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Bíztató távlatok a megújuló energia szolgálatában
Új Szolgáltató- és Innovációs Központ nyílt Tégláson
Új Szolgáltató- és Innovációs Központ került kialakításra, a MagyarRomán határon átnyúló együttműködés keretében. Az 1,7 millió euro
értékű projekt hazánkban, a HAJDU Ipari Park területén, román részről
Fugyivásárhelyen megújuló energiát hasznosító létesítmények létrehozását, népszerűsítését teszi lehetővé.
A beruházás 2012-ben kezdődött, az építkezés tavaly júliusban indult, a projekt zárására október
29-én kerül sor. Az ünnepélyes átadására nyitó konferencia és magyar-román üzletember találkozó
keretében került sor.
A Központban a résztvevők megismerhették a megújuló energia
hasznosításának lehetőségeit, betekintést nyerhettek a zöld energiát hasznosító készülékek
mérésébe, tesztelésébe. Az Innovációs Központ fűtésén és melegvíz ellátásán kívül napkollektor és
napelem mező által hűtőrendszer is működtethető. A kimagasló műszerezettséggel rendelkező
laboratórium elméleti és gyakorlati képzések színhelyéül szolgálhat. Az új Innovációs Központ
gépészeti – technológiai felszereltsége, irodái, laborja, előadó- és kiállító termei kiváló lehetőséget
nyújtanak külső partnerek számára megújuló energiát hasznosító termékeinek laboratóriumi
bemérésére, rendezvények, események megtartására. A projektben együttműködő partnerek:
Téglás város, Osorhei, Zona Metropolitană Oradea, és Hajdú-Bihar megyei Gazdasági – és
Munkaadói Egyesület.

Hagyományos szerviztalálkozó
Az idei évben október 3-án szervezte meg a HAJDU Zrt. a hagyományos
márkaszerviz találkozót, az újonnan átadott Szolgáltató– és Innovációs
Központban. A szakmai rendezvény iránti fokozott érdeklődést jól
mutatja, hogy mintegy 51 szervizből 86 szerelő képviseltette magát a
rendezvényen. A résztvevők a HAJDU Zrt. termékeinek valamennyi
márka speciﬁkus szolgáltatását reprezentálták: az elektromos– és gázkészülék szerelők, hőszivattyú javító
szervizesek, szolár rendszerek szerelői, illetve vegyes tüzelésű kazánjavítók. A jelenlévő szakemberek
Novotni István vezérigazgató előadását – melyben az év eddigi eredményeit összegezte – követően Kiss
István műszaki vezetőtől a legújabb termékfejlesztésekről tájékozódhattak. Misinkó Sándor a MEÜ vezetője
felszólalásában az új létesítmény egyedülálló gépészeti – technológiai felszereltségéről, a megújuló energia
hasznosításáról szólt. Hajdú István vevőszolgálat vezető az új létesítmény laboratórium méréseiről informálta a résztvevőket. Az Innovációs Központ megtekintését kötetlen konzultáció követte, melyen a szakemberek az elmúlt év installációs problémáira keresték a megoldást.
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Solar-D: „Épületgépészeti és Megújuló Energiák” Szakkiállítás
Október 2-án a debreceni SZUSZ Park adott otthont partnerünk, a Solar-D
K ft . á l t a l s z e r v e z e tt É p ü l e t g é p é s z e ti é s M e g ú j u l ó E n e r g i á k
Szakkiállításnak, melyen a HAJDU Zrt. képviseltette magát. A rendezvény
sikerességét mutatta, hogy mintegy 40 kiállítói standon mutatták be
termékeiket a gyártó cégek. Előadások hangoztak el többek között az
épületgépészettel, légtechnikával, megújuló energia hasznosításával,
passzív házzal és az aktuális pályázati– és ﬁnanszírozási lehetőségekkel
kapcsolatosan. A résztvevő szakemberek és fogyasztók érdeklődése
leginkább a jelenleg futó fűtéskorszerűsítési – kondenzációs gázkazán
cseréhez – pályázathoz kapcsolódott.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részéről Elek Antal prezentációja után a
résztvevő hallgatóság kérdéseikkel a hagyományos és kondenzációs
kazánok különbözőségéről, a megtakarítás lehetőségeiről és a pályázati
feltételekről faggatta az előadót.
Az est kötetlen beszélgetéssel, vacsorával zárult.

