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Hetven éves Kecskemét víziközmű szolgáltatója, a BÁCSVÍZ Zrt.
4. rész: Innováció 2007 és 2020 között
„ … Köszönöm a bölcs döntéseket, a stratégiai szemléletmódot, a szakmaiságot, a kitartást a nehéz
időkben, az utódok kinevelését és a hűséget is….”
/Idézet Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató ünnepi köszöntőjéből/
Az új évezred második évtizede — hasonlóan a 90-es évekhez — új kihívások elé állította a víziközmű
szolgáltatókat. Hatályba lépett a víziközű törvény a vonatkozó kormányrendeletekkel. Hatóságilag
csökkentették és befagyasztották
a gazdálkodás fő forrásait, a víz-és csatornadíjakat. A
csővezetékek hossza után számított — eddig ismeretlen — adóval terhelték
meg a víziközmű cégeket.

A BÁCSVÍZ közgyűlése 2007-ben egy fiatal mérnököt, Kurdi Viktort
választotta a társaság elnök-vezérigazgatójának.
Irányításával a BÁCSVÍZ jövőjét, az itt dolgozók megélhetését, szakmai
fejlődését, az elődök munkáját, több mint 60 év sikereit kellett
megvédeni.

Kunszentmárton, Nagykőrös
és Cegléd térségével bővítették
a működési területüket, így
már
három
megyében,
58 településen, több mint 350
ezer
lakosnak biztosítják a
víziközmű szolgáltatást.
Sikerrel
integrálták
a
csatlakozott, kevésbé fejlett
vízellátó rendszereket.

Kecskeméten és
Kiskunfélegyházán a
háromfokozatú tisztítási
technológia során keletkező
biogázt villamos-és
hőenergiaként hasznosítják.
A 27 szennyvíztisztító üzemben
az előírásoknak megfelelően
kezelik az elhasznált vizet.

Az informatikai fejlesztések nagyban
hozzájárultak a műszaki és gazdasági
folyamatok eredményességéhez és az
ügyfélbarát szolgáltatáshoz.

Napelemekkel, hőszivattyúkkal csökkentették az energiafelhasználást a
központi irodaházban.

A pályázati lehetőségeket jól kihasználva az
érintett településeken befejezték az ivóvízminőségjavító program feladatait. A teljes működési
területen az ivóvíz minősége megfelel az európai
uniós szabványoknak.

2020-ban új laboratóriumba költöztek, ahol —
korszerű műszerekkel vizsgálják az ivóvíz, felszín
alatti
víz,
medencés
fürdővíz,
szennyvíz,
szennyvíziszap
fizikai,
kémiai,
mikrobiológiai
paramétereit.

A gazdálkodást segítik a külső megrendelőknek nyújtott széleskörű egyéb
szolgáltatások:
Térinformatika — Gépjárműjavítás — Műszaki tervezés — Csatornahálózat-tisztítás-és
vizsgálat — Mélyépítés
—
Vízminőség- ellenőrzés — Vízhálózat-vizsgálat —
Vízmérőjavítás és hitelesítés — Szivattyújavítás

2020-ra a kiváló szakemberek, vezetőik
irányításával, innovatív gondolkodással,
kitartó munkával sikerrel virágoztatták fel a
már megváltozott nevű, 600 főnek
biztonságos munkahelyet adó

BÁCSVÍZ VÍZ- ÉS
CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZRT-t.
Többféle mutatót tekintve a BÁCSVÍZ Zrt.
hazánk egyik legeredményesebben működő
víziközmű szolgáltatója lett.
Országos versenyeken többször szereztek
dobogós helyezést. Többek között elnyerték
a Legjobb Munkahely címet is.
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