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Zsebők Lajos: Kezdjük most is a legelején: in-
dulás, érdeklődés, iskolák, munkahelyek, tevé-
kenységek, eredmények, vagyis szakmai életút.
Kassai Zoltán: Tősgyökeres nagykanizsai va-
gyok, már a szüleim, nagyszüleim és a dédszü-
leim is itt születtek, és itt élték le életüket. Édes-
apám az olajiparban dolgozott mint felsőfokú 
technikumot végzett szakember, édesanyám 
tanítónő volt. Kanizsán végeztem az általános 
iskolát, de vonzott a nagyváros, Pécs, amit egy 
osztálykiránduláson ismertem meg. Így kerül-
tem a Zipernowsky Károly Gépipari, Erősáramú 
és Műszeripari Technikumba, ahol 1969-ben 
műszertechnikusként végeztem. Ez az iskola 
az egyik legerősebb volt akkor az egész ország-
ban, amit jól jellemez, hogy a 37 fős osztályunk-
ból harmincötöt vettek fel egyetemre, főiskolá-
ra, kettőt azért nem, mert nem is jelentkeztek 
továbbtanulásra. Ebben a technikumban meg-
tanítottak tanulni, gondolkodni, és legfőkép-
pen arra, hogy az eredményeket szorgalommal, 
kitartással és fegyelmezettséggel lehet elér-
ni. Amúgy is érdekes volt a világ akkoriban, az 
elektronika hőskorát éltük, hiszen a televízió-
zás is nem sokkal korábban, 1957-ben indult el 
hazánkban. Kedvenc tantárgyam az automati-
ka volt, így jelentkeztem és felvételt nyertem a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karának gépgyártás-technológiai sza-
kára, ahol 1974-ben szereztem oklevelet.

Zs. L.: És azután jött az élet, munkahelyek, az 
önálló egzisztencia megteremtése.
K. Z.: Igen, hogyan is lehetne másként. Az 
első munkahelyem a Kanizsa Bútorgyárban 
volt, ahol szerkesztőmérnökként pneumati-
kus célgépek és szerszámok tervezésében vet-
tem részt. Itt sikerült fiatal kezdőként az első 
munkám gyanánt olyan célgépet terveznem, 
ami jelenősen megkönnyítette a rácsos gyere-
kágyak gyártását. 

Jó két év után következett az Üvegipari 
Művek Nagykanizsai Üveggyára, ahová már 

Zs. L.: Mégsem maradt az üvegiparban.
K. Z.: Azért, mert a Zalahúsnál – amiből mára 
a Zala felvágott maradt emlékül – műsza-
ki vezetőt kerestek. Ez harmincévesen hatal-
mas kihívást jelentett. Akkoriban ezekben a 
nagyüzemekben úgy gondolkodtak, hogy az 
a biztonságos, ha mindenből felkészülünk, 
és mindent magunk oldunk meg. Így a mű-
szaki terület azt jelentette, hogy a kazánház 
működtetésétől a feldolgozósorokon keresz-
tül a szennyvízkezelésig – beleértve az önál-
ló szennyvízvizsgáló labort is – mindent saját 
magunknak kellett kialakítanunk és fenntarta-
nunk, működtetnünk és karbantartanunk. Ne-
kem nagyon tetszett, hogy jóformán rajtam 

mint szerkesztési csoportvezető mentem. Itt 
hamarosan jelentős szakmai kihívás elé kerül-
tem, olyan elektromos üvegolvasztó kemencét 
kellett üzembe helyeznünk a hőálló üveg gyár-
tásához, amilyen sehol sem volt még Magyar-
országon, csak 2 db volt Európában is.

Tízfős csoport alakult három japán mérnök 
vezetésével, és mondhatom, mindenki meg-
elégedésére sikerült világszínvonalon megépí-
tenünk a kemencét. 

Én akkor azt gondoltam, hogy ez a telje-
sítmények csúcsa, de máig emlékszem, miként 
hűtött le a vezető japán mérnök: „világszínvo-
nalon gyártani mindenki tud, de ezt eladni mű-
vészet.” Ez igen tanulságos volt számomra. 

