2020

Hetven éves Kecskemét víziközmű szolgáltatója, a BÁCSVÍZ Zrt.
3. rész, 1990-től 2007-ig
„A Szekeres korszak”
Amikor a fogyasztó, felhasználó lett a legfontosabb
„ …… A rendszerváltást követően mutatkozott meg előttünk Szekeres úr igazi egyénisége és
talentuma. Élmény volt látni azt a bölcs diplomáciai érzéket, korrektséget és szakmaiságot,
ahogy ő a partnerekhez viszonyult……”
Kurdi János, nyugállományú üzemmérnökségvezető

Szekeres István, mint fiatal építőmérnök
1968-ban lépett be a
vállalathoz. Kiváló szakmai tudása mellett, vezetői tulajdonságait
felismerve nevezték ki egyre magasabb pozíciókba.
Építési
osztályvezető-helyettes, telepvezető, főmérnök beosztások után,
1990-től 2007-ig első számú vezetőként irányította a nagyvállalatot.
A becsület, a másik ember tisztelete vezérelte munkásságát ebben a
mozgalmas, újszerű feladatokkal teli 17 évben.
1990 után történt többek között a politikai, gazdasági
rendszerváltozás; a víz-és csatornadíj jelentős emelkedése; a részvénytársaságok létrejötte; a
privatizáció megjelenése; az informatika rohamos fejlődése; az európai uniós jogszabályok
bevezetése, és az uniós pályázati lehetőségek kihasználása.
Mindezek hatalmas kihívást jelentettek a vízközmű cégeknél. A feladatok megoldása a BÁCSVÍZ-nél
a Szekeres István által irányított vezetőgárdára várt.

1991-ben megkezdődött a profiltisztítás.
Fokozatosan kiszervezték a vállalatból az
építőipari egységeket, a vendéglátást, a
fürdőket, szállodákat, gyermekintézményeket.

Az ivóvíz állami támogatása megszűnt, a víziközmű
szolgáltatók kénytelenek voltak a tényleges költségek
alapján számlázni. Ez jelentős terhet jelentett a
felhasználóknak.
Azért, hogy a BÁCSVÍZ-hez beérkezzenek a
működéséhez nélkülözhetetlen bevételek a public
relations (nyilvánossági kapcsolatok) eszközeinek,
módszereinek alkalmazása elkerülhetetlenné vált.
A BÁCSVÍZ Rt. az elsők között létesített
ügyfélszolgálati
irodát.
Megnyitotta
kapuit
a
nagyközönség előtt, hogy megmutassa mennyi
munka, feladat, kiadás eljuttatni minden otthonba az
egészséges ivóvizet.

1992. január 1-jén létrehozták Magyarország első
víziközmű részvénytársaságát, a BÁCSVÍZ Rt-t.
Elnök-vezérigazgatójának Szekeres Istvánt
választották.

Néhány fejlesztés a 90-es évekből
Kiskunfélegyházán új vízmű és szennyvíztisztító üzem;
Kunszentmiklóson víztisztítómű és kistérségű vízhálózat;
Tiszakécskén vízkezelő mű és szennyvíztisztító üzem;
Kecskeméten a szennyvíztisztító üzem biológiai fokozata.
A BÁCSVÍZ lépést tartott az informatika
rohamos fejlődésével. Az akkor kifejlesztett
rendszerek (pld. a hatékony gazdálkodást
segítő SAP, a műszaki folyamatokat
elemző MIR, azaz Műszaki Információs
Rendszer) — tovább fejlesztve — ma is
hozzájárulnak a Társaság
eredményességéhez.
Szinte minden munkahelyen
nélkülözhetetlenné vált a számítógép.
A vezetőség felismerte, hogy a
munkatársak képzése, oktatása a legjobb
befektetés a hosszútávú sikerhez.
Az ezredfordulóra megvalósították a kutak,
szivattyúk, víztornyok
diszpécserközpontokból történő
automatikus működtetését.

A vezetőknek is köszönhetően
összekovácsolódott a kollektíva. Egy
olyan igazi nagy családdá vált a
BÁCSVÍZ, ahová örömmel mentek be
reggelente a munkatársak.
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