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Német melegvíztároló export
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. jogelődje,
a Hajdúsági Iparművek 1986-ban szállította az akkori NDK-ba az ötszázezredik,
akkor még horganyzott típusú, zárt rendszerű forróvíztárolóját. Képünk a szállítást
követő 10. évben, azaz 1996-ban készült.
A tulajdonos nagy megelégedésére, a készülék még hosszú éveken át kifogásolatlanul
működött, mindenféle meghibásodás és
rozsdásodás nélkül.
Cégünk 1990. és 2005. között évente mintegy 10 000 db zártrendszerű forróvíztárolót
adott el a német piacon. A kis, nyíltrendszerű vízmelegítőket is beszámítva, ez a
szám millió darab fölé emelkedett.
Most is még legalább fél millió vagy még
annál is több elektromos forróvíztároló
működik Németországban, aminek jelentős
részét a volt NDK-ban szerelték fel.
A HAJDU márkanevet még napjainkban is
nagyra értékelik Németország szerte.
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Együttműködési megállapodás
a Debreceni Egyetemmel
A HAJDU Autotechnika és a Debreceni Egyetem újabb „Együttműködési megállapodás”-t írt
alá a hallgatók képzésének fejlesztésére.
A Megállapodás értelmében az Autotechnika lehetőséget biztosít az Egyetem hallgatóinak, hogy
az előadások során tantermekben elsajátított elméleti tudásukat szakirányuknak megfelelő munkahelyen gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki. Az így megszerzett tudás hozzájárul ismeretük
komplexitásához. A két ismeretanyag összekapcsolása mellett a szakma gyakorlásához szükséges
munkavállalói kompetenciáik is fejlődnek. A munkafolyamatokban résztvevő hallgatók ezáltal
jobban elsajátítják az anyag-, eszköz-, technológiai ismereteiket és gyakorlati jártasságuk elsajátításával fejlődik
személyi-, szakmai-, kapcsolatépítési-, és együttműködési képességük, javul az értékelő és önértékelő magatartásuk és kialakul innovációs készségük is. A hallgatók
tervezetten kapják a nemritkán jellemzően személyre
szabott feladatokat, amelyek megoldását, megvalósítását
mentorok segítik.

VICC
Bemegy egy kissrác az üzletbe, és egy nagy doboz mosóport tesz bele a kosarába.
A pénztárosnő derűsen kérdi tőle:
– Aztán minek neked ennyi mosópor? Csak nem te végzed a házimunkát?
– Nem, a kutyám akarom megfürdetni.
A pénztárosnő elmagyarázza, hogy erre nem jó a mosópor, megbetegedhet az a szegény kutya,
még el is pusztulhat. Az intelmek ellenére azonban a
gyerek megveszi a mosóport.
Pár nap múlva a kisfiú újra bemegy az üzletbe.
– Na, hogy van a kutyád? – kérdi tőle a pénztárosnő.
– Szegény Fickót eléggé megviselte a fürdetés.
– Látod, én megmondtam, hogy a mosópor ártani fog
neki!
– A mosást még bírta is, de a centrifugálást már nem
nagyon.
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