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A Leier-csoport múlt év ôszén ünnepelte magyarországi fennállásának 15. évfordulóját. 1985 márciusában Budapesten írtuk alá a gönyûi üzem létesítésére vonatkozó szerzôdést.
A miniszterelnök, Lázár György nyitotta
meg az üzemavató ünnepséget a következô szavakkal: Ma, életemben elôször állok
kapitalista földön a saját hazámban. Ehhez
én hozzáfûztem: Nem kapitalista, hanem
vállalkozói földön. Nem kapitalista, hanem
vállalkozó vagyok. Nagy különbség!
Az 1985-ös évben egy
osztrák számára még nagy
kockázatot jelentett egy magyarországi beruházás. Senki sem gondolta volna, hogy
négy évvel késôbb a keleteurópai államokban az orientáció a demokrácia és a piacgazdaság irányába mutat
és Európában új rend alakul
ki. Barátok és szakértôk azzal az indokkal próbáltak lebeszélni a magyarországi beruházásokról, hogy könnyelmûen kockára tenném azt,
amit Ausztriában megszereztem. De én nem fogadtam
meg a figyelmeztetést, bíztam
az országban és az emberekben  és beruháztam.

Im Herbst vergangenen Jahres feierte die
Gruppe Leier ihr 15-jähriges Bestehen in
Ungarn. Im März 1985 wurde in Budapest
der Vertrag für die Errichtung des Werkes in
Gönyû unterzeichnet.
Ministerpräsident Lázár eröffnete damals
das Unternehmen mit den Worten: Heute
stehe ich zum ersten Mal in meinem Leben
im eigenen Land auf kapitalistischem Boden. Und ich erwiderte: Nicht auf kapitalistischem, sondern auf unternehmerischem

Jesieni¹ ubieg³ego roku Grupa Leier
obchodzi³a 15 rocznicê dzia³alnoci na
Wêgrzech. W marcu 1985 r. w Budapeszcie podpisano umowê o utworzeniu zak³adu w Gönyü.
Otwarcia dokona³ Premier Lazar ze
s³owami : Stojê dzi po raz pierwszy
we w³asnym kraju na kapitalistycznym
gruncie. Zaprzeczy³em : Nie na kapitalistycznym, ale na gruncie przedsiêbiorczoci. Nie jestem kapitalist¹, tylko przedsiêbiorc¹  a to du¿a
ró¿nica.
W 1985 roku inwestycja na Wêgrzech by³a
dla Austriaka bardzo
ryzykowna. Nikt nie
przypuszcza³, ¿e 4 lata
póniej w pañstwach
wschodnich zwyciê¿y
opcja demokratyczna,
rozwinie siê gospodarka rynkowa i w Europie
zapanuje nowy porz¹dek. Przyjaciele i eksperci odradzali mi inwestycjê na Wêgrzech
uzasadniaj¹c, ¿e ³atwo
mogê straciæ wszystko,
(Folytatás a 2. oldalon.)

15 éve Magyarországon
a Leier-cég

Pohárköszöntô a jubileumi ünnepségen
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(Folytatás az 1. oldalról.)
2000. szeptember 15-én méltatta az
akkori miniszterelnökségi államtitkár a
mostani közlekedési miniszter, dr. Fónagy János a gönyûi 15 éves ünnepség
keretében a Leier-csoport, mint a keleti
nyitás úttörôje érdemeit.
Ennyit a múltról és a visszatekintésrôl.
Az új évezred küszöbén még több
terv születik mint korábban, amelyeket
aztán újra elvetnek és sohasem valósulnak meg. A Leier-csoport nemcsak tervez, hanem tettekre váltja ötleteit.
A következô évek nagy kihívását a
vállalkozás továbbfejlôdése jelenti
Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban
És nem kevésbé fontos
számunkra Magyarország és Lengyelország támogatása az Európai Unióba
vezetô úton.
Az idei évre kitûzött célok megvalósításához sok sikert kívánok üzleti partnereinknek, és örülök a további jó együttmûködésnek. Értékesítési szervezetünk
átállítását illetôen úgy gondolom, hogy
jelentôs elônyöket jelent vevôinknek.
És végül, de nem utolsósorban, üdvözlöm munkatársaimat, és köszönöm
eddigi munkájukat, összekötve azzal a
kívánsággal, hogy még sokáig haladjunk a közös úton.
MichaelLeier
tiszteletbeli konzul
kereskedelmi tanácsos

Boden. Ich bin nicht Kapitalist, sondern Unternehmer 
das ist ein großer Unterschied!
1985 bedeutete eine Investition in Ungarn für einen
Österreicher noch ein extremes Risiko. Niemand dachte, daß vier Jahre später in den osteuropäischen Staaten die Orientierung in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft Platz greifen und in Europa eine neue Ordnung entstehen würde. Freunde und Experten rieten mir
von einer Investition in Ungarn mit der Begründung ab,
ich setze das, was ich in Österreich geschaffen hatte,
leichtfertig aufs Spiel. Dennoch beachtete ich die Warnungen nicht, setzte mein Vertrauen in das Land und
seine Menschen und investierte.
Am 15. September 2000 würdigte der damalige
Staatssekretär im Büro von Ministerpräsident Orbán und
jetzige Verkehrsminister Dr. János Fónagy im Rahmen
der 15-Jahr-Feier in Gönyû die Verdienste der Gruppe
Leier als Pioniere der Ostöffnung.
Soweit zur Geschichte, zum Blick in die Vergangenheit.
An der Schwelle des neuen Jahrtausends werden
häufiger als sonst Pläne für die Zukunft geschmiedet, die dann oft wieder verworfen und nie umgesetzt
werden. Die Gruppe Leier macht keine Pläne, sie setzt
Ideen in die Tat um.
Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre
ist sicher die Weiterentwicklung des Unternehmens in
Österreich, in Ungarn, in Polen, in . Und nicht weniger
wichtig ist für uns auch die Unterstützung Ungarns und
Polens auf dem Weg in die Europäische Union.
Ich wünsche auch unseren Geschäftspartnern für
das heurige Jahr viel Erfolg bei der Realisierung der
gesteckten Ziele und
freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Vor allem im Hinblick
auf die Umstellung unserer Verkaufsorganisation
meine ich, daß dies für unsere Kunden bedeutende
Vorteile bringt.
Und last, but not least
geht mein Gruß und mein
Dank für das bisher Erreichte an meine Mitarbeiter, verbunden mit dem
Wunsch, daß wir noch lange gemeinsame Wege
gehen werden.
MichaelLeier
Az ünnepség vendégei
Konsul Komm.-Rat

