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     Hetven éves Kecskemét víziközmű szolgáltatója, a BÁCSVÍZ Zrt. 

          2. rész: Négy évtized krónikája 

1955-ben 1200 m3 űrtartalmú víztornyot emeltek a Bethlen körúton. Ettől kezdve a 
víztorony biztosította a megfelelő víznyomást a hidroforok tartálya helyett.  

1962-ben elkezdődött a 28 éven át tartó „Benkó korszak”, ugyanis igazgatói megbízást 
kapott Benkó Zoltán, aki intenzív fejlesztéseket indított el az ekkor már Kecskeméti Víz-
Csatornamű és Fürdő Vállalat nevet viselő közüzemnél.  

1965-ben bővítették a vállalat ellátási területét.  Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskun- 
félegyháza, Kiskunmajsa, Kömböc, Lajosmizse, Lakitelek, Ladánybenye, Szank, Tiszaalpár, 
Tiszakécske, Tiszaújfalu vízellátásért is felelt az új nevű: Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Vízmű Vállalat.    

1967-re felépült az Izsáki úton az I. számú 
Vízműtelep. 

1966-tól 1975-ig 30  mélyfúrású kút épült  
víztároló medencékkel. A vízellátó hálózat hossza 
elérte a 114 km-t. Az I. sz. Vízműtelepen vas- 
talanító berendezést helyeztek üzembe.     

1968-ban a korszerű Izsáki úti vízműgépház 
mellett üzemviteli cégközpont, irodaház létesült. A 
vállalat kezelésébe került az 50 méteres Fedett 
Uszoda. 

 

 

                        

 

  

 

 

 

1978-ban a 
Mindszenti körúton 

felépült a 
szennyvíztisztító 

telep, ahol a 
rácsszűrés mellett 
már homokfogó és 
ülepítő medencék is 

létesültek. 
Az elkülönült, kizárólag szennyvíz 

elvezetésére szolgáló 
csatornaépítés a lakótelepek, új 
városrészek létesítésekor ─ a 

hatvanas évek második felében 
kezdődött. 

 



A negyedik évtized eseményei 

1981-től változott az ellátási terület: Kiskunmajsa térségét átvette egy másik megyei 
szolgáltató, ezzel egyidőben több Duna-menti község vízellátása a vállalathoz került. 

                                                                
Komoly építőipari eszközparkkal, szakemberekkel bővült az ekkor már 1000 főt foglal- 
koztató nagyvállalat. Megépült Kecskemét új látványossága: a  Vízmű-domb a Szabadidő 
Központtal. A  szép parkot később Benkó Zoltánról nevezték el. 

Az Ipoly utcában 3000 m3-űrtartalmú  víztornyot építettek és elkészült a  II. és III. sz. 
Vízműtelep.  

Az ekkor már több mint 30 települést ellátó, országosan is egyre 
ismertebb, jól teljesítő vállalat fokozatosan bővítette profilját: 
szállodákat létesített, üzemeltetett. Építőipari részlege több 
látványos beruházást is megvalósított a „hírös” városban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÁCSVÍZ a biztos megélhetésen túl, szociálisan is gondos- 
kodott munkatársairól.  A Vízmű utcában, közel a központi 
telephez száz összkomfortos lakás épült az igényjogosult 
dolgozóknak. 

Ebben az időszakban az alacsony szolgáltatási díjak nem ösztönözték a fogyasztókat a 
víz  takarékos felhasználására.  Az új lakótelepeken élők, az üzemek, intézmények egyre 
több vizet fogyasztottak mely nagy kihívást jelentett az akkor rendelkezésre álló műszaki 

lehetőségeket figyelembe véve.   
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