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HÍRLEVÉL
A víz az élet forrása.
A szegedi Szent István téri víztorony története
2006-ban újjászületett a szegediek által Öreg Hölgynek
becézett Szent István téri víztorony. Sok olvasónk jelezte
felénk, hogy szeretnének többet tudni a víztorony múltjáról,
megépítésének körülményeirôl. A kérésnek eleget téve
igyekszünk bemutatni, összefoglalni a torony történetét:
A pályáztatás
Szeged szabad királyi város 1903. áprilisában pályázatot hirdetett egy 1000 m3-es víztorony elôállítására. 14 pályázó nyújtott
be értékelhetô, vállalási költségeket is tartalmazó pályamûvet,
közöttük volt a nyertes Zielinski Szilárd-féle pályamû.
A megvalósítás
A víztorony, és benne a víztartály, az ebben az idôszakban
kiépülô „állandó vízmû” meghatározó láncszemét képezte.
Egy ekkora mûtárgy megtervezéséhez segítôtársak kellettek.
Zielinski közvetlen munkatársa Jemnitz Zsigmond volt, aki,
mint a statikai számítások és a vasbeton részlettervek készítôje,
óriási részt vállalt ebben a feladatban. A csodálatos szecessziós
homlokzati megjelenítés Korb Flóris munkája. A gépészeti és
egyéb szakági tervezôk személye nem ismeretes. A kivitelezési
munkákat Freund Henrik és fiai cég végezte. Zielinski nagyon
sokat tartózkodott a kivitelezés alatt Szegeden, de szüksége volt
egy mûvezetôi megbízottra is. Ezt a feladatot Illés Kálmán látta el.
A munkák ellenôrzését Tóth Mihály városi fômérnök végezte.
A szerzôdés szerinti befejezési határidô 1904. szeptember 15e volt, de a munka, némi csúszással, csak 1904. novemberére,
decemberére készült el. A víztorony üzembe helyezése december
1-hez, a munka teljes befejezése december 21-hez köthetô.
A medence elsô feltöltése november 26-án történt meg.
A feltöltés ideje alatt az egész teret lezárták, a toronyban
végül csak egyedül Zelinski maradt, és a medence alatt
várakozva gyôzôdött meg munkája eredményérôl.
Az átadás