co dot¹d osi¹gn¹³em w Austrii. Mimo to nie pos³ucha³em przestróg, zaufa³em
temu krajowi, jego ludziom i
zainwestowa³em.
15 sierpnia 2000 ówczesny Sekretarz Prezesa
Ministrów Orbán i Minister Komunikacji Dr János
Fónagy w ramach obchodów 15-lecia Gönyü oceni³
zas³ugi Grupy Leier jako
pionierów otwarcia na
Wschód.
Tyle z historii - spojrzenia
w przesz³oæ.
Pocz¹tek nowego tysi¹clecia to okres sprzyjaj¹cy tworzeniu planów
na przysz³oæ, które jednak póniej czêsto zostaj¹
porzucone i niedokonane.
Grupa Leier nie robi planów, ale wprowadza pomys³y w czyn.
Wielkim wyzwaniem na
nastêpne lata jest na pewno dalszy rozwój przedsiêbiorstw w Austrii, na Wêgrzech, w Polsce i w .... Nie
mniej wa¿ne jest dla nas
wspieranie Wêgier i Polski na drodze do Unii Europejskiej.
¯yczê tak¿e naszym
partnerom handlowym w
tym roku wielu sukcesów w
realizacji wytyczonych celów i cieszê siê na dalsz¹
dobr¹ wspó³pracê. Przede
wszystkim w kwestii reorganizacji sprzeda¿y uwa¿am, ¿e bêdzie to ze znaczn¹ korzyci¹ dla naszych klientów.
Na zakoñczenie pozdrawiam i dziêkujê moim wspó³pracownikom za to, co dot¹d
osi¹gnêlimy i pragnê bymy
jeszcze d³ugo szli wspólnymi
drogami.
Wasz
Michael Leier
Konzul Radca Handlowy

Leier International. A Leier-csoport partnereinek és munkatársainak lapja.
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Államtitkári köszöntôvel

15 éves jubileumi
ünnepség Gönyûn
A magyarországi Leiercsoport az elmúlt év szeptember 15-én jubileumi ünnepséget rendezett, amelynek színhelye a gönyûi Leier Kft. volt.
Az ünnepségnek ez alkalommal ünnepi díszbe öltözött

azon gyártócsarnok adott
otthont, ahol elkezdôdött
Michael Leier magyarországi

és egyben külföldi vállalkozásának sikertörténete.
Az ünnepségen megjelent
a Leier család, osztrák vendégek, továbbá Gyôr-MosonSopron megye számos közéleti szereplôje, többen az
egykori közéleti
szereplôk közül
is, azok, akik hivatali beosztásukban lelkes támogatói, segítôi
voltak a vegyes
vállalat megalakulásának, valamint a cégcsoport partnerköréhez tartozó vállalkozók, intézmények, szakiskolák
vezetôi. Az ünnepség díszvendége dr. Fónagy
János, a Miniszterelnöki Hivatal
államtitkára volt,
aki ünnepi beszédében elmondta,
a gönyûi vállalkozás beindítása példa értékû volt, mert ezáltal az Ausztriából hazánk

A 15 évvel ezelôtti üzemavató Lázár György, akkori
miniszterelnök részvételével
felé forduló figyelem megsokszorozódott, és nagy szerepe
van Michael Leiernek abban
is, hogy ma Magyarország
harmadik legnagyobb gazdasági partnere a szomszédos
ország. (Úgy látszik, az államtitkár úrnak sikerült a köztudottan híres leier-fordulatot
felvennie, mert azóta miniszteri kinevezést kapott !)
Az ünnepségen jutalomban részesültek azok a gönyûi
dolgozók, akik az alapítás óta
a cégnél dolgoznak. Nekik
külön is gratulált Michael Leier
és Mártonné dr. Baj Mária, a
Leier-csoport magyarországi
igazgatója.
Az ünnepség hivatalos része Ivanics Ferencnek, a megyei közgyûlés elnökének pohárköszöntôjével, majd a felcsendülô Happy birthday to

you ismert születésnapi köszöntô dal zenei aláfestése
mellett pezsgôs koccintással
ért véget.
E nap délutánján a Leier
Kft. a társaság munkatársai és
családtagjai, a társüzemi kollégák, valamint Gönyû közönsége részére nyílt napot tartott, melynek során ôket vendégül látta, és alkalmat adott az
érdeklôdôknek az üzem megtekintésére. Másnap  szombaton  a gönyûi és a jánossomorjai Leier-üzemek közös
sportnapot rendeztek a gönyûi
sportpályán. A férfiak futballmeccset játszottak egymás ellen, a nôk, gyerekek különféle
ügyességi számokban vetélkedtek. A késô estébe nyúló jó
hangulatú, sikeres összejövetelt közös vacsora zárta.
Dr. Vadász Gyula
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Die Entwicklung der Gruppe Leier in Polen
1988 begann die Gruppe als erster ausländischer Großinvestor überhaupt in Malbork (ca. 60 km südlich von Danzig) zu investieren.
Damals konnten ausländische Investoren noch keine Immobilien in Polen erwerben, deshalb wurden Grundstücke und
Baulichkeiten langfristig gemietet. Erst
1998 gingen die Immobilien ins Eigentum
der Unternehmensgruppe über.
In Malbork wurde zunächst das traditionelle Hochbausortiment gefertigt. Highlight dieses Programms ist der Vollwärmeschutzstein Monolit, der in Polen bereits
einen bedeutenden Marktanteil erreicht hat.
Zu Beginn der 90er Jahre wurde eine
Betondachsteinfertigung und eine Fertigung für Garten- und Flächengestaltung
installiert.
Seit Mitte der 90-er Jahre wird der Leier-Kamin erfolgreich vertrieben, und die
Gruppe strebt mit dem Kaminsortiment
eine führende Position am polnischen Kaminmarkt an.

In etwa je 150 Kilometer Entfernung vom
Werk Malbork unterstreichen zwei Distributionszentren in
Swiecie und Olstynek
die starke Position der
Gruppe Leier am nordpolnischen Markt.
Ende 2000 wurde
die Übernahme eines
der größten polnischen
Ziegelwerke in Tarnow
(Südpolen) abgeschlossen. Das Unternehmen
soll in den kommenden
Jahren durch entsprechende Investitionen modernisiert und auf
westlichen Standard gebracht werden.
Pläne für die Errichtung eines Werkes
in der Nähe von Warschau zeigen, daß
die Unternehmensgruppe ihr Engagement in Polen künftig noch weiter verstärken will.

