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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.                          

                   10. rész —  Brigádkirándulások 

Németh Ferenc egykori szállítási vezető visszaemlékezése  

  „Nyomtató lónak ne kössük be a száját." 

Egy rövid történet, mely igazolja igazságérzetét, humánumát és munkatársainak a megbecsülését: 

Az 1970-es, 80-as  években nagy lendülettel zajlott a közösséget formáló brigádmozgalom a Fővárosi 
Vízműveknél is.  Több mint száz szocialista brigád létesült és szinte valamennyi kirándulásokat szervezett 
hétvégenként vállalati autóbusszal az ország különböző tájaira. Akkoriban a Fővárosi Vízművek 15—20  
Ikarus és Robur autóbusszal rendelkezett. Amikor már túl nagy költséget jelentett a cégnek a buszok ilyen 
célú használata, a vállalat vezetősége hozott egy olyan határozatot, hogy a brigádkirándulások maximum 
100 km-es távolságra történhetnek.  

 

   A Szállítási Osztály buszvezetőkből álló „Ikarus” szocialista brigád tagjai majd minden hétvégén vitték a 
vízműveseket kirándulni  —  először bárhová az országban, majd a későbbiekben csak 100 km-en belülre. 

   Egy alkalommal  az „Ikarus” brigád is szeretett volna kirándulni, de az engedélyezett körön belül — más 
brigádokat szállítva  — már szinte mindenhol jártak.  A sofőrök  Kőszeg—Sopron úti  céllal  tervezték az utat, ez 
azonban az akkor engedélyezett távolság kétszeresét is meghaladta. 

Ekkor bementem Hajdu György igazgató elvtárshoz (akkor ez volt a megszólítás), az alábbi kéréssel: 

 

 

 

 

 

 

 

   Hajdu György igazgató egy pár másodpercig hallgatott, majd azt válaszolta: 
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„Hajdu elvtárs! 

A buszvezetők brigádja majdnem minden hétvégén szállítja a vállalat szocialista 
brigádjait az engedélyezett 100 km-en belüli kirándulásokra. Most a buszvezetők 
szeretnének elmenni kirándulni, de ezen a távolságon belül már szinte mindenütt 
voltak. Szeretnénk megkérni Hajdu elvtársat, szíveskedjen engedélyezni a buszos 
brigádnak, hogy Kőszeg-Sopron úti céllal elmehessen kirándulni, és kivételesen 
túlléphessék a 100 km-es keretet.” 

„ Nyomtató lónak ne kössük be a száját!   Engedélyezem! „ 

 

  

Ez  mondata nagyon megragadt bennem, és 
annyira jellemző volt rá.  Én egy lojális, szigorú, 
de igazságos, és nagyfokú empátiával rendelkező 
igazgatóként emlékszem rá vissza! 

 


