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1920. december 20-án született  Hajdu György,  aki  nélkül  ma  nem  lenne  biztonságos 

vízellátás  Magyarország fővárosában.  Születésnapjáig életét, vízépítő munkásságát,   
emberségét  bemutató, múlt idéző írásokkal adózunk emlékének.                                                      

1. rész 

 
 
Pápán látta meg a 
napvilágot. 1926-ban 
a család Budapestre költözött. Itt az elemi, majd a polgári iskola elvégzése után ─ a szakmát 
kitanulva ─  géplakatos segédként helyezkedett el.  
 
    A rossz, emberellenes törvényeket, rendeleteket már fiatalon sem fogadta el, ezért 
kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Azon kevés ellenállók közé tartozott, akik ténylegesen 
szembeszálltak a német megszállókkal és a nyilas kiszolgálóikkal.  
 
     A II. világháború után 1949-ig a Nyersolajkutató Részvénytársaságnál géplakatosként 
fúrómesteri feladatokat látott el. 1949-ben honvédtisztként szolgált. A Rákosi korszakban 
koncepciós per áldozataként bebörtönözték, a Kádár János cellájához közeli zárkában ült. 
Szabadulása után 1954 és 1956 között az Óbudai hajógyárban főművezető, majd 1956-tól a 
Komplex Külkereskedelmi Vállalatnál importfelelős feladatot látott el. 
 
     1957-ben 36 évesen iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára, 
hogy a fele olyan idős fiatalokkal a versenyt felvéve, gépészmérnöki diplomát szerezzen. 1962-
ben diplomamunkájának megvédése napján a következő hírrel lepte meg fiatal, pályakezdő 
társait: „ 1962. július 15-én kineveztek a Fővárosi Vízművek igazgatójának”. 
 
      Ezt a feladatot 21 éven át, nyugdíjazásáig látta el. 1982-re a vállalat technikai színvonala 
és emberi erőforrásai újra elérték a világszínvonalat, mintául szolgáltak a hazai vízműveknek 
és a szocialista országok vízszolgáltató cégeinek. Munkássága csak két korábbi vízmű- 
igazgató munkásságához mérhető: Wein Jánoshoz, aki 1873-ban első igazgatóként 
elindította a közüzemi vízellátást Pest–Budán, és Kajlinger Mihályhoz, aki a világ élvonalába 
fejlesztette a 1900-as évek elején a Fővárosi Vízműveket.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Életútja röviden 
 

1920 ─ 1945  Tanulóévek, munkásélet, harc a fasizmus ellen 

 
1945 ─ 1962   Vezetői tapasztalatok, börtönévek, egyetemi  
tanulmányok 
 
1962 ─ 1982   A Fővárosi Vízművek élén a budapesti 
vízellátás világ élvonalába fejlesztése   
 
1982 ─ 2009   Aktív évek nyugdíjazása után 

 

Hajdu vagy Hajdú? 
 

Egy levelet vittem be hozzá aláírásra a hetvenes évek vége felé, 
amelyben hosszú ú-val írtam a nevét. Udvariasan közölte, hogy ő 
röviddel írja, a másik Hajdú György ─ aki az FKFV vezérigazgatója 
volt akkor ─, írja hosszúval.  Örök eltávozása óta a róla megjelent 
írásokban, könyvekben hosszúval írják nevét, helyesbítést kérni már 
nincs módja. 
                                                                 /Kiss Miklós/ 