A Leier-csoport fejlôdése Lengyelországban
A csoport  mint elsô külföldi nagybefektetô egyáltalán  1988-ban kezdte meg
beruházásait Malborkban (Gdansktól kb.
60 km-re délre).
Akkoriban külföldi befektetô még
nem szerezhetett ingatlant Lengyelországban, ezért a telket és az építményeket hosszú távra vették bérbe. Csak
1998-ban került az ingatlan a vállalkozáscsoport tulajdonába. A közel 6 hektáros üzemi területen lépésrôl lépésre
mintegy 70 millió schillinget invesztáltak
egy olyan építôanyag-üzembe, amely a
lengyel piacot kitûnô minôségû építôanyaggal látja el. Az üzem a Leier-csoport 100%-os tulajdona.
Malborkban elsôsorban a hagyományos magasépítési kínálatot gyártják. Ennek a programnak a Monolit névre keresztelt hôszigetelt falazóelem a sztárja, amely

Leier  Malbork
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Lengyelországban máris jelentôs piaci részesedést ért el.
A 90-es évek elején megkezdôdött a
betoncserép, valamint a kertépítô és felszínkialakító elemek gyártása is.
A Leier-kémény sikeres forgalmazása a
90-es évek közepétôl folyik, és a csoport
kéményválasztékával vezetô szerep megszerzésére törekszik a lengyel kéménypiacon.
A malborki gyártól 150 km-re két
értékesítési központ, Swiedie és Olstynek fémjelzi a Leier-csoport erôs
pozícióját az észak-lengyelországi piacon.
A 2000-es év végén zárult le Lengyelország legnagyobb, tarnowi (Dél-Lengyelország) téglagyárának átvétele. A vállalatot
a következô években megfelelô beruházásokkal fogják nyugati színvonalra hozni.
A Varsó közelében létesítendô gyár tervei azt mutatják, hogy
a vállalkozáscsoport a jövôben
tovább kívánja erôsíteni lengyelországi pozícióját.
A Polish Agency For
Foreign Investment készített
statisztikája szerint, amelyben
a világ 700 legnagyobb lengyelországi befektetôjét állítják
sorrend-be, a Leier-csoport
malborki befektetésével ennek
az úgynevezett TOP 700-nak
a középmezônyében helyezkedik el.

Leier  Malbork
Laut einer Statistik der Polish Agency For Foreign Investment, in der die
weltweit 700 bedeutendsten Direktinvestoren in Polen gelistet sind, rangiert
die Gruppe Leier mit ihrer Investition
in Malbork im Mittelfeld dieser
TOP 700.

Ekspansja grupy
Leier w Polsche
Grupa Leier rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoæ w Polsce od inwestycji w Malborku ( rok 1988), jako pierwszy zagraniczny inwestor w tej miejscowoci (ok.
60 km na po³udnie od Gdañska).
W tamtych latach inwestorom zagranicznym nie wolno by³o jeszcze nabywaæ
nieruchomoci w Polsce, dlatego te¿
grunty i budowle by³y dzier¿awione. Dopiero w roku 1998 nieruchomoci zosta³y
przejête przez Grupê Leier.
W Malborku pocz¹tkowo produkowano tradycyjny asortyment dla budownictwa mieszkaniowego. Hitem tego
programu jest pustak ciep³ochronny
Monolit, który podbi³ ju¿ znaczn¹
czeæ polskiego rynku.
Na pocz¹tku lat 90-tych ruszy³a produkcja dachówki betonowej oraz elementów ma³ej architektury.
Od po³owy lat 90-tych do oferty
do³¹czy³ System Kominowy Leier, a
firma wesz³a do czo³ówki sprzedawców
kominów na polskim rynku.
W odleg³oci ok. 150 km od malborskiej wytwórni dwie filie dystrybucyjne w
wieciu i w Olsztynku podkrelaj¹ siln¹
pozycjê Grupy Leier w Polsce Pó³nocnej.
Z koñcem roku 2000 nast¹pi³o przejêcie jednej z najwiêkszych polskich cegielni: Tarnowskich Zak³adów Ceramiki Bu-

dowlanej. W najbli¿szych latach poprzez
odpowiednie nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstwo powinno zostaæ zmodernizowane i osi¹gn¹æ zachodni standard.
Plany utworzenia nowej firmy w
pobli¿u Warszawy wskazuj¹, ¿e zaanga¿owanie Grupy Leier w Polsce
bêdzie równie¿ w przysz³oci nasilaæ
siê.
Leier ze swoj¹ wytwórni¹ w Malborku znalaz³ siê na jednej ze rodkowych pozycji w oficjalnej statystyce TOP 700 Polskiej Agencji Inwestorów Zagranicznych, na której
zestawiono najznaczniejszych inwestorów z ca³ego wiata.

lingów. Firma zatrudnia dzi 120 pracowników.
Fasady hal produkcyjnych zak³adu
odnowiono pokrywaj¹c je sidingiem.
Powiêkszono plac magazynowy materia³ów budowlanych, odnowiono mieszalniê betonu. Unowoczeniono tak¿e
biurowiec. Budynek zosta³ rozbudowany, a pomieszczenia biurowe otrzyma³y
nowe, kompletne wyposa¿enie. Tak¿e
parking dla klientów i pracowników
znajduj¹cy siê przed biurowcem zyska³
zupe³nie nowy wygl¹d. W zakresie
transportu, malborsk¹ firmê zasili³y
dwa nowe sk³ady ciê¿arowe. Cztery
nowe wózki wid³owe zapewniaj¹ niezak³ócony przebieg za³adunku.

Leier Malbork

Leier Tarnow

Das seit 12 Jahren bestehende Werk
wurde in den vergangenen 2 Jahren
durch Investitionen in Höhe von rund 10
Millionen Schilling erneuert, erweitert,
modernisiert und beschäftigt derzeit
rund 120 Mitarbeiter.
Die Hallen des Werkes wurden mit
neuen Außenfassaden versehen, der
Lagerplatz vergrößert, die Mischanlage
erneuert. Das Büro erfuhr eine Erweiterung, Modernisierung und wurde komplett neu eingerichtet. Auch das Entrée
des Unternehmens  der Parkplatz vor
dem Bürogebäude  bekam ein völlig
neues Gesicht. 2 neue LKW-Züge stärken die Servicequalität des Leier-Werkes/Malbork im Kundenbereich und 4
neue Stapler sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Werkslogistik.

