Szeged jelképe: a Szent István téri víztorony, az ” Öreg hölgy”
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Mit láthatunk a víztoronyban?
Ha betérünk a víztoronyba, vízzel kapcsolatos szódavizes kiállítás, a szódagyártás története
tekinthető meg a földszinten, a szegedi Bánffi István gyűjteményéből. Szívmelengető
üvegpalackokat, szódásüvegeket látunk, zöld, kék, lila, narancssárga színben ragyognak.

Kényelemes lépcsők vezetnek a
medencetérig, melyek felülete eredeti.
A korlát is eredeti, nagyon szép, ívelt
formák
vannak
rajta.
Ugyanúgy
gyönyörűek az ajtókilincsek is. Az első
szinten láthatók az 1904-es eredeti
tervek, hogyan kezdték el építeni,
állványozni, betonozni a víztornyot. A
másodikon változó témájú kiállítás
található. Két körfolyosó is található a
harmadik és az ötödik szinten. Itt körbe
lehet sétálni, megpihenve gyönyörködve a Szent István térben. Ezek a
körfolyosók megbontják a homlokzatot,
ezzel még szebbé teszik a létesítményt.
A látogatók megtekinthetik a teret,
érezhetik a szellőt, a fuvallatot.

A medencetér alatt található egy fizikatörténeti kiállítás, ahol megtanulhatjuk a fizika alapjait. Az
egyetem oktatói fizikaórákat is tartanak itt.

A medence tengelyén átvezető csigalépcsőn haladva egy kicsit lihegünk. Felfelé haladva
megtekinthetjük az 1 000 m3-es medencét egy üvegfalon keresztül, majd felérünk a kilátó szintre. A
víztároló medencét a felújítás során egy kékszínű műanyag kemény polietilén lemezzel szigetelték.

Van még egy különlegesség a medencetér fölött. Ha fölnézünk a medence födémre, akkor ott
cseppkő vakolatot látunk, és ez a cseppkő vakolat annak
érdekében került ide, hogy a kicsapódó vízpára azonnal
visszacsöppenjen a vízbe, bakteriológiai fertőzést ne kapjon a víz.

Fölérve a kilátószintre igazi panorámában van része
annak, aki ezt az utolsó menetet is leküzdi. Innen a
gyönyörű Szegedet látjuk.

A medencébe vezető csövek közül egy eredeti, 100 mm átmérőjű. A fizikusok javaslatára hallócső
lett belőle. A hallócső azt jelenti, hogy a földszinten kezdődik, a medencetér alatt fejeződik be, és
lehet rajta keresztül beszélgetni. Ha például két szerelmes pár beszélget, akkor mondhatják
egymásnak, hogy „szeretlek drágám”, ami tökéletesen hangzik.
A medencetér alatt egy gyönyörű csőkompenzátort is megtekinthetünk, ami szintén eredeti.
A víztornyot látogatni is lehet minden hónap első szombatján, minden évben a víz világnapján és a
felújítás évfordulóján nyílt napon, valamint csoportok jelentkezése esetén bármikor.
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