Épületgépészeti Szakmai Napok és
DENZERO Nemzetközi Konferencia
a Debreceni Egyetem szervezésében
Az egyetem október 9-10-én Épületgépészeti Szakmai Napokat és
Nemzetközi Konferenciát szervezett, melyen többek között a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. is részt vett kiállítóként. A nemzetközi eseményen az
Egyesült Királyságból, Dániából, Japánból, Szlovéniából érkeztek
előadók, hazánkat a vendéglátókon kívül a győri Széchényi Egyetem
előadója képviselte.
E nívós rendezvényen az épületgépész szakma és média teljes egészében reprezentáltatta magát. A
HAJDU Zrt. standját széles érdeklődés követte, tanárok és hallgatók egyaránt a megújuló energiák
hasznosításával, és annak műszaki paramétereivel ismerkedtek.
A rangos esemény záró akkordjaként az egyetem díszudvarában állófogadás és szakmai konzultáció
zárta a kétnapos eseményt.
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Globális terjeszkedés a HAJDU Autotechnika Zrt.-nél
Az amerikai székhelyű Remy International Incorporation, amely a járműipar
egyik vezető indítómotor és generátor gyártó cége, sikeresen auditálta a
HAJDU Autotechnika Zrt. tevékenységét. A jelenleg négy kontinensre kiterjedő
vállalkozást 1896-ban két testvérpár alapította. A dinamikus fejlődésnek
köszönhetően napjainkban a Remy világszerte hatezer főt foglalkoztat. Tavalyi
évi árbevétele meghaladta az 1 milliárd dollárt.
Az audit célja a HAJDU Autotechnika Zrt. megmérettetése a tudatos piacépítés egyik építő eleme
volt, annak érdekében, hogy az Autotechnika bekerüljön a Remy globális beszállítói körébe. A
szeptember végén végzett kétnapos, átfogó audit eredményeként a Remy International Inc.
jóváhagyta, hogy bármely, a négy földrészen lévő gyárába /Kanadától Mexikóig, Brazílián át Kínáig,
vagy éppen Koreáig/ beszállíthatja termékeit a HAJDU Autotechnika Zrt. A magyar cég az elmúlt,
több mint egy év munkája, a magas minőségképesség, szállítói precizitás és elkötelezettség, valamint a sikeres audit eredményeként nyerte el a globális beszállítói jogot a Remy International Inc.nél.

Bemutatkozás az IZB-n
Az IZB – Internationale Zuliefererbörse –Európa legnívósabb találkozója az
autógyárak beszerzői és beszállítói között, amely kétévente kerül megrendezésre. Idén Wolsburgban, a Wolkswagen csoport székhelyén szervezték meg
e rangos eseményt. Az európai autógyártó top menedzsmentje is képviseltette
magát a vásáron. 2012-ben, 28 nemzet, 776 kiállító és 49 ezer látogató
képviseltette magát ezen az eseményen.
Ez évben, a vásár ideje alatt számtalan konferencia, és üzletember
találkozó került megszervezésre. A háromnapos eseménysorozat
kiváló lehetőséget biztosított a legújabb autóipari trendek és
innovációk bemutatására. A Nemzeti Befektetési Ügynökség /HIPA/
i n fo r m á c i ó s s t a n d o n ké p v i s e l t e a m a g ya r a u t ó - é s a u t ó i p a r i
beszállítói vállalkozásokat. A HIPA standján hat magyar cég kapott
lehetőséget a kapcsolatteremtésre, így nagy megtiszteltetés és a
HAJDU Autotechnika elismertsége is, hogy a vállalkozás bemutatkozási alkalmat kapott.
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Sportsikerek, sikeres sportemberek

Bearanyozzák a Téglás – HAJDU Ipari VSE súlyemelői a mindennapokat
A szeptember végén Tiszaújvárosban megrendezett országos versenyen három aranyat szereztek
súlyemelőink, majd házigazdaként Tégláson, az országos súlyemelő bajnokságon 9 aranyérmet. Az
előbbi verseny érdekessége, hogy az aranyjelvényes szintet túlteljesítve 18 gyakorlatból 16 jó gyakorlatot mutattak be. Az utóbbi versenyen olimpiai, európai– és világbajnoki érmesek is küzdöttek
az elsőbbségért.
Gratulálunk a folyamatos, kiváló teljesítményhez a csapat minden tagjának és Nagy László edzőnek.

Egy kis nosztalgia: családi nap képekben
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