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Hetven éves Kecskemét víziközmű szolgáltatója, a BÁCSVÍZ Zrt.
1. rész: Vízellátás, csatornázás az alapítás előtt

1872-ig utcai árusok által házhoz szállított vízzel, továbbá talajvízből ásott kutakból
látták el a város lakosságát.

1872-ben készült el az első mélyforrású kút, amely 301 méter mélyről biztosította a
tiszta ivóvizet.

1887-ben már szakemberek vizsgálták az ingatlanokon az ásott kutak vízminőségét. A
hatóságok felhívták a figyelmet a szennyezett víz veszélyeire.

1895-ben már 95 városi közkút működött. Ekkorra készült el az első fedett — ma is
működő — szennyvízcsatorna és a város főterén a nyilvános illemhely.

A 19. század vége, 20. század
eleje Kecskemét számára a
látványos fejlődés, a
városiasodás időszaka.
Kada Elek polgármester
működése alatt 1897-től a város
főbb utcái, útjai kőburkolatot
kaptak, a villanyvilágítás az
egész város területére kiterjedt
és elkezdődött a csatornázás.

1910-ben

kilenc mélyfúrású kutat fúrtak vörösfenyő anyagú csővel bélelve és

pályázatot írtak ki egy 54 méter magas 500 m3-es víztorony megtervezésére.
A Lechner Ödön által tervezett víztorony — az akkor is
gyakori
politikai csaták miatt — nem
épülhetett fel. A szecesszió világhírű
építészének hét alkotása kötődik a „hírös”
városhoz; a látványos Városházát követően a legkülönlegesebb építménye lett volna
a Rákóczi szoborral, Zsolnai díszítésekkel
tervezett torony. A víztorony fülkéi nagy
folyóinkat — Duna, Tisza, Dráva, Száva —
jelképezték. Ha megépül a kilátónak is
funkcionáló víztorony, akkor ma minden
bizonnyal az ország legszebb ilyen létesítményével büszkélkedhetnének a megyeszékhely polgárai.

A torony makettje megtekinthető a Cifrapalotában.

1937-ben 11 újabb mélyfúrású kúttal bővült a város.
1949-ben döntést hoztak vízmű vállalat létrehozására. Még ebben az évben 6400
méter hosszú vízhálózatot fektettek le és megkezdték a bekötést a magánházakba.

1950-ben a BÁCSVÍZ Zrt első jogelődje megkezdte a víz-és csatornaszolgáltatást.
Első igazgatója: Dénes Béla lett. Központi telephelyét az Arany János utcában jelölték ki.

Szerző: Kiss Miklós

www.vizinform.hu www.facebook.com/vizinform.hu

www.instagram.com/vizinform.hu

Források: Emlékkönyv a BÁCSVÍZ Zrt. 60 éves jubileuma tiszteletére: BÁCSVÍZ Zrt. 2010 —
Kecskemét csatornái, vizinform.hu Budapest, 2019 — beuerpress.com — viztorony.hu — helytortenet.hu —
Darabonth Auction
Támogató partnereink: BAKONYKARSZT Zrt. ─ BÁCSVÍZ Zrt. ─ DUNA-KÚT Kft. ─ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ─
Szegedi Vizmű Zrt. ─ ZALAVÍZ ZRT.