Mit dem endgültigen Erwerb der Tarnower Baukeramik Werke AG am 22. Dezember 2000 fiel der Startschuß für weitere Expansionsschritte der Gruppe Leier in Polen.
Im Juni des Vorjahres gewann Leier die
Ausschreibung im Hinblick auf den Kauf
des Unternehmens gegen starke international tätige Mitbewerber.
Das Unternehmen, in Wola Rzedzinska
nahe Tarnow (ca. 80 km östlich von Krakau) angesiedelt, ist eines der größten Ziegelwerke Südpolens, beschäftigt rund 470
Mitarbeiter und verfügt über eine hervorragende Position am südpolnischen Ziegelund Deckenmarkt.

In den kommenden 3 Jahren soll
dieses Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 110
Millionen Schilling zu einem der größten Einzelwerke in Polen um und ausgebaut werden, wobei durch den Ausbau des Unternehmens sichergestellt
werden soll, daß die 470 Arbeitsplätze
auf jeden Fall langfristig erhalten bleiben, wenn nicht sogar neue zusätzliche geschaffen werden  so wie bei
den Leier  Investitionen in Ungarn.
Für das Leier-Management ist Tarnow
eines der größten bisher durchgeführten
Projekte und eine interessante Aufgabe
und Herausforderung für die nächsten
Jahre. Nach Abschluß des Investitionsprogramms soll das Unternehmen einen Umsatz von 400500 Millionen Schilling erwirtschaften.
***
A Tarnower Baukeramik Werke AG
2000. december 22-i végérvényes megszerzésével a Leier-vállalkozás megtehette lengyelországi terjeszkedése következô lépését. A múlt év júniusában cégcsoportunk erôs nemzetközi versenytársakkal
szemben megnyerte azt a pályázatot, amelyet vállalkozás privatizálására írtak ki.
A Wola Rzedzinskában, Tarnow közelében (kb. 80 km-re Krakkótól) található vállalkozás Dél-Lengyelország
egyik legnagyobb téglagyára. Jelenleg
470 dolgozót foglalkoztat, és kitûnô pozícióval rendelkezik a dél-lengyel téglaés cseréppiacon.

***
A Lengyelországban 12 éve fennálló
üzemet az elmúlt két év alatt kb. 10 millió schillinges beruházással felújították,
kibôvítették, modernizálták. Jelenleg
120 munkatárssal folyik a munka.
Az üzemcsarnokok új külsô homlokzatot kaptak, a rakteret megnagyobbították, a keverôt felújították. Az irodákat
kibôvítették, modernizálták és teljesen
új berendezéssel látták el. A vállalkozás
elôtere  az irodaépület elôtti parkoló 
is teljesen új külsôvel rendelkezik. A vevôket illetôen a malborki Leier-cég szervizminôségét két új teherautó erôsíti, valamint 4 targonca gondoskodik a zökkenômentes üzemi logisztika menetrôl.
***
Istniej¹ca od 1988 roku wytwórnia
w ci¹gu dwóch ostatnich lat zosta³a odnowiona, rozbudowana i zmodernizowana. Inwestycja wynios³a 10 mln szy-

Leier  Tarnow
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Az elkövetkezô három évben Lengyelország egyik legnagyobb magánkézben lévô
téglagyárává kell át- és kiépíteni, úgy, hogy a 470 munkahely
mindenképpen és hosszú távra szólóan megmaradjon, sôt,
ha lehet, még több új munkahely létesüljön, úgy, mint a
Leier-cégek magyarországi beruházásainál.
A Leier-cégvezetés számára a tarnowi az eddigi legnagyobb egyéni beruházási projekt, egyben érdekes feladat és
kihívás az elkövetkezô évekre.
A beruházási program lezárása után a vállalkozás 400500
millió schilling forgalommal
számol.
***
Przejecie Tarnowskich
Zak³adów Ceramiki Budowlanej S. A. 22 grudnia 2000
roku by³o kolejnym etapem ekspansji Grupy Leier w Polsce.
W czerwcu ubieg³ego roku
Leier zwyciê¿y³ z innymi silnymi konkurentami  zwolennikami zagranicznych inwestycji  w przetargu na zakup
akcji zak³adu.
Przedsiêbiorstwo znajduj¹ce siê w Woli Rzêdziñskiej,
w pobli¿u Tarnowa (ok. 80 km
od Krakowa) jest jedn¹ z najwiêkszych cegielni na po³udniu Polski. Zatrudnia 470
osób i posiada wysok¹ pozycjê na rynku ceramiki budowlanej.
W ci¹gu trzech nadchodz¹cych lat inwestycje o ³¹cznej
wartoci 110 mln szylingów
sprawi¹, ¿e przedsiêbiorstwo
po rozbudowie i przebudowie
stanie siê jednym z najwiêkszych w Polsce, przy czym pomimo reorganizacji wszyscy
dotychczasowi pracownicy
cegielni maj¹ zagwarantowane miejsca pracy, a nawet utworzone zostan¹ nowe  podobnie jak w inwestycjach
Leiera na Wêgrzech.
W dzia³alnoci Leiera zak³ad w Tarnowie jest jak dot¹d
najwiêkszym i najbardziej
interesuj¹cym projektem, a
jednoczenie wyzwaniem na
nastêpne lata. Po zakoñczeniu programu inwestycyjnego
przedsiêbiorstwo powinno
osi¹gaæ obrót 400500 mln
szylingów.

Nyereséges termelés a fejlôdés alapja
Gyáravató ünnepség Devecserben

Az ünnepség közremûködôi és vendégei
A devecseri téglagyár életének elsô szakasza 2000. október 13-án ünnepélyes keretek között lezárult. Az 1999.
júniusi cégvásárlás óta eltelt
idôszakban vállalatunk rohamos fejlôdésen ment keresztül. Az elsô féléves átalakítási
munkálatokat és a 400 milliós
beruházást követôen, a 2000.
májusra megújult gyárban kiváló minôséggel indult a termelés. A nyári próbagyártások sikerei után jutottunk el
addig, hogy ôszre a legmagasabb minôségi elvárásoknak
megfelelô terméket állítunk

elô. Az építési szezon kezdetére így 100%-os kapacitással, I. osztályú minôségû termékkel léphettünk a piacra.
Vállalatunk fejlôdése nem
következhetett volna be dolgozóink kitartó munkája, a
Leier-cégcsoport segítô támogatása, partnereink együttmûködése, a város önkormányzatának és helyi szervezeteinek segítsége nélkül.
A résztvevôk segítségét
megköszönve, 2000. október
13-án gyáravató ünnepség
keretében avattuk fel az üzemünket és a hozzá tartozó új
irodaépületet.
Avatóünnepségünk nyitányaként Mag.
Fritz Ebner méltatta az új téglagyár jelentôségét a Leier-cégcsoport színeiben. Ezt követôen Devecser
polgármestere,
Jokesz István
vázolta téglaA szalagátvágás pillanata
gyárunk szere-

