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Egységes környezethasználati engedély 16 évre
A 2011. év a HAJDU Zrt. telephelyén az Egységes környezethasználati engedélyek (EKHE)
megújításának jegyében telt. A számos szakhatósági átvizsgálás, valamint a helyszíni szemlék
és egyeztetések után októberben a HAJDU
Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. egységes környezethasználati engedélye vált jogerőssé, amely
5 évig érvényes, ezt követően pedig 2012. január
20-án emelkedett jogerőre a HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt. engedélye, amely 16 évre szól.
Ez a kivételesen hosszú idejű környezetvédelmi
engedély jó alapot biztosíthat a társaság távlati
működéséhez, stabil keretet nyújt a jövőbeli fejlesztésekhez, tervezésekhez minden dolgozó, a
vezetőség és a tulajdonosi kör, de még az eredményességünkben érdekelt partnereink számára is.

Kiállítás Krasznodarban
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részt vett az oroszországi Krasznodar városában 2012. február 29.
és március 3. között rendezett, kiállítással egybekötött 22. Nemzetközi Építőipari Fórumon,
a „YUGBUILD 2012”-n. A rendezvényen 14
ország több mint 600 kiállítója volt jelen. A kiállítás azért is volt különös jelentőségű, mert Krasznodar megyében található Szocsi, a 2014-es téli
olimpiai játékok házigazdája, így a megnövekedett
építési kedv jó lehetőséget teremtett az érdeklődők és a különböző építési anyagokat, rendszereket kínáló szállítók közötti kapcsolatteremtésre.
Meglepően nagy volt az érdeklődés a napkollektoros rendszerek iránt, s többen közelebbről

is megismerkedtek a PT 500 CF típusú, használati melegvizet is előállító puffertárolóval.
A kiállítás sikere, reményeink szerint az értékesítés
volumenében is rövidesen jelentkezik.
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Várépítő pályázat
Az idén a HAJDU Zrt. is részt vesz a napokban működéséhez szükséges szigetelő anyagok és tető
meghirdetett Várépítő pályázaton.
felújítási termékek teszik ki, de pályázni lehet
fűtéskorszerűsítésre, vagy az újdonságnak számító
Mivel a társaságunk termékpalettájából egy teljes padlóburkolatokra, ezek leragasztásához hasznácsaládi ház fűtési és melegvíz ellátási rendszerét latos anyagokra, játszótéri berendezésre és térköis ki lehet alakítani, cégünk egy fűtéskorszerűsí- vekre is.
tést lehetővé tevő komplett rendszert ajánlott fel
támogatásként.
Az elmúlt évben újjászülető Várépítő pályázat
felett védnökséget vállalt a Kulturális ÖrökségvéTovábbá a felajánlott termékeken kívül, a pályázók delmi Hivatal és a Nemzeti Erőforrás Minisztérészére 2012-ben kedvezményes vásárlási lehető- rium Oktatásért Felelős Államtitkársága, valamint
séget biztosítunk.
a tavalyi védnök, az Építésügyi Minőségellenőrző
Nonprofit Kft. (ÉMI) és a Magyar Téglás SzövetA pályázaton gyermekintézmények és műemlékek ség (MATÉSZ) is.
pályázhatnak a résztvevő cégek által felajánlott
termékekre.
A pályázat beadási határideje: 2012. május 11.
péntek.
A 2012-ben gazdára váró 14 millió forint értékű
terméket ezúttal 14 cég ajánlotta fel, ezzel 50 szá- További részletek: www.varepitopalyazat.hu
zalékkal nőtt a felajánló, azaz a
pályázat céljaival egyetértő cégek
száma.
A felajánlásokat idén is egy neves
közéleti személyiségekből álló
zsűri ítéli oda a pályázó gyermekintézményeknek és műemlékek
tulajdonosainak, fenntartóinak.
A termékekkel így akár már idén
megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok.
A 2012-re felajánlott anyagmennyiség jelentős részét
ismét az intézmények korszerű
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Az Év Sportolója: Nagy László
A téglási súlyemelők bizonyultak a tavalyi esztendő legjobb csapatának a Hajdú-Bihari Napló és
a Hajdú Online szavazói szerint, a Nagy László vezette gárda megismételte 2009-es teljesítményét.
A szakember óriási megtiszteltetésnek tartja a díjat, amit két év után ismét sikerült begyűjteniük.
Különösen annak örült, hogy a közönség értékelte a munkájukat, ezek szerint sikerült felhívni magukra
a figyelmet, ami egy hozzájuk hasonló kis egyesület életében nagy dolog. Az elmúlt évet tekintve,
zsinórban tizennegyedik alkalommal nyerték meg a megyei bajnokságot. A több mint százharminc
érem sem lehet a véletlen műve, amit a súlyemelő fiatalok tavaly összegyűjtöttek, ebből közel nyolcvan
medália a legfényesebb anyagból készült! A magyar bajnoki címek mellett a nemzetközi utánpótlás
mezőnyben is ott voltak az élbolyban a Téglás Hajdu Ipari VSE versenyzői. Kijelenthető, hogy a csapategység a legfőbb erényük.
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