REND NéLKüL NINCS EREDMéNy
INTERjÚ KASSAI ZOLTÁNNAL 
A DéLZALAI VÍZ- éS CSATORNAMŰ ZRT. 
ELNÖK-VEZéRIgAZgATójÁVAL

Minden ember másként érdekes. Azt gondoltam, Kassai 
Zoltán visszahúzódó, a háttérben tevékenykedő ember, 
aki nehezen nyílik meg. Tévedtem. Bár igaz, azt tartják, 
hogy az minősíti az embert, mit és hogyan sikerült 
megtennie, mi az, amit elért az életében, de mint kiderült, 
az is érdekes és tanulságos, miről hogyan vélekedik. 
Személye azért került látótérbe, mert nemrég újabb öt 
évre kapott bizalmat mint elnök-vezérigazgató. Arról 
beszélgettünk, milyen előzmények után került erre sor, 
és miként látja a cég és az ágazat helyzetét, jövőjét. 
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múlott minden műszaki feltétel megteremté-
se, és ott ragadtam közel húsz évig. Telt-múlt 
az idő, és azt láttam, hogy a rendszerváltást 
követően egyre gyengült a cég, és azt gondol-
tam, ennek nem lesz jó vége. Másrészt ki akar-
tam próbálni a piacgazdaságot (mikor, ha nem 
negyvenöt évesen), és eldöntöttem, a saját lá-
bamra kell állnom. Így 1995-ben egy másik tár-
sammal együtt létrehoztam az első magánvál-
lalkozásomat. Ez egy lakatosüzem volt, ahol új 
elképzeléssel, bérelt műhelyben építési szaki-
pari munkákat végeztünk, magyarán acéllép-
csőket, pódiumokat, féltetőket készítettünk. 
Jelentős versenyelőnyre tettünk szert, mert 
gyorsabbak voltunk mindenkinél. Sikerünk tit-
ka abban rejlett, hogy a legkorszerűbb szerszá-
mokkal dolgoztunk, a munkafolyamatok szer-
vezése célirányos és rendkívül feszes volt.

Zs. L.: Miközben dolgozott a húsiparnál is.
K. Z.: Igen, egy darabig, de be kellett látnom, 
egyszerre nem megy a nagyvállalatnál és a ma-
gánvállalkozásnál. Én a piacgazdaságot válasz-
tottam, otthagytam a húsipart 2001-ben, és be 
is igazolódott, hogy igazam volt, mert a Zalahús 
nagykanizsai gyára 2004-ben bezárta kapuit.

Zs. L.: Ez tanulságos és példaértékű, de miként 
lett vízműves?
K. Z.: Még várjunk egy kicsit, mert közben, 
2005-ben létrehoztam – megint csak egy tár-
sammal közösen – a második magánvállalkozá-
somat, ahol CNC-forgácsoló gépekkel beszállí-
tóivá váltunk egy amerikai autóipari cégnek. 
Itt aztán megtanulhattuk, hogy mi az igazi mi-
nőségi teljesítés. Tízezer általunk gyártott al-
katrészből pont tízezernek kellett megfelelnie, 
mert egyébként visszaküldték volna az egész 
tételt, de büszkén mondom, mindig sikerült 
teljesíteni az elvárásokat.

Zs. L.: Talán ez vezetett a vízművességhez?
K. Z.: Tulajdonképpen igen, azaz nem közvet-
lenül ez, hanem az, hogy látták a sikereinket 

– hiszen Kanizsán mindenki ismer mindenkit – 
és a mögötte lévő szervezőerőt, szándékot és 
a szívós kitartást. Az is közrejátszhatott, hogy 
a Zalahús nagykanizsai gyárának műszaki ve-
zetőjeként napi szinten kapcsolatban vol-
tam a vízművesekkel, hiszen az egyik leg-
érzékenyebb szennyvízkibocsátók voltunk. 
Természetesen emögött ott volt egy jelentős 
szennyvíz-technológiai tevékenység is, melyet 
a cégen belül nekem kellett irányítani. Talán az 
is közrejátszott, hogy időközben a Sárvári Ter-
málfürdő építésénél épületgépészeti szakértő-
ként és a Zalaegerszegi Aqua Park vízgépészeti 
szakértőjeként dolgoztam. Mindezt értékelve 

2007-ben felkértek, legyek Nagykanizsa képvi-
seletében a vízmű igazgatóságának tagja.