pét a térség gazdasági fejlôdésében.
Az ünnepélyes megnyitó
egy, a gyár technológiáját bemutató körsétával folytatódott, melynek elsô lépéseként
Michael Leier a polgármesterrel együtt vágták át a nemzetiszínû szalagot üzemünk avatásaként.
A délután folyamán nyílt
nap keretében dolgozóink
családtagjai, a környék lakói,
a veszprémi egyetem diákjai
tekintették meg az újjávarázsolt üzemet.
Úgy érezzük, méltó volt ez
a nap arra, hogy emlékezetessé tegye a résztvevôk számára
egy modern téglagyár születését. Bizton állíthatjuk, hogy dolgozóink is büszkék arra, hogy
kezük munkája nyomán egy
korszerû vállalat nôtte ki magát,
amely a jövôre vetítve állandó
munkahelyet jelent számukra.
Bízunk abban, hogy a térség
gazdasági fejlôdésében példa
értékû lesz a Leier Somlótherm
Kft. növekedése és tevékenysége, amelyet még hasonló üzemek alapítása követ.

2000

Empfang der ungarischen
Botschafterin in Eisenstadt
Am 29. März 2000 empfing Honorarkonsul Michael
Leier die neu entsandte un-

rischer Seite Waren die Spitzen aus Politik, Wirtschaft
und Behörden in Eisenstadt

Fogadás
Kismartonban
2000. március 29-én
Michael Leier tiszteletbeli konzul fogadást adott
az újonnan kinevezett
magyar
nagykövet
asszony, Barsiné Pataky
Etelka tiszteletére, aki
beiktatása alkalmából
Burgenlandba is ellátogatott. A rendezvényen
megjelentek mind a burgenlandi, mind a magyar
politikai és gazdasági élet,
valamint más hivatalos szervek neves képviselôi. Számukra lehetôség nyílott arra
is, hogy a burgenlandi gazda-

Frau Botschafterin Etelka Barsi-Pataky im Gespräch mit
Konsul Leier, Gesandter Udvardi, Burgenland-Tourismus
Direktor Gucher und Mag. Ebner.
Barsiné Pataky Etelka nagykövet asszony Leier konzul úrral,
Udvardi követ úrral, Gucher úrral, a burgenlandi turizmusiroda igazgatójával, valamint Mag. Ebner úrral beszélget.
garische Botschafterin in
Wien, Exzellenz Etelka BarsiPataky, anläßlich ihres Antrittsbesuches im Burgenland. Sowohl von burgenländischer als auch von unga-

vertreten und konnten mit
Frau Botschafterin Barsi-Pataky beim Empfang in der Wirtschaftskammer Burgenland
interessante Gespäche führen und Kontakte anbahnen.

A teniszezôknek szervezett, hagyományteremtô Leier-kupát
2000-ben Weimann Márk nyerte, aki Mártonné dr. Baj Mária
magyarországi igazgató gratulációját fogadja, és veszi át az
oklevelet Ács Edinától, a Business Hotel vezetôjétôl.

Barsiné Pataky Etelka
sági kamarában tartott fogadáson Barsiné Pataky Etelka
nagykövetasszonnyal kapcsolatot létesítsenek és érdekes beszélgetést folytassanak.

Bemutatkozott
Burgenland

Tavaly október 25-én cégünk adott helyet az Osztrák Nemzeti Képviselet sajtótájékoztatójának, amely
Burgenland lehetôségeit ismertette a média képviselôivel. Felvételünkön (balról): Daniela Winnicki újságíró, Gerhard Gucher, a burgenlandi turistaszervezet igazgatója, Karl Kaplan burgenlandi tartományi miniszter és
Michael Leier tiszteletbeli konzul.
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Bevált csapat  új felállásban
Átszervezett értékesítés az építôanyag üzletágban

A Leier-cégcsoport közismerten
nagyléptékû beruházási politikája a termelôegységek mellett igen látványosan
jelent meg a külsô értékesítési szervezetnél is. Az elsô fél év során mintegy
70 millió forint ráfordításával lecseréltük
a külsô értékesítésben dolgozók cégautóit. Az eddigi kisteherautók helyett
klímaberendezéssel felszerelt, sportosan elegáns Fiat Bravák és Skoda
Fabiák segítik munkatársainkat. Területi
képviselôink az év elején a termelôüzemek állományából a központi irodához
kerültek át, hogy egységes szervezetként tovább erôsítsék az építôanyag-piacon kivívott pozíciónkat.

Új értékesítési stratégiánknak megfelelôen, külszolgálatos munkatársaink a jövôben nem kifejezetten értékesítô, inkább tanácsadó, segítô szerepet töltenek be a piacon. Feladatuk a viszonteladó partnerek
közremûködésével tovább erôsíteni a teljes Leier-kínálat megjelenését, a tradicionális termékek mellett folyamatosan javítva az újabb, korszerû anyagok részarányát.
Munkájukat közvetlenül a regionális értékesítési vezetôk irányítják, a nagyobb volumenû projektek esetében a termék-menedzserek és a projektmenedzser segítségére is számíthatnak.
Az új felállásban pályára lépô csapat nagyobbrészt már sokat próbált

játékosokból és tehetséges fiatalokból verbuválódott. A rövid felkészüléssel töltött év eleji napok azt mutatták,
hogy a csapatszellem kitûnô, a közös
gyôzelem eléréséért kíván dolgozni
minden résztvevô. Pályánkon, az
építôanyagok piacán a feltételek évek
óta idén a legjobbak, jelzik ezt már az
elsô hónapok értékesítési számai is. A
bizakodó hangulat remélhetôleg nem
megalapozatlan, de a munka java még
hátravan. Ehhez továbbra is csak
szorgalomra és gyôzni akarásra van
szükség  ebben pedig nem lehet
hiány
Illy Miklós

Leier-cégcsoport építôanyag üzletág értékesítési szervezet felépítése  Magyarország
Illy Miklós
értékesítési vezetô

Brieber László
projektmenedzser

Komló Csaba
Varga Károly
MartonTamás
Kaisinger Sándor
Lencz Tibor
Janus István

Kocsis Csaba
Pál Péter
Major János

termékmenedzser
termékmenedzser
termékmenedzser

Erdélyi György
Jáborcsik István
Karnizs István
Gáll Péter
Nagy Zsolt
Baráth Zoltán

Dudás László
Pásztor Tibor
TakaróTamás
Viola Zsolt
Pál András
Gallay Péter

Központi értékesítés: tel.: 96/512-000, e-mail: monolit@leier.hu
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Jánossomorja
Egy szinttel feljebb

Elôregyártott vasbeton lépcsôk

Útban a beépítéshez...

Új termékkel bôvült a Leier Építôanyag
és Építô Kft. amúgy sem szegény termékpalettája. Az elmúlt év Leier mesterpanelokkal kapcsolatos tapasztalatai világossá tették, hogy az elôre gyártott
vasbeton termékek gyártása és eladása
biztató jövô elôtt áll.
A beruházás folytatásaként a jánossomorjai üzem korszerû lépcsôsablonokkal lett felszerelve, így a régióban egyedülállóan elôregyártott vasbeton lépcsôket tud kínálni. Vásárlóinknak ezzel lehetôsége nyílik egy újabb, egyszerûbb
építési rendszer alkalmazására, amely
kivitelezési és költség oldalról is könynyebben átlátható. Partnereinknek
ugyanis egy olyan építési lehetôséget
kínálunk, ahol a szakértelmet igénylô feladatokat az üzemi elôregyártással levesszük a vállukról, így a helyszíni munka csupán a szerkezet elhelyezésére
zsugorodik.

A felmerülô igények sokszínûsége
miatt ésszerû volt, hogy olyan rendszert
alkalmazzunk, ahol háromféle alaprajzi
elrendezésû lépcsôtípus gyártására legyen lehetôség. A három fô típus az
egyenes karú lépcsô, az egyszer húzott
karú (L) lépcsô és a kétszer húzott karú
(U) lépcsô.
A gyártási technológia alapja a korszerû acélzsaluzat, amelynek segítségével
több paraméter (fokok mérete, kar szélessége) tág határok között állítható. Csak
így lehetséges, hogy a mindig más geometriájú helyszíni adottságra is megoldást
tudunk kínálni, legyen az elôlépcsô, vagy
lakóházak, ipari épületek belsô lépcsôje.
A Leier lépcsô számos elônnyel rendelkezik a hagyományos építéssel szemben. Ilyenek: a vakolatot nem igénylô alsó
felület, az egyenletes minôség, az idôjárástól független gyors kivitelezés.
Csanaki András

Mátraderecske

Minôségi cserépgyártás
Az elmúlt év márciusában a hódfarkú cserép gyártásával elkezdôdött
gyárunkban a cserépgyártás. A minôség elérése és megtartása  a magasabb követelmény miatt  sokkal keményebb feladatot jelent az eddig
megszokottnál. Összességében az a véleményünk, hogy a dolgozók
oktatásával, a technológiai és mûszaki fejlesztésekkel napról napra érzékelhetô a minôség javulása. A szabvány által elôírt törési, fagyasztási
és vízáteresztési feltételeknek, az ÉMI által igazoltan jól megfelelnek a
termékek.
Az anyag kémiai összetételébôl adódóan, égetés után halványszínû
cserepet kaptunk, amely legjobban a régi, mûemlék jellegû épülethez
illik. A piaci igényekhez alkalmazkodva, az elmúlt év szeptemberében
megindult gyárunkban a falcos szalagcserép gyártása. Ezzel párhuzamosan fejlesztettük a cserép kiegészítô idomjainak gyártását is. Az eddigi tapasztalatokból kiderült, hogy a minôség elérése céljából az alapanyag még tökéletesebb megmunkálása és a szárítási folyamat fokozott
szabályozhatósága elengedhetetlenül szükséges.
Jelenleg már befejezôdött a préseltcserép-gyártó gépsor gépészeti
telepítése, és márciusban már a próbagyártást tervezzük. Így a jövôben
három különféle típusú cserepet  egymástól különálló gépsoron  tudunk elôállítani.
A jövôt tekintve bízunk abban, hogy a zárt technológia alkalmazásával egy jól begyakorlott szakemberekbôl álló csapattal bátran nézhetünk
a piaci kihívások felé.
Ihász János technológus
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A1 Autó Gyôr Kft.  Gyôr
9023 Gyôr, Fehérvári út 22.
Tel.: (0036) 96/513-213
Fax: (0036) 96/513-214
E-mail: a1@leier.hu

Az új Mini
A BMW-csoport mind ez idáig rendkív ül sikeres stratégiát követett,

amelynek a Mini márka  a BMW
mellett  a második pillére lesz, és a
cég portfoliójának alsó végét zárja
le. Ennek a márkaportfoliónak a felsô határát a 2003-ban megjelenô új Rolls-Royce jelenti
majd. Így két éven belül a BMW-csoport három tradicionális márkával lesz jelen a prémium autómárkák szegmensében, a kisautók kategóriájától egészen az abszolút luxuskategóriáig.
A Mini két dolog miatt is fontos számunkra. Egyrészt,

mert nagyszerûen beleillik stratégiai elképzeléseinkbe, miszerint szeretnénk új ügyfélcsoportok felé nyitni, másrészt
pedig a Minivel az EU legújabb CO2-emissziós szabványait is teljesítenünk kell. A Mini márka nagyszerû múltja és
fényes jövôje miatt meg vagyok gyôzôdve arról, hogy ez a
stratégia sikeres lesz.

A1 AUTÓ GYÕR
Új bemutatóterem és márkaszerviz
épül Gyõrben a Szauter utcában
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Leier & Co. Kft.  Celldömölk
9500 Celldömölk, Nemesdömölki út 15.
Tel.: (0036) 95/525-525
Fax: (0036) 95/525-538
E-mail: celldömölk@leier.hu
3-féle felszereltségi fokozat (Classic, Comfort, Elegance),
5-féle motorváltozat (1,4 68 LE; 1,4 16V aut., 75 LE; 1,4 16V
100 LE; 1,9 SDi 64 LE; 1,9 PD TDI 100 LE).

Megjelent a Skoda
Fabia Combi!

Egy új autó, amely új értelmet ad a tér és a forma fogalmának: Skoda Fabia Combi.
A Skodához méltó magas kidolgozási minôség, a hosszú élettartam és az alacsony üzemeltetési költségek kiemelik a konkurencia modelljei közül.

Egy-két technikai adat, amely megkönnyítheti döntését.
Karosszéria:
ötajtós, ötszemélyes, önhordó acélkarosszéria, teljes alapfelszereltség.
Kormányzás:
elektrohidraulikus szervokormány.
Csomagtér mérete: 426 liter.
A vezetôoldali légzsák és a szervokormány minden modellben
alapfelszereltség.
Az extralistából mindenki kedvére válogatva építheti fel autóját.
Kedvezô hitelkonstrukciókkal, és használt autó beszámításával
várjuk Önöket.
Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, s mihamarabb
személyesen is találkozhatunk márkakereskedésünkben (9500
Celldömölk, Nemesdömölki út 15.), ahol ki is próbálhatja családja leendô autóját.

