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Nemzetközi sikerek után hazai elismerés
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. saját fejlesztésének eredményeként 2015-ben az export
piacon évek óta versenyképes, nemzetközi tanúsításokkal rendelkező hőszivattyús
forróvíztároló termékcsaládjával elnyerte a Magyar Termék Nagydíj védjegyet. Egy
évvel korábban a termékcsalád passzívházak fűtésére alkalmas része Innovációs Díjat
kapott. A vásárlók szempontjából a hőszivattyús forróvíztárolók legkézzelfoghatóbb
előnye az a nagymértékű energiatakarékosság, mely harmadannyi energia
felhasználásával éri el ugyanazt a melegvíz-mennyiséget, mint az azonos űrtartalmú
villanybojlerek. Ráadásul még – a melegvíz-előállítással egyidejűleg – egy kisebb
helyiség hűtését/párátlanítását is biztosíthatják ezek a forróvíztárolók; és amennyiben
a hideg levegőt kivezetjük, a helyiség szellőztetésébe is besegíthetnek. Elmondható,
hogy jelenleg Magyarországon kizárólag a HAJDU gyárt ilyen készülékeket. A
termékcsalád passzívház fűtésére is alkalmas, továbbá integrálható más megújuló
energiás rendszerelemekkel, mint a napelem vagy a napkollektor. Ezzel a megoldással
egy rendkívül környezettudatos és hatékony rendszer építhető ki. A termék innovatív
jellegét mutatja annak sokoldalúsága. A hőszivattyú a lakás környezeti levegőjét
felhasználva melegíti fel a vizet 60 °C-ra, és akár –7 °C-os levegővel is képes üzemelni.
A készülék a ház szellőztetőrendszeréhez is csatlakoztatható, így funkciójában
szellőztetésre, páramentesítésre, légkondicionálásra is alkalmas, rendkívül energiahatékony, környezetbarát. A
készüléken található légelvezető kürtő lehetőséget biztosít arra, hogy a kifújt hideg levegőt a nyári hónapokban
klimatizálásra is használhassuk, mivel a hőelvonás hűti a helyiséget. Amennyiben a kiáramló levegőt kivezetjük a
készülékből a szabadba, akkor az a helyiség vagy lakás szellőzését szolgálja.

Debreceni szakmunkástanulók és egyetemisták
látogatása a HAJDU Ipari Parkban
Szeptember 3-án három debreceni szakközépiskola diákjai és tanárai látogattak el a HAJDU Ipari Parkba. Az
épületgépész, lakatos, hegesztő, CNC gépkezelő és klímaszerelő tanulók kezdetben a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
üzemével és gyártástechnológiájával ismerkedtek. A diákok nagy érdeklődéssel, interaktív módon ismerkedtek a leendő
szakterületüket érintő feladatokkal.
A gyárlátogatást követően az innovációs központ gépészeti–, technológiai–, mérési lehetőségeit tekintették meg. Hajdu
István laborvezető, prezentáció keretében, többek között a szolár rendszerek működéséről szólt a diákoknak.
Szeptember 4-én a Debreceni Egyetem térségfejlesztő szakirányos hallgatói gyárlátogatás során a HAJDU autóipari és
ipari gyártóüzemeivel ismerkedtek. A hallgatók a Cégcsoport történetéről, rendszerváltás utáni átalakulásáról, fejlesztési
terveiről, a térség gazdaságában betöltött szerepéről tájékozódtak.
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Kiállítóként az Automative Hungary 2015-ön
Október 28-30. között immár harmadízben kerül
megrendezésre az Automotive Hungary - 2015 kiállítás,
mely a húzó ágazat, az autóipar szereplőinek
legnagyobb hazai kiállítása. A rendezvény a
járműgyártás és a beszállítói és szolgáltatói szektor
szakembereinek
egyedülálló,
országos,
illetve
közép-kelet-európai régiós találkozója.
A rendezvény - melyet a Hungexpo szervez - a Hungexpo vásárvárosban kerül lebonyolításra. Az eseményen
társaságunk a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. mint kiállító vesz részt. A kiállításon termékpalettánk bemutatásán
túlmenően be fogjuk mutatni egyre fejlődő technológiai képességeinket, melyekkel rendelkezésre állunk meglévő és
leendő vevőinknek.
Szeretettel meghívunk és várunk minden tevékenységünk iránt érdeklődőt az A pavilon 202-203E számú standunkon.

Családi nap 2015.
Rekordszámú jelentkezővel indult az idei családi nap programja. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően most is a
csapatonkénti főzőverseny volt az, mely leginkább megmozgatta a HAJDU cégcsoport nagy családját. A
hajdúböszörményi néptáncosok fürge lábú ﬁataljai, a Téglási Általános Iskola mazsorett csoportja és a LESZ Dance
táncbemutatója megalapozták a jó hangulatot. Nagyon érdekes volt a Téglási Hagyományőrzők íjászbemutatója, és
sokan megnézték a hajdúhadházi rendőrök felszereléseit is. A játék és sport iránt fogékony dolgozók és családtagok
örülhettek az egész napos sportolási lehetőségnek.
Főzőverseny eredmények:
I. helyezett: Csípős nyelvek csapat /Bacskai Csaba HAJDU Zrt. (szerelde)
II. helyezett: Nefelejcs csapat /Elek Zoltán HAJDU Autotechnika Zrt. (szerszámüzem)
III. helyezett: Vadkakasok csapat /Tollas Lajos HAJDU Zrt. (szerelde)
Különdíjak:
Legszebb sátor: Babzabáló Rotyogtató csapat /Tóth Sándor HAJDU Zrt. (minőségirányítás)
Legszebb tálalás: Pörkölt betyárok csapat / Tóth Imre HAJDU Autotechnika Zrt. (raktár)
Különleges étel: Minta team csapat /Kévésné Kémeri Éva HAJDU Zrt. (mintabolt)
Legszebb textúra: Röﬁ csapat /Gyönyörű Zoltán HAJDU Autotechnika Zrt. (szerszámüzem)
Különleges hozzávalók: Téglási Betyárok csapat / Csontos István HAJDU Autotechnika Zrt.(alkatrészgyártó üzem)
Legjózanabb csapat: Forróvíztárolók / Szatmári Béla HAJDU Zrt. (szerelde)
Legtöbbet eladott étel: New White Lake csapat / Varga Erzsébet HAJDU Infrastruktúra Zrt.(pénzügy)
Legfrappánsabb csapatnév: Tök-Ászok csapat 0,/Rézműves Gábor HAJDU Zrt. (minőségirányítás)
Legszebb szín: Kufárok csapat /Lipták Attila HAJDU Zrt. (kereskedelmi igazgatóság)
Téglási Óvoda rajzpályázatának eredményei:
I. helyezett: Ferkó Rebeka (pillangó csoport)
II. helyezett: Hevesi Anita (csicsergő csoport)
III. helyezett: Tóth Gréta (pillangó csoport)
Különdíj:
Rezes Nikolett (cica csoport)
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