Zs. L.: Ezt elvállalta, és feladta a vállalkozásait?
K. Z.: Nem egészen, ez bonyolultabb volt ennél. 
Az előző igazgató, Kovács Antal nyugdíjba vo-
nulásával új vezérigazgatót is kerestek, akit egy 
fiatal szakemberben véltek megtalálni, azonban 
a részvénytársaság közgyűlése őt elsőre nem 
szavazta meg. A következő közgyűlésen ez meg-
ismétlődött, és a harmadik közgyűlésen is ez 
történt, azonban ekkor már az fenyegette a rész-
vénytársaságot, hogy a cégbíróság feloszlatja. Ek-
kor jött az a hirtelen javaslat, hogy cseréljék meg 
a két funkciót. Kerüljön ez a fiatalember az igaz-
gatóságba, és legyek én a vezérigazgató.

Zs. L.: Azért ez mást jelentett, mint az igazga-
tósági tagság.
K. Z.: Igen, és itt jött az, ami rajtunk kívül álló. 
Bennem az dolgozott, hogy már tizenkét évet 
beleöltem – nem eredménytelenül – a magán-
vállalkozásaimba, miért kezdjek másba. Ennek 
megfelelően nem volt szándékom elvállalni a 
vezérigazgatói posztot. Azonban történt az 
életemben más esemény is. 2004-ben kétoldali 
tüdőembóliám volt, majd 2006-ban szívinfark-
tus ért. Nekem bizony kétszeresen meg kel-
lett volna halnom. Az orvosom azt mondta, az, 
hogy teljességgel kijöttem a betegségeimből, 
azt jelenti, hogy a Jóistennek valami terve van 
velem. Úgy mentem el a közgyűlésre, hogy ne-
met mondok, azonban amikor a mikrofonhoz 
hívtak, vállalom-e a felkérést, eszembe jutott 
az orvosom „jóslata”. Mire a mikrofonhoz értem, 
igent mondtam, mert úgy gondoltam, talán 
éppen ez a Jóisten terve.

Zs. L.: És bejött a felülről kijelölt út? 
K. Z.: Ezt nem nekem kell megítélni, de nézzen 
meg egy vetített képes bemutatót, ami erről szól.
Zs. L.: Mondtam, dehogy nézem, ha van itt egy 
ember, aki elmondja a történetét, az sokkal hi-
telesebb számomra bármilyen vetítésnél. Majd 
ha befejeztük az interjút, megnézem – mond-
tam. Nos, megnéztem, és előrehozom a látot-
takat. A PPT arról szólt, mi volt korábban, és 
mi az, amin Kassai Zoltán változtatott. Mond-
hatom, látványos volt a fejlődés. Bővülő ellátá-
si terület, új és korszerűsített szennyvíztisztító 
telepek, vízellátó létesítmények központból ve-
zérelt felügyelettel és működtetéssel, felújított 
központi épületek, szépen berendezett irodák-
kal, egyedülálló tervtárral, sportcentrummal, és 
sorolhatnánk tovább…
K. Z.: Volt polgármester, aki azt mondta, „ittlé-
ted négy éve alatt több történt, mint az előző 
negyven évben”. Természetesen ez nem igaz, 

de elismerés volt. Hasonlóan láthatta Nagyka-
nizsa város polgármestere is, amikor idén áp-
rilisban a „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” 
kitüntetést adományozta a városi közgyűlés 
döntése alapján, és felkért, vállaljam el újabb 
öt évre a cég vezetését.

