja, melyen keresztül az 
alulról megvilágított víztér jól látható. 

A víztorony belső alaprajzi kialakítása lehetőséget ad kiállítások és 
rendezvények szervezésére. A földszinten, a helybéli Bánffi szikvízüzem 
gyűjteménye kapott helyet, a VII. emeleten fizikatörténeti kiállítás látható, 
a föld forgását bizonyító Foucault-féle ingával.  

 
 


