Élet és munka
A fuldai járáshoz 23 város és község tartozik mintegy
220.000 lakossal. A Focus magazin egy tanulmányban

fulda körzete,
németország közepén

fulda körzete,
központi fekvéssel

gyakran szerepel
a médiákban

erős gazdasággal
a három tartomány
találkozásánál
Kiel

Fuldát választotta a legélhetőbb régiónak Hessen, Raj-

Fulda körzete
Igen jó életminőség és erős gazdaság
Fulda körzetét sokan összekapcsolják a fuldai
székesegyházzal vagy a 950 méter magas Wasserkuppe
környékkel, a Rhön legmagasabb hegycsúcsával és
egyúttal a hesseni szövetségi tartománnyal. A messze

navidék-Pfalz és Saar-vidék területén. A fuldai körzetben
élő emberek ott élnek és dolgoznak, ahol mások üdülnek,

elnyúló nyílt tájak és a barokk Fulda város, mint a
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élvezik Fulda város nagyvárosi kereskedelmének, kulturá-

természet és kultúra egyedülálló kombinációja, mással

Hamburg

jának és szolgáltatásának kínálatát és a központi fekvést

össze nem téveszthető jelleget kölcsönöz a fuldai
körzetnek. Nem meglepő, hogy a Hesseni Rádió hallgatói,

a kedvező közlekedési csatlakozással. Az arányok itt
még rendben vannak. Itt ismerik egymást az emberek.

2012-ben Fulda városát választották a „legszebb városnak

Bremen
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ség régió elnyerte a „Hessen legszebb tája” címet – két
fontos érvelés, amely a régió mellett szól.
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hesseni tartományban”. Ezenkívül a Rhön középhegy-
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weiteres unter

initiative von stadt,

Nürnberg

Saarbrücken

Erős piaci jelenlét
Fulda körzete a saját előnyeivel hirdeti magát. Ebből
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Würzburg

der region fulda.

hier lässt sich’
s freizeiten.

www.region-fulda.de
– eine

www.region-fulda.de
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Straßburg

Stuttgart

először az interneten kaphat kóstolót, amely nem csak
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virtuális, hanem megfogható és élvezhető is. Így a fuldai
hátizsákot, mint a régió kulturális nagykövete közvetlenül

München

megrendelheti a mi online-üzletünkben. És aki kívülről
szeretne egy fuldai körzetben lévő munkahelyre váltani,
itt ingyen megrendelhet egy tájékoztató csomagot.
Nézzen csak be hozzánk.
További információk: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

Salzburg
Basel
Zürich

itt nagyon jók az életlehetőségek.
www.region-fulda.de városi, járási és ihk fulda kezdeményezés

Természet és kultúra
Fuldától csak fél óra autóút távolságban van Rhön,
ez a nyílt messzeségbe nyúló vidék, amelyet az Unesco

Fulda felsőközpont

a bioszféra rezervátum rangjára emelt.

A fuldai körzet szíve Fulda barokkváros, több mint 65.000

Sokan tudnak arról, hogy 100 évvel ezelőtt a Wasserkuppe

Bár inkább vidéki jellegzetesség, Fulda a bejáró ingázók

lakossal, a városi régióban több mint 110.000 lakossal.

a vitorlázó repülés bölcsője volt. Arról viszont kevesen

régiója. Kívülről naponta több mint 20.000 ember jár

A Fulda felsőközpont közigazgatási és kereskedelmi

tudnak, hogy itt van az egyetlen hely az Alpoktól északra,

Erős gazdaság
Központi fekvés
A fuldai járás a három tartomány, Hessen-Bajorország-