Zs. L.: Ezzel még várjunk, előbb arra vagyok 
kíváncsi, melyek azok az elvek, azok a vezetői 
elképzelések, amelyek mentén sikerült a céget 
átalakítani, és mit jelentett valójában ez az át-
alakítás.
K. Z.: Az első, hogy azt vallom, egy szolgálta-
tó cégnek is meg kell felelnie a piacgazdasági 
elvárásoknak. Át kellett alakítanom magát a 
szervezeti struktúrát, meg kellett szüntetnem 
a felesleges vezetői szinteket. Ez bizony azt je-
lentette, hogy a korábbi 283 fős munkavállalói 
létszámot 241-re csökkentettem, ez kb. 18%-
os létszámleépítést jelentett, köztük 12 vezetői 
munkakör megszüntetését is fél év alatt. Hogy 
jobban érzékeltessem: voltak üzemmérnöksé-
gek, alattuk üzemvezetőségek, ahol egy-egy 
üzemvezetőséget az üzemvezető, alatta két 
művezető és őalattuk négy csoportvezető irá-
nyított. Nos, én eleve megszüntettem az üzem-
mérnökségeket és az üzemvezetőségeket, az 
irányítást ebben az esetben egyetlen csoport-
vezető kezébe adtam.

Zs. L.: Ez kemény lehetett. 
K. Z.: Az volt, nem tagadom, de, mint mondtam, 
piacgazdasági elveket kívántam megvalósítani, 
ami messze nem merült ki a szervezet raciona-
lizálásában, mert a szervezet működtetése lega-
lább ilyen fontos. Egyértelműen meghatároztuk 
az elérendő célokat, a személyre szóló teendő-
ket és a felelősségi köröket. Nálunk mindenki 
pontosan tudja, hogy mi a dolga. Ezek alapján 
mondhatnánk, megvan a feladat és hozzá a bi-
zalom, remekül teljesítünk. Én viszont azt mon-
dom, hogy a bizalom elengedhetetlen, de kont-
roll nélkül nagyon különböző eredményeket 
képes produkálni. Ezért azt mondom, a teljesí-
tések folyamatos ellenőrzésére és elismerésére 
van szükség. Így is teszünk, nálunk igen erős a 
kontrolling. Csak példának mondom, hogy a 
számonkérés révén 40%-kal csökkent az üzem-
anyag-felhasználásunk, és amikor a GPS-t is 
felszereltük a járművekre, ez a csökkenés már 
60%-os lett a korábbiakhoz képest.

A következő összetevője a hatékony mű-
ködésnek, hogy ahol csak meg tudtuk tenni, 
a legkorszerűbb eszközöket, berendezéseket, 
gépeket állítottuk üzembe. Ehhez szorosan 
kapcsolódik, hogy munkatársainkat folyama-
tosan képeztük. Öt év alatt több mint 500 alka-
lommal részesültek a legkülönbözőbb képzé-
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sekben munkavállalóink, hogy megfeleljenek 
nem csupán a belső elvárásoknak, hanem a fel-
használók elvárásainak is. Mondhatom, hogy a 
megfelelő ügyfélkezelés szinte a legerősebb 
pillére a szolgáltatási tevékenységünknek. 
Mindehhez megteremtettük a megfelelő mun-
kahelyi körülményeket a korszerű infokommu-
nikációs eszközöktől a munkahelyi konditer-
men át a műfüves focipályáig.

Van azonban két nagyon lényeges mögöt-
tes tényező is, éspedig a vezetők gondolkodá-
sának egy irányba terelése és a munkahelyi 
rend. Rend a fejekben, rend a telephelyeken és 
rend az irodákban. Én bizony nem restellem al-
kalmanként személyesen ellenőrizni ezt, mert 
azt vallom, rend a lelke mindennek. A lényeg, 
hogy a renden alapul az eredményes munka. 
Ezt várom el a vezetőktől, és azt, hogy ők is ezt 
várják el a beosztottaiktól.

Zs. L.: Ezeket az elveket és szándékokat nem 
lehetett egyszerű érvényre juttatni egy „kívül-
ről”, más szakterületről jött embernek. Nem 
kapta meg, hogy mit keménykedik, hiszen 
nem is ért hozzá?
K. Z.: Egyrészt a szennyvizes vonal teljesen is-
mert volt előttem, a vizes ágazatot meg hozzá-
tanultam, éppen a beosztottaimtól, másrészt azt 
vallom, nem nekem kell érteni a szakmai részlet-
kérdésekhez, hanem a szakmai vezetőknek. Ne-
kem az elvárásokat kell megfogalmaznom, és a 
teljesítésükhöz szükséges feltételrendszert kell 
biztosítanom. Én ezt meg is teszem.