Zielinski mind a víztorony tartórendszerét, mind a
tárolómedencét vasbeton szerkezettel oldotta meg, mellyel
megelôzte korát, hisz Magyarországon ekkor még nem
létezett mûködô vasbeton víztorony!
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Lázár György dr. polgármester a vízmû ünnepélyes
megnyitására a hivatalokhoz és a katonasághoz a következô
meghívót küldte: „... A vízmû ünnepélyes megnyitása
szerdán, azaz folyó hó 30-án fog megtörténni, ezt a városi
lakosságnak oly módon hozzuk tudomására, hogy este
6-7 óráig kivilágítás mellett a Széchenyi téren az utcai
vízcsapok szökôkutakká lesznek rögtönözve.”
Minden a legkitûnôbben sikerült. A közönség teljesen
ellepte a Klauzál és a Széchenyi teret, teljes egy óra hosszáig
gyönyörködött a szokatlan látványban és hallgatta a
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katonazenét. A vízsugarak a platánok tetején is túlszöktek,
a járdák mellett a csatornákban patakként folyt a víz.
A pályázat elnyerésétôl a víztorony elkészültéig mind
össze másfél év telt el. Ez önmagában is óriási teljesít
mény, különösen ha végiggondoljuk a kivitelezés akkori
lehetôségeit, körülményeit: a beton és vasbeton technológia
kezdeti stádiumban volt, nem létezett még csúszózsaluzás,
betonkeverô, nem volt toronydaru, nem volt tartószerkezeti
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
igénybevételeket a toronyszerkezettôl függetlenül viseli el.
Szerkezeti kialakítását tekintve vasbeton körhenger-héj,
amely sarokmereven kapcsolódik a fenéklemezt képezô
alulbordás vasbeton körlemezhez. A medence külsô átmérôje
15,3 m, a palást belsô (hasznos) magassága 5,85 m.
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 torony 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 méterrel a vasbeton szerkezetû zászlótartó rúd.
A víztorony általános jellemzôje, hogy gyakorlatilag minden
szerkezeti része vasbetonból készült: az alapozás, a tartórendszer,
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 víztoronyépítésben
még évtizedekig szolgált mintaként. Ma a legidôsebb, mûködô,
vasbeton víztorony Magyarországon.
A víztorony felújítása
A víztorony az 1904-es megalkotása óta üzemel. Az elmúlt
több mint 100 év viszonylag szerencsésen, háborús károsodások
és lényegi változtatások nélkül telt el, és csupán az 1959–60-as
években végeztek rajta jelentôsebb felújítási munkálatokat,
amelyek fôleg a homlokzati felületekre terjedtek ki. Az eltelt
100 év azonban nem múlt el nyomtalanul, az 1900-as évek
végére a tartályon és a víztorony tartószerkezetén súlyos
meghibásodások keletkeztek.
A Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda szakvéleménye
szerint a károsodások nem statikai, hanem döntôen
korróziós eredetûek voltak, melyek kiterjedtsége és mértéke
megnövekedett, üteme felgyorsult. Az egyedi mûemlékké
nyilvánított víztorony megmentése, rekonstrukciója egyre
elkerülhetetlenebb, sürgetôbb feladattá vált.
A felújítás terveit a Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda
mérnökei, Dr. Körmöczi Ernô és Szolga András készítette el,
a villamos tervezô Papp Antal, a gépészeti tervezô Felvégi
András volt. A torony színdinamikai tervezôje Szögi László.
A víztorony rekonstrukciójára a „Torony Konzorcium” (a SADE
Magyarország Kft. és a Techno Consult Kft.) kapott megbízást,
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fôépítés vezetôje Reichart Gyula, építésvezetô Miklós Zoltán volt.
A társvállalkozó a Techno-Wato Kft. helyi képviselôje Csányi László
Kele Károly és Almássy Piroska. A víztorony felújítás kezdete 2005
augusztus, a kivitelezés 2006 május végéig tartott.
A felújított víztorony idôszakosan látogatható. A víztoronyban
a csodálatos mérnöki alkotás szépségein túl a szikvíz készítésé
vel, a fizika történetével kapcsolatos kiállítások, festmények, raj
zok, fotók, fotógrafikák tekinthetôk meg, a kilátószinten pedig
Szeged panorámájában gyönyörködhetünk
Bodor Dezsô
a Szegedi Vízmû Zrt. mûszaki igazgatója

2007-es víz- és csatornadíj
Kedvezményes víz- és szennyvíz√vezet±i díj Szegeden – 2007. január 1-tôl:
havi alapdíj
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Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

fômérôs fogyasztóhelyre

325,90

65,18

391,08

mellékmérôs fogyasztóhelyre
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Ft/m3
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ivóvíz szolgáltatás díja

125,00

25,00

150,00

szennyvízelvezetés és tisztítás díja

210,30

42,06

252,36

vízterhelési díj

6,00

1,20

7,20

341,30

68,26

409,56

Szegeden az éppen próbaüzemben mûködô, a közelmúlt
ban átadott biológiai szennyvíztisztító és a kibôvült csa
tornahálózat üzemeltetése jelentôs plusz költségekkel jár
majd, ami megjelent a csatornadíjban is. Ugyanakkor csök
kent a vízterhelési díj – melyet a felszíni vizekbe bocsátott
szennyvíz után kell megfizetnie a szolgáltatónak, s ezáltal
a fogyasztóknak – hisz az új szennyvíztisztítóról már az EU
határértékek szerint tisztított szennyvíz kerül majd a Tiszába.
A vízdíj és az alapdíj mindössze 3%-kal emelkedett a
tavalyi évhez képest, a víz- és szennyvízelvezetés díja
pedig (a vízterhelési díjjal együtt) összességében 10%-kal.
A csatornadíj emelésére 2007-ben egyébként két lépésben
kerül sor, ami azt is jelenti, hogy teljes körû leolvasást
végez majd a Szegedi Vízmû két ízben is az év folyamán.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Hány méter magas a Szent István téri víztorony a
legfelsô kilátószintig?
A 15,3 m

B 52 m

C 46 m

Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a játékban, nem kell
mást tennie, mint beküldeni a helyes válasz betûjelét az
alábbi címre egy postai levelezôlapon:
Szegedi Vízmû Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezôlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
Beküldési határidô: 2007. március 15.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
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