be a Fulda járás munkahelyeire, ugyanakkor mintegy

központjának 50 kilométeres körzete van. A püspöki várost

ahol lehetőség van snowkite sportolásra. Ez a régió

Türingia találkozási helyén terül el és különösen előnyös

14.000 a kifelé utazó ingázók száma. Több mint 88.000

már Krisztus után 774-ben megalapították és a város

egyébként igen nagy érték a szabadidő és a kultúra

számára a Rajna-Majna területének közelsége. Az A 66-os

társadalombiztosításra kötelezett munkahely áll legalább

jelképében, a székesegyházban kapott helyet Szent Bonifá-

szempontjából. Ambiciózus sportolók itt találhatják a

autópályán vagy az ICE igénybe vételével alig egy óra

21.000 munkavállaló és szabadúszó foglalkozású

ciusznak, a németek apostolának sírja. Ősszel mindig itt

Milseburg-alagutat Németország leghosszabb kerékpár

alatt elérhető a Rajna-Majna repülőtér. Fulda városa az

rendelkezésére. A régió már több éve a legalacsonyabb

ülésezik a Német Püspöki Konferencia. Ezenfelül Fulda

alagútjával, vagy a tekejáték kerékpárúton át a Hünfeldi

újraegyesítés óta közlekedéstechnikai szempontból is

munkanélküliségi mutatóval büszkélkedhet Hessen

a Német Evangélikus Zsinat székhelye. A fuldai óvárosra

Haunestadttól átkerekezhetnek a szomszédos Türingia

hidat képez az új szövetségi tartmányoktól a Rajna-Majna

összes munkaügyi hivatali körzete között. Ugyanakkor

jellemző a barokk negyed, amely Németországban az

tartományba. A közmondásosan jó levegő mellett a régióban

terület irányába, ugyanakkor sűrű kivezető úthálózattal

a vállalatok olyan sok embert képeznek ki, mint Hessen

egyik legnagyobb a maga nemében és keresett célja lett a

még az ételek is egészségesek, amelyet nemcsak az

kapcsolódik az A 7-es észak-déli főútvonalhoz is. Fulda

tartomány egyik részében sem. A fuldai gazdaság

nemzeti és nemzetközi turizmusnak. Régión túlmutató je-

odavalósiak és a turisták élveznek. A tegut … élelmiszer

jelentőségét nagyban növeli az is, hogy ICE-csomópont.

sikerének kulcsa a középosztálybeli struktúrában van.

lentőségű a Fuldai Nyári Zene, olyan látványos világméretű

kiskereskedő ezt a fuldai élelmiszer minőséget mintegy

Az ICE igénybe vételével jó három óra menetidő alatt

Csak nagyon kevés olyan vállalat van, ahol a dolgozók

ősbemutatókkal, mint „A Pápa” vagy „A Medikus”. A sűrűn

100 kilométeres körzetben exportálja. Országszerte már

elérhető Berlin, Hamburg, München,
Stuttgart vagy
Kiel

száma több mint 1000. A munkahelyek nagy részét

megtalálható kocsmák száma is legenda. Ennek különö-

többször kapott kitüntetést az egészséges élelmiszerei

Köln városa. Apropó, központi fekvés: Fulda mintegy

olyan családi vállalkozások teremtik meg, amelyeket a

sen az a mintegy 8.000 diák örül, akik a fuldai főiskolán

miatt. A közmondásosan jó életminőségnek is köszön

400.000 lakost magába foglalóHamburg
területe közigazgatási és

tulajdonos irányít. Legfontosabbak ezek közül a gépkocsi

tanulnak. Fuldának nagy befogadóképességű kongresszusi

hető – a jó gazdasági keretadatokkal együtt – hogy Fulda
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kereskedelmi központ. A város centralitás-jelzőszáma,

beszállító ipar, a gépek és ipari berendezések gyártása,

központja van, akár 5000 látogató számára. Az orvosi

körzete jól megállja a helyét a demográfia változásának

amely a kereskedelem Bremen
számára fontos, 2010-ben 209,4 volt,

de növekszik a szolgáltató szektor, különösen a konferencia

ellátás is elsőosztályú. A fuldai klinika, felszereltségét és

folyamatában. A népesség száma messzemenően stabil

rendezés, wellness és egészségügy területe.

nagyságát tekintve Hessen ötödik egyetemi klinikája.

és az előjelzések is pozitívek a jövőre nézve.
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az összes német középváros
között a második legnagyobb.
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