Zs. L.: És tenni kívánja a jövőben is.
K. Z.: Igen, amíg egészségi állapotom engedi.

Zs. L.: Sok erőt és kitartást hozzá, de nézzük 
most azt, milyen külső körülmények között 

tudja folytatni, magyarán azt kérdezem: miként 
látja az ágazat helyzetét?
K. Z.: Különböző mértékben, de minden vízi-
közmű-szolgáltatót nyom a pénztelenség, ami 
jórészt a közműadó terhéből fakad. Ez a pénzte-
lenség – ami nálunk is megjelenik – maga után 
vonja, hogy nincs elegendő forrás az ellátórend-
szerek karbantartásra és pótlására, valamint a 
fejlesztésekre. Az előbbihez nálunk évente úgy 
150 millió, az utóbbihoz 70 millió forint hiány-
zik, de nincs elegendő forrás a működtetőeszkö-
zök korszerűsítésre, és ami a legfájóbb, a bérek 
megfelelő színvonalú rendezésére sem. Ennek 
folyománya, hogy a szakember-utánpótlás egy-
re nehezebb, inkább elmennek, mintsem jönné-
nek az ágazatba az emberek.

Zs. L.: Mi lehet a megoldás?
K. Z.: Láthattuk, hiába próbálkozunk, nem le-

het a közműadót kivezetni, 
és azt is láttuk, hogy a köz-
műadó más elveken történő 
módosítása sem vezet ered-
ményre. Én azt gondolom, 
ezek után az egyetlen meg-
oldás az lenne, ha az ágazat 
legalább a közműadó mérté-
kének megfelelő költségve-
tési támogatásban részesül-
ne. Ennek a formai feltételeit 
kell kidolgozni.

Zs. L.: Mondják, az egyes 
víziközmű-szolgáltató cégek 
helyzete közötti különbség 
is akadályozza a gondjaink 
enyhítését. Arra gondolok, 
hogy az állami tulajdonú re-
gionális vállalatok külön for-

rásokhoz jutnak, a két fővárosi cég pedig eleve 
jobb helyzetben van az adottságai miatt.
K. Z.: Én azt mondom, hogy a regionális cégek 
helyzete egyáltalán nem könnyű, sok  lerob-
bant rendszert kellett átvenniük üzemeltetésre 
nyomott díjakkal. Ahhoz, hogy az előírásoknak 
megfelelő szolgáltatást tudják nyújtani, eze-
ket a rendszereket rendbe kellett hozni, ami 
sok pénzt emésztett fel. Ezért én nem vitatom 
el, hogy szükségük volt és van támogatásra. A 
cégek közötti igazi különbséget én három do-
logban látom. Az első, hogy milyen az ellátá-
si terület, mennyire szórt aprófalvas, szinte ki-
zárólagosan lakossági felhasználókkal, vagy 
nagyobb településekből és városokból álló, 
sok közületi fogyasztóval. A második, hogy 
milyen helyzetből indultak, milyen kondíci-
ókkal rendelkeztek a nehezedő körülmények 
kezdetekor. A harmadik – ami egyáltalán nem 

 hanyagolható el –, hogy mennyire képesek ha-
tékonyan működni a jelen körülmények között 
is, amit én úgy fogalmaztam meg – mint már 
mondtam –, hogy mennyire felelnek meg a pi-
acgazdasági elveknek, elvárásoknak, és milyen 
stratégiát követnek.

Zs. L.: Az első kettő világos, a harmadik is, de 
érdekelne: milyen a jó stratégia?
K. Z.: Én az elmúlt öt évre szóló stratégiai célja-
inkat tudom sorolni. Ez sorrendben: pénzügyi 
stabilitás, műszaki fejlesztés, rekonstrukció, ha-
tékonyságnövelés, fogyasztói elégedettség nö-
velése és az önállóság megtartása.

