
Pekingi küldöttséget fogadtak Kecskeméten, a BÁCSVÍZ-nél 
 

 
Magyarország lakosságának több mint kétszeresét látja el egészséges 
ivóvízzel a Pekingi Vízmű Vállalat, melynek szakmai küldöttsége december 
14-én, pénteken a BÁCSVÍZ Zrt. kecskeméti telephelyein tett látogatást, 
tapasztalatcsere céljából. A találkozón részt vett Nagy Edit, a vendégek 
magyarországi programját szervező Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára is. 
 

A delegációt Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató és Balogh Zoltán 
vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök fogadta a BÁCSVÍZ Zrt. 
Kecskemét, Izsáki úti központi irodaház konferenciatermében. A vendégek 
általános tájékoztatást kaptak a társaság tevékenységéről, majd a program az 
I-es vízműtelepen folytatódott, ahol Nagy Sándor üzemvezető kalauzolta 
körbe a látogatókat. A kínai szakemberek rendkívül érdeklődők voltak, 
számos kérdést tettek fel a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. A 
küldöttség ezt követően megismerkedhetett a Mindszenti körúti 
szennyvíztisztítótelep és a komposztáló üzem munkájával is, melyről Csővári 
János telepvezető és Padra István üzemvezető adott tájékoztatást. A 
kínai szakemberek kecskeméti napja a belváros nevezetességeivel való 
ismerkedéssel zárult, melynek keretében jó hangulatú látogatást tettek a 
Leskowsky Hangszergyűjteményben is. 

 
Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója 

érdeklődésünkre elmondta, hogy Magyar Víziközmű Szövetség és a Pekingi 
Vízmű között idén januárban létrejött megállapodás egyik állomásaként 
keresték fel Kecskemétet a kínai vendégek. 

 
- Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy 22 millió embert kiszolgáló cég 
menedzsmentje tett látogatást a BÁCSVÍZ-nél. Örülök annak, hogy az itteni 
szakmai munkáról elismerően nyilatkoznak, és örülök annak is, hogy néhány 
olyan ismerethez, információhoz is juthattak, amely alkalmazható lehet 
számukra a szolgáltatás biztosításában. A technológiai fejlődés óriási a 
világban, és ahhoz, hogy ezzel a lépést tartsuk, mindenképpen szükségesek a 
mostanihoz hasonló, rendszeres tapasztalatcserék – hangsúlyozta Kurdi 
Viktor.   
   
 

Liu Yongkang, a kínai delegáció vezetője, a Pekingi Vízmű Vállalat 
menedzsmentjének tagja kijelentette: azt látták, hogy nagyon magas 
színvonalú szakmai munka folyik a BÁCSVÍZ-nél, kiváló technikai, technológiai 
háttérrel. 

 
- Pekingben nekünk kevesebbet kell küzdenünk a víz vas- és a 
mangántartalmával, mint vendéglátóinknak, viszont a városon kívüli 
részeken, az agglomeráció hegyesebb vidékein nálunk is jelentkezik ez a 
probléma. Ennek a megoldásához is kaptunk hasznos információkat a 
tapasztalatcsere során. Úgy gondolom, hogy sok tanulnivalónk van még 
egymástól, és a mi részünkről mindenképpen azt szeretnénk, ha idén 
kezdődött együttműködésünk egy hosszútávú, stratégiai kapcsolat lenne. A 
céljaink azonosak: szeretnénk ügyfeleinknek a legjobb minőségű vizet 
biztosítani, a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtani. Mivel nem 
vagyunk versenytársak, nincs semmi titkolnivalónk, így nagyon őszintén 
tudunk egymással tárgyalni. A nyíltság, a tapasztalatok őszinte átadása pedig 
mindannyiunkat segíthet abban, hogy említett céljaink teljesüljenek – mondta 
Liu Yongkang. 


