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Megújuló energiás szolgáltató központ
létesülhet a HAJDU Ipari Parkban
A Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági és Munkaadói
Szövetség valamint Téglás város önkormányzatának együttműködésében egy új, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó üzleti központ létesítését tervezik. A központ fő célja a korszerű energetikai
rendszerek alkalmazásának elterjesztése. A beru-

jelenleg használaton kívüli épület teljes felújításával alakítanak ki – a Téglás város külterületén
található HAJDU Ipari Park ad majd otthont.
A román oldalon egy oktatási centrumot létesítenek. A projekt elősegíti a korszerű, megújuló
energiák népszerűsítését, elterjesztését a vállalko-

zások és lakosság körében is, ezáltal hozzájárul
a két ország környezetvédelmi célkitűzéseinek
megvalósításához.
A HAJDU Ipari Park területén így megvalóházásra a HURO/1101 – Magyarország-Romá- sul egy olyan korszerű létesítmény, mely jelennia Határon Átnyúló Együttműködési program tős vonzerőt jelent majd a telephelyet (irodát,
keretében kerülne sor, amennyiben a projektre gyártócsarnokot, stb.) kereső vállalkozásoknak,
hiszen a központ szolgáltatásait igénybe vevő
benyújtott pályázatot pozitívan bírálják el.
Magyar oldalon a többfunkciós innovációs kiál- társaságok előtt nyitva áll a lehetőség a hosszabb
lító és szolgáltató központnak – amelyet egy távú betelepülésre is.
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Termékpaletta bővítés a HAJDU Zrt-nél
A HAJDU Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri
a vevői, piaci igényeket, ennek eredményeként
tavaly tovább bővítette termékválasztékát különféle indirekt forróvíztároló termékcsaládokban.

egy- és két csőkígyós konstrukciójú készülékeken felül ma már rendelhetőek 400, 500, 800
és 1000 liter űrtartalommal is, szintén egy- és
két hőcserélős változatban.

A fali IND…F és az álló IND…S kivitelű
hőcserélős forróvíztárolók újra kiegészültek IDE
„párjaikkal”, azaz újból kaphatóak ezen indirekt
típusú forróvíztárolók elektromos fűtőtesttel
szerelt változatai is. Természetesen, ha valaki
az IND – tehát, az elektromos fűtés nélküli
változatot – vásárolja, és utóbb mégis szeretné
azzal kiegészíteni, továbbra is vásárolhat hozzá
komplett szerelt záró fedelet, amely nemcsak az
elektromos fűtőbetétet, hanem az átszereléshez
szükséges összes alkatrészt tartalmazza.

Reméljük, partnereink megelégedésére szolgálnak
a fent leírt termékkör bővítések, különös tekintettel a március 31-ig még életben lévő, napenergia-pályázati kiírásokra, melyekre komplett
rendszer kiépítési lehetőségeket kínál termékeivel
a HAJDU Zrt.!
Bővebb információért kérjük, látogassa meg
honlapunkat:
http://www.hajdurt.hu/products/2-magyar.html

Másik, az ún. STA típusjelű, szintén indirekt
fűtésű forróvíztároló családunk esetében bővítettük az űrtartalmat. A korábban 200 és 300 literes,
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Megújító audit a HAJDU Cégcsoport két tagvállalatánál
2011. november végén lejárt az előző három éves tanúsítási ciklus, ezért az SGS Hungária Kft. megújító és
kiterjesztő minőségirányítási auditot végzett a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. és a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. területén. A két cég részben közös ISO 9001
szerinti rendszert működtet.
Az ellenőrzés a HAJDU Zrt. esetében kiterjedt:
 a villamos-, gáz- és hőtechnikai készülékek, egyéb
alkatrészek és részegységek, valamint a megújuló
energiát hasznosító fűtő- és vízmelegítő készülékek,
komplex rendszerek tervezésére, gyártására, értékesítésére, továbbá az utóbbiakhoz kapcsolódó mérnöki
szolgáltatások nyújtására;
a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. esetében pedig:
 a telephelyen működő társaságok részére biztosított
közüzemi szolgáltatásokra (villamos energia, gáz,
távhő, sűrített levegő, víz), a folyékony veszélyes
hulladék kezelésére, az épületek bérbeadására valamint az őrzés-védelem és portaszolgálat szervezésére.
Új tanúsítványaink 2014. december 8-ig érvényesek a tanúsító szervezet évenkénti felülvizsgálata mellett.
A HAJDU Cégcsoport társaságainál így 2011-ben minden környezetvédelmi és minőségirányítási (beleértve a gépjárműiparit is) rendszertanúsítvány újabb három évre történő megújítása sikeresen megtörtént.

Fel kell készülni az ítéletidőre (anekdota kissé Hajdusítva)
A kis hajdúsági faluban már második hete folyamatosan mínusz 10-15 fok alatti a hőmérséklet.
Egy újságíró felhívta a polgármestert, és érdeklődött a megváltozott életkörülményekről, mivel
rekord hideget (-21 fokot) mért a Meteorológiai
Intézet kihelyezett műszere.
A polgármester imígyen reagált: „Fogas az idő
az igaz, de itt ilyen a tél. Áram van, víz van, a
hivatalnak van annyi fája, hogy a szükségeseknek
odaadhassuk. A hivatalban van egy jó Hajdu kazán,
azzal csinálunk meleget.”

Riporter: „És milyen rendkívüli intézkedéseket
terveznek a nagy hidegre tekintettel?”
Polgármester: ???
Riporter: „Ööö…
arra gondolok tehát, hogy mik azok a döntések, melyek eltérnek a normális életviteltől?”
Polgármester:
(kis csönd után)
„Éccakára bégyühet a
kutya.”
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