Zs. L.: Van olyan vélemény is, hogy a különbsé-
gek miatt meg kell változnia, meg fog változni 
az egész víziközmű-szolgáltatás szerkezete. Le-
het, hogy csak tíz cég lesz, lehet, hogy csak egy, 
de lehet, hogy ez a jelenlegi struktúra marad.
K. Z.: Ez már a jóslás kategóriájába tartozik, ami 
felesleges időtöltés. De ha már kérdezi, én azt 
gondolom, hogy tíz céghez elengedhetetlenül 
létre kell hozni valamilyen trösztféleséget, de 
akkor minek a MEKH? Márpedig az energia-
hivatal meg fog maradni, mint ahogy a 30-40 
szolgáltató is. Ezt tartom célszerűnek.

Zs. L.: Milyennek látja a MaVíz szerepét és te-
vékenységének eredményességét?
K. Z.: Az elmúl tíz évre visszatekintve határo-
zott fejlődést érzékelek. Én azt látom, hogy 
minden lehetséges lépést megtesz a tagokért 
és az ágazat helyzetének javításáért, az érdek-
érvényesítés eredményessége azonban a má-
sik félen is múlik. 

A MaVíz által működtetett kapcsolati háló 
rendkívül hasznos, a tudásátadás különböző 
formái pedig a valódi épülésünket szolgálják. 
Nagyon egyetértek azzal a szemlélettel, hogy 
az egyes tagokat nem összeugrasztani kell, ha-
nem a mindenki számára előnyös lépések le-
hetőségét kell keresni, megtalálni és meglépni. 
Röviden: a MaVíz létjogosultsága vitathatatlan, 
a MaVíz volt, van és lesz. 

Zs. L.: Túllépve az ágazat helyzete feletti elmél-
kedésen, mit tart a jövőre nézve a legnagyobb 
szakmai kihívásnak?
K. Z.: Hosszú lenne a lista, ezért csak az első 
hármat mondom. Mindenekelőtt az ellátó-
rendszerek rekonstrukcióját tartom megol-
dandónak, hiszen néhol százéves vezetékeken 
szolgáltatunk, néhol pedig a hetvenes évek 
negyven-ötven éves berendezéseivel. Én a víz-
bázisvédelmet teszem a második helyre, mert 
megfelelő védelem híján visszafordíthatatla-
nul elszennyeződnek a vízbázisaink. Sajnos 

A működési engedély átvétele



36 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 7 / 5P O r T r É

nem vagyunk képesek pénz és megfelelő ható-
sági közreműködés híján hatékonyan folytatni 
ezt a tevékenységet. A harmadik pedig a szak-
ember-utánpótlás, ami azért súlyos, mert ha 

BOgDÁNfy ÖDÖN 
EMLéKTÁBLÁjA
A 100 éves Magyar Hidrológiai Társaság szeptember 5-én emléktáblát 
állított Bogdánfy Ödön tiszteletére. A rendezvényen köszöntőt mondott 
Csernus László, Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának frakci-
óvezetője, Dr. Baksa Csaba, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, Prof. 
Dr. Dunkel Zoltán, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, Dr. Szlávik 
Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke és Fejér László, a Magyar 
Hidrológiai Társaság Vízügyi Történeti Bizottságának elnöke. A rövid be-
szédeket koszorúzás követte.

Bogdánfy Ödön (1863. december 18., Torda – 1944. március 13., Bu-
dapest) vízépítő mérnök, műfordító, államtitkár-helyettes, műegyetemi 
tanár, lapszerkesztő, a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szak-
osztályának egyik alapítója és második elnöke. Mérnöki tanulmánya-

it a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen végezte, 
ahol 1885-ben szerzett 
diplomát. Az állami víz-
ügyi szolgálatba 1890-
ben lépett. Harminc-
évesen, 1893-tól volt a 
Műegyetemen a hidro-
lógia magántanára és 
az Országos Vízépítési 
Igazgatóság munkatár-
sa. 1916-tól a budapes-
ti Kultúrmérnöki Hiva-

tal vezetője, a Műegyetemen pedig címzetes rendkívüli tanár. A háború 
után a Földmívelésügyi Minisztérium, majd a Földmívelésügyi Népbiz-
tosság felügyelete alá tartozó Országos Vízépítési Igazgatóság vezetője. 
Vezetése alatt készült az ország egyik első átfogó vízügyi programja. Ne-
véhez kapcsolódik az árvizek előrejelzésének megszervezése. Tiszteleté-
re a Magyar Hidrológiai Társaság 1951-ben emlékérmet alapított.  
(Forrás: MHT)

