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1920. december 20-án született Hajdu György, aki nélkül ma nem lenne biztonságos
a vízellátás Magyarország fővárosában. Születésnapjáig életét, vízépítő munkásságát,
emberségét bemutató, múlt idéző írásokkal adózunk emlékének.

4. rész

Vezető-kiválasztás – Milyen volt az igazgatót segítő vezetőgárda?
Hajdu György vízműves pályája elején célul tűzte ki, hogy a budapesti vízellátást újra a világ élvonalába emeli.
Ehhez jól képzett, lendületes, ambíciódús, „megszállott” vezetőtársakra volt szüksége, ezért első feladatai közé
tartozott a vezetők kiválasztása, a szakembergárda frissítése.
Fiatal, 20-as 30-as éveikben lévő, kiváló szakemberekből hozta létre a vezetői csapatot, ami az akkori
szervezeti felépítésben a főosztályvezetői, osztályvezetői, üzemvezetői beosztásokat jelentette.

A szocialista korszakban a vezetők kinevezését
Hajdu György megbízatása első percétől kezdve, −
három szempont vezérelte, ezek között a
vezetői
kiválasztásába
nem
engedett
fontossági sorrendet általában a rendszerhű
beleszólást.
Ő
volt
—
de
facto
—az
első
számú
személyzetisek (káderesek) állították fel.
Vezetőkiválaszási szempontok
az 1960-as években




politikai megbízhatóság
szakmai megfelelőség
vezetői alkalmasság

személyzetis. Kivételt csak a helyettese jelentette,
mert akkoriban abban is a felettes hatóság,
Budapest Főváros Tanácsa illetékesei döntöttek.
Nála az első helyen a szakmai alkalmasság
szerepelt.

A politikai megfelelőség kevésbé érdekelte az
igazgatót. A vezetők közül többen nem voltak tagjai
állampártnak, sőt egyik főosztályvezetője még 56os forradalmi munkástanács-vezető is volt, ami
akkoriban komoly bűnnek számított. (Más cégeknél
a 60-as-70-es években igen ritkán fordult elő, hogy
vezető beosztásúak ne legyenek elkötelezett tagjai
az MSZMP-nek.)
A fiatal vezetők teljes bizalmat kaptak, mellyel nem
éltek vissza és cserébe lelkesen, kreatívan segítették a
nagy tervek megvalósulását.
Néhány név közülük:
Csabai Géza, Csernyánszky László,
Debreczeny Imre(), Érdi Pál(),
Fűrész György, Francia Tamás(), Károlyi András,
Makáry György, Soós József (), Szilágyi Gábor,
Várszegi Csaba. (A lista hosszasan bővíthető.)

A nyelveket beszélő fiatalokat nyugati országokba
küldte tanulmányozni a fejlett országok vízműveinek
működését, a vízellátó rendszerek technológiai újdonságait azzal a céllal, hogy a jó megoldásokat bevezesse
majd Budapesten is.
A terveiben szereplő nagyszabású munkálatok operatív megvalósításához kiváló műszaki vezetőtársat kapott:
Frommer Miklós építési főmérnök személyében.
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