Leier  Márton Holding Kft.  Mosonmagyaróvár
Fiat Doblo
és Fiat Doblo Cargo
Formatervezése racionális, de nem hagyományos, azonnal
tágas hely és robusztusság képzetét kelti.
Jellemzôi:
Multi Funkció
Egyedi kialakítás
Csupa tér
Tágas, mint a kombiautók
Maxi gazdaságosság
Masszív és biztonságos
Szuper szimpátia
Sokoldalú, mint az egyterûek
A Fiat Doblo 5 személyes személyautó, vagy 2 személyes
kishaszongépjármûként rendelhetô.
1. Személyautó:
Kifejezetten kényelmes elöl és hátul, még az átlagnál magasabb testalkatúak számára is. Csomagtér-kapacitása 750 l,
mely a hátsó ülés támlájának ledöntésével és behajtásával
3000 l-re növelhetô. Mind az öt utas magával vihet több mint
40 kg poggyászt.
2. Áruszállító:
Tehergépkocsiként 3,2 m3 vagy 625 kg áru szállítására alkalmas. Kategóriájában a legalacsonyabb padlómagassággal
rendelkezik, valamint legnagyobb rakodó-térfogatú.

9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 8.
Tel.: (0036) 96/214-833
Fax: (0036) 96/214-833
E-mail: mosonmagyarovar@leier.hu
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Vendégeink elégedettsége a mérce

A mi hotelünk

A vendéglátás egy sajátos
és különlegesen összetett terület. Fontos, hogy egyenletesen jó minôségû, minél szélesebb körû szolgáltatást nyújtsunk, s mindezt megfizethetô
áron. De van, ami talán még

Eltelt egy év. Egy hotel életében ez az az idôtartam, amikor már érdemes visszatekinteni az eltelt idôszakra. Mi is történt nálunk?
A hotel legnagyobb eseménye a megnyitó volt, amely egy

A nyílt nap közönsége
ennél is fontosabb: a vendégek
barátságos, udvarias, készséges kiszolgálása, egy kellemes, közvetlen kontaktus kialakítása. Egy-egy mosoly, néhány kedves szó, amitôl a vendég jobban érzi magát. Ez a
lelke az egésznek. Ha ez nincs
meg, akkor lehet az a legnagyobb pompával berendezett kastély, nyújthat ezerféle
szolgáltatást, hiába minden fáradozás.

A kicsik öröme
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kétnapos nyitott hétvége keretében zajlott. A rengeteg meghívott vendégen kívül bárki bejöhetett, megnézhette új szállodánkat és mindenkit meg is
vendégeltünk. A hotel ünnepélyes megnyitásaként a helyi
plébános felszentelte az épületet, ezután Mártonné dr. Baj
Mária igazgató és Törzsök Gyula polgármester beszéde következett.
A programot néptáncbemutató és teniszverseny színesítette,
volt zene, evés-ivás,
pörkölt bográcsból,
gyerekeknek légvár.
Külön színfoltot jelentett, hogy a Leier
Business Hotel lehetett a BMW VIP-Tour
egyik állomása is, így
az érdeklôdôk a
szebbnél szebb, legújabb BMW-modelleket is megcsodálhatták, sôt, ki is próbálhatták! Hát bizony,
reggeltôl estig zajlottak a próbautak

Információ és szobafoglalás:
9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148.
Tel.: (36-96) 544-250, fax: (36-96) 544-259.
E-mail: hotel.business@leier.hu
Jó néhány csoportot láthattunk már vendégül: például a
Duna-Dráva Cement Kft. nálunk tartotta hat tréningbôl álló
tréningsorozatát, a Kéményseprô Ipartestület elnöksége
az elsô ülés sikeres lebonyolítása után másodszor is a vendégünk volt és itt tartotta nemzetközi ülését is, de tartott nálunk oktatást az Audi, a VAW
és más jelentôs cégek. Azonban nemcsak ôk fedezték fel
a Business Hotelt, hanem a pihenni vágyók is, hiszen a környezet tökéletes nyugalmat
nyújt az itt tartózkodóknak.
Egy szálloda színvonalának
a mércéje a vendégek megelégedettsége. Ez a legesleg-

A hotel felszentelése
jobb visszajelzés. Ezért szeretnék egy kis ízelítôt adni abból,
amit vendégeink mondtak
vagy a vendégkönyvbe írtak.
Ács Edina

Nagyon tetszett a szálloda. A kiszolgálás nagyon figyelmes, a hangulat családias.
Duna-Dráva Cement Kft. váci csoport
Nem elôször és nem utoljára vagyunk itt  kifejezetten jól
éreztük magunkat, csak az istálló és a lovak hiányoztak.
Lengyel család, Budapest
Nagyon jól éreztük magunkat ebben a gyönyörû hotelben. Köszönjük a kedvességet és az udvariasságot.
Joseph & Lola Bachmann USA
Ismét nagyon jól éreztük magunkat ebben a szép hotelben.
Már második alkalommal voltunk itt. Kellemesen telt ez a három
nap, ez köszönhetô a mindig segítôkész és kedves szállodai
munkatársaknak. Köszönjük a kitûnô vendéglátást!
Nagy Marietta és Csôsz Attila
Nagyon kellemes évezredfordulót töltöttünk itt, ebben
a pazar hotelben, amit a kedves és barátságos kiszolgálás
tettmégpazarabbá.
Andok Csaba és Andok Csabáné, Pécs
Kezdetben, az elsô éjszaka elôtt szkeptikusan álltam a hotelhez, mivel annyira kiesik a városból. Azonban most már értékelem ezt a távolságot és ennek az elônyét, hogy nincs zaj,
nincs kipufogógáz és jól megközelíthetô az Audi gyár. A hotel
barátságos személyzete, a jó ár-teljesítmény arány teszik kerekké a pozitív összbenyomást.
Kirschner, Roger, Audi AG, Ingolstadt

Tiszavárkonyban a nagy értékû Leier-téglaadomány

Jóakaratból
épülô falak

Több mint félszáz raklapot töltött meg a Leier-cég milliós értékû adománya, a Mátratherm tégla.
A Kisalföld május 17-i számában olvastunk tudósítást a Tiszavárkonyban tapasztalt árvízi helyzetrôl. Innen
jött az ötlet, hogy a Kisalföld által vállalt segítséget támogatva, a Leier-cégcsoport is hozzájáruljon a károk rendezéséhez. Cégünk egy összedôlt családi ház újraépítéséhez szükséges teljes téglamennyiséget ingyen biztosítja  kaptuk minap a faxot  kezdte így riportját az újság. (A Kisalföld 2000. május 17-i számából.)

