
Környezetvédelem és kultúra a 
műemlék víztoronyban 

Szakmai és kulturális rendezvény a Szent István téri víztoronyban 
2022. szeptember 16-17-18. 

 
 
 

A rendezvényt a Szegedi Vízmű Zrt. szervezi az „ÉLŐVIZEINK TISZTASÁGÁNAK VÉDELME, ÉS TUDATOS 
VÍZHASZNÁLATRA NEVELÉS A KLÍMA VÁLTOZÁS KORÁBAN" (KEHOP 2.1.7-19-2019-00016) projekt keretében. 
A projekt célja a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás. A projekt keretében a Szent István téri 
víztorony bemutatótérként is funkcionál, megújult berendezéssel, projektorral, ismeretterjesztő tablókkal.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 2022. szeptember 16., péntek, 9:00 – 17:00 
 
 
A bemutató térben a nap folyamán ismeretterjesztő, szemléletformáló előadások zajlanak, melyeknek fő témája a 
környezettudatosság – MONDOLÓ EGYESÜLET, CSEMETE EGYESÜLET 
 
 

A rendezvényt a Szegedi Szimfonikus Zenekar Tisza Kvintett kamaraegyüttesének különleges zenei produkciója 
teszi emlékezetessé. (Eső esetén péntek helyett szombaton 16:00-17:00 között.) 
 

KONCERT – 11:00 – 12:00 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS(OK) – 10:00 -11:00 

FILMVETÍTÉS - FOLYAMATOSAN 

 
A Szent István téri víztoronyban is megtekinthetőek lesznek a projekt keretében elkészült szemléletformáló 
kisfilmjeink is: 
- Az ivóvíz: a víz a mindennapokban, tudatos vízhasználat, víztakarékosság, a szennyezés megelőzése, hasznos 

tanácsok a hálózatról: pl. vízmérők védelme, fagymentesítés. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyrh_FtOIVU 
- A szennyvíz: szenny- és csapadékvíz elvezetés, tudatos csatornahasználat: mit nem szabad a csatornába önteni, 

miért nem? 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_Ie6HoEzw 
- A Szegedi Szennyvíztisztító Telep: 
A Szegedi Szennyvíztisztító Telep bemutatása, környezetvédelmi jelentőségének, fenntartható működtetésének 
kiemelésével. 
https://www.youtube.com/watch?v=yUg54Jw9p5c 
- Image film: 
Image film – a Szegedi Vízmű Zrt. bemutatása, bemutatkozása: tevékenysége, szolgáltatásai, 
környezettudatossága. 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LtG5fjYVo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyrh_FtOIVU
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_Ie6HoEzw
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https://www.youtube.com/watch?v=g0LtG5fjYVo


 

 

A víztorony szeptember 17-én, és szeptember 18-án is 
megtekinthető. 

 
 
 

 

 
 
A Szent István téri víztorony nyitva tartása: 
2022. szeptember 16. (péntek): 9:00-17:00, szeptember 17-18. (szombat, vasárnap): 10:00-17:00 
Pénteken (szeptember 16-án) ingyenes a belépés a víztoronyba, szombaton és vasárnap a normál jegyárak 
érvényesek. 
Felnőtt belépő 700 Ft; Diák és nyugdíjas jegy 500 Ft; 6 év alatt ingyenes; Csoportos kedvezmény nincs; Diák-
csoport esetén a kísérők számára is 500 Ft/fő. 

 
Kérjük, látogassanak ki rendezvényünkre! 
 
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT FOTÓK, 
FILMFELVÉTELEK KÉSZÜLNEK! 
  

 
 
 
További információ: 
Balaton Krisztina 
Kommunikációs vezető 
balaton@szegedivizmu.hu 
 

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 
www.szegedivizmu.hu 
https://www.facebook.com/szegedivizmu/ 

Információs tablók segítségével nyerhetnek betekintést az érdeklődők az ISPA, KEOP és ROHU Interreg 
támogatásokból megvalósult projektek eredményeibe: 
1.  Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése  
2.  "Szeged-Algyő" Ivóvízminőség-javító projekt 
3.  Minőség irányítási fejlesztés a határmenti folyókon Kőrös, Maros és Tisza 
 

INFORMÁCIÓS TABLÓK 

Az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett vízzel 

kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, nyereményekkel is várjuk 

az érdeklődőket. A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni! 

mailto:balaton@szegedivizmu.hu