ELEKTROMOS AuTóK 
A BÁCSVÍZNéL
A környezettudatosságot és az innovációt egyaránt szem előtt tartotta 
a BÁCSVÍZ Zrt. vezetése, amikor tisztán elektromos meghajtású kis ha-
szongépjárművek beszerzéséről döntött. A cég egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően hárommillió forint állami, illetve európai uniós támoga-
tást nyert el a két autó megvásárlásához. A Nissan e-NV200 típusú furgo-
nokat 2017. június 21-én mutatta be a BÁCSVÍZ Izsáki úti vízműtelepén 
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató. A rendezvényen részt vett Szemerey-
né Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is.

A két jármű közül az egyik a csatornaszolgáltatási ágazathoz került, ahol 
a furgont a bekötések átvétele és egyéb munkák koordinálása során 
használják. A másik autóval a vízmérőcserét végző szakemberek közle-
kednek, akik naponta 10-15 helyszínen fordulnak meg vele. Szemerey-
né Pataki Klaudia polgármester egyebek mellett arra hívta a figyelmet, 
hogy a BÁCSVÍZ Zrt. mindig élen jár abban, hogy üzemhatékonyan és a 
környezetbarát módon végezze közszolgáltatásait. (Forrás: Keol.hu)

nincs megfelelő képzés, nem lesz szakember 
még akkor sem, ha meg tudnánk fizetni.

Zs. L.: Ez már szakmai levezető kérdés lesz. Mi-
ként látja a globális éghajlatváltozás reánk, víz-
művesekre háruló gondjait?
K. Z.: Óriási a gond, és nem fog hirtelen meg-
változni a helyzet, ha egyáltalán lesz változás. 
Emiatt alkalmazkodnunk kell. Talán a legna-
gyobb gond a szélsőséges csapadékhelyzet, 
ami hosszú távon „szegényíti” a vízbázisainkat, 
de közvetlen gondot okoz záporoknál, zivata-
roknál, amikor a szennyvízzel együtt önt ki a 
csatorna. A kánikulai időszakok gyakoriságá-
nak és hosszának növekedése több bevételt 
jelent ugyan, mert több víz fogy, de mind a 
víznél, mind a szennyvíznél a hosszú tartóz-
kodási idejű helyeken gondot okozhat. Azt hi-
szem, ezt országos szinten kell átgondolni, kel-
lő megalapozottsággal. 

Zs. L.: Mint mindig, a végén jöjjön a magánszfé-
ra. Mi az, ami betölti, betöltötte az életét a szak-
mán, a munkán kívül?
K. Z.: Ha a vízműves korom előtt kérdezi meg, 
akkor azt mondtam volna, rengeteget sporto-
lok. Gyerekkoromban hat sportágban verse-
nyeztem. Igazolt versenyző először úszásban 
voltam 9–14 évesen. Később a futball és a sakk 
maradt. 42 éves koromig játszottam a városi 
kispályás bajnokságban. A sakkot versenyző-
ként 1964-től 2006-ig űztem. Az 1980-as évek-
ben háromszor megnyertem a városi egyéni 
bajnokságot. Tíz éve, amióta vízműves vagyok, 
mindebből a fél óra reggeli gimnasztika és fél 
óra szobakerékpározás, valamint heti két-há-
romszori kocogás maradt. No és ott a család, 
festőművész-tanár feleséggel, felnőtt gyere-
kekkel és unokázással. Mindez teljességgel be-
tölti az életemet.
Zs. L.: Köszönöm az interjút.

Az új irattár
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GEORG FISCHER
NAGY ÁTMÉRŐJŰ LEÁGAZÁSOK
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KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

NINCS
 SZ

OL
GÁ

LT
AT

ÁS
 FE

LFÜGGESZTÉS  •  NINCS LEÜRÍTÉS  •   NINCS FERTŐTLENÍTÉS   

OL
CS

ÓB
B KIVITELEZÉS  •   AKÁR 50% MEGTAKARÍTÁS

KEVESEBB
HEGESZTÉS

GY
OR

SA
BB  KIVITELEZÉS  •  MEGBÍZHATÓBB ÜZEMELTETÉS