Levél
Tiszavárkonyból
Tisztelt Cégvezetés!
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önök által felajánlott és leszállított építôanyag-adományt.
Sajnos, az árvíz teljesen megsemmisítette az otthonunkat, ezért le kellett bontani a házat. De az Önök, illetve az Önökhöz hasonló jó embereknek köszönhetôen már
épül az új, gyönyörû családi fészek. A segítségük nélkül
képtelenek lettünk volna újra talpra állni. Ezért hálás köszönetünket fejezzük ki, és szeretnénk, ha ezt Leier úrnak is tolmácsolnák.
Néhány szóban szeretném bemutatni a családomat.
A férjem, Lôrincz József Szolnokon dolgozik egy építôipari kft.-nél. Én jelenleg gyesen vagyok itthon a kétéves
kisfiunkkal, Bencével. Sajnos, a közelmúltban derült ki a
kicsirôl, hogy lisztérzékeny, ezért a speciális étrendje miatt
nem is tudjuk közösségbe beadni. Így valószínû, hogy
legalább iskolás koráig itthon maradok vele gyesen. A
nagyfiunk, Dávid kilencéves, most megy harmadik osztályba. Ô már fel tudja fogni, hogy mi zajlik az életben
körülötte. Nagyon boldog volt, amikor megérkezett az
adomány. Már a rajzok alapján ki is választotta, melyik
lesz az ô szobája.
Ezért még egyszer köszönjük, köszönjük Önöknek,
hogy családunkat ilyen nagy örömben részesítették!
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel:
Lôrincz Józsefné, Lôrincz József
és a gyerekek.
Tiszavárkony, 2000. július 19.

Amikor begördült Tiszavárkonyba a három hatalmas, pótkocsis kamion a Leier-cég több
mint egymillió forint értékû adományával, Lôrinczék szólni sem
tudtak a meghatottságtól. Látszott, hisznek végre a kisalföldi
cégek hihetetlennek tûnô felajánlásában: összeadják az új családi ház építéséhez szükséges
anyagokat.
Lôrincz József háza a tiszai
árvízben omlott össze. A négytagú család, köztük a kétéves,
lisztérzékeny kis Bence azóta rokonoknál húzódik meg. Önerôbôl nem tudtak volna új otthont
építeni. Olvasva lapunk helyszíni tudósítását és a Kisalföld felajánlását az árvízkárosultak javára, elsôként a Leier Monolit

International Kft. csatlakozott
akciónkhoz. A gyôri központú
cég az egész ház felépítéséhez szükséges téglát, áthidalókat szállította a helyszínre a
hét végén. Amikor Lôrincz József meglátta a több mint félszáz raklapot megtöltô téglát,
lelkesülten csak ennyit mondott: Októberben költözünk!
Esélyük van rá, hogy pár hónap alatt valóban befejezzék
az építkezést, hiszen a kisalföldi cégek jóvoltából az építôanyagok jelentôs része rendelkezésre áll, az aszódi önkormányzattól pedig érkezik
egy kômûvesbrigád.
(Részlet a Kisalföld 2000.
július 10-i számában megjelent riportból)

A képen látható személygépkocsit ajándékozta Ráckeve
városának a Leier-cég. Az ajándékot a Leier ausztriai központjában, Horitschonban adták át. Ezt örökíti meg fotónk,
amelyen (balról jobbra) Anton Putz, a Leier-cégcsoport
horitschoni vállalatának igazgatója, dr. Kulcsár István, Ráckeve polgármestere, Weimann Márk, a kiskunlacházi Leier
Beton Kft. ügyvezetôje, Stáhly István, Ráckeve jegyzôje
és Solti János ráckevei önkormányzati képviselô látható.
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Neudörfl

Unsere Neuheit in Österreich
Neben den beiden österreichischen Stammwerken Horitschon
und Frauenkirchen haben wir auch einen dritten Standort geschaffen. Es handelt sich dabei um das ehemalige Neudörfler Betonwerk, das von uns zur Gänze übernommen und jetzt auf Leier 
Niveau ausgebaut wurde.
Neudörfl ist als Standort für den Handel mit unseren Baustoffen geplant. Weiters können wir auf diesem Standort Leistungen
für den Hausbau anbieten, wobei sich der Aktionsradius hauptsächlich um den Großraum Wiener Neustadt spannt.
Geplant ist auch eine eigene Leier  Siedlung. Zu diesem
Zweck wurden bereits Bauplätze parzelliert und aufgeschlossen,
auf denen wir ein Gesamtpaket Einfamilienhaus anbieten werden. Der Bogen spannt sich dabei von der Planung über die Finanzierung bis zur Errichtung und Erledigung aller Formalitäten
für ein Eigenheim.
***
A horitschoni és frauenkircheni üzemek mellett újabb üzemi
telepet létesítettünk Ausztriában. A neudörfli betonüzemet teljes
egészében átvettük. A telephelyet terveink szerint teljesen átépítjük, hogy a Leier-színvonalon álló arculattal kapcsolódhasson be
a munkába.
Elképzeléseink szerint Neudörfl építôanyag-kereskedelmi tevékenységünk egyik székhelyévé válik. Ez az egység lesz az elsôsorban Bécsújhelyen és környékén végzett magasépítési tevékenységünk bázisa is. Szándékunkban áll egy Leier-lakópark
megvalósítása is. Az ehhez szükséges építési telkek parcellázása és elôkészítése már megtörtént. Kínálatunk a tervezésen és
kivitelezésen kívül a pénzügyi szolgáltatásokat, és a saját otthon
kialakításához szükséges hivatalos ügyintézést is tartalmazza.

Bôvült, szépült az irodaházunk
Jánossomorján
Az elmúlt év a Leier Építô
Kft. számára a megszépülés
éve volt. Irodaházunk földszintjén és alagsorában átépítési munkákba kezdtünk. Munkatársaink kényelmét szolgáló
új, tágasabb öltözôt és étkezôt alakítottunk ki az alagsorban. Látva azt az örömöt,
amellyel dolgozóink az új helyiségeket elfoglalták, biztosak
vagyunk abban, hogy ez a beruházás is jó befektetés volt.
A földszinten megszüntetett helyiségekbôl új iroda jött
létre, ahol a vásárolni kívánó
vendégeknek nyugodt körülmények között tudjuk bemutatni termékeinket, és tanácsokkal tudjuk ôket ellátni tervezett építkezésükhöz.
Ide belépve egy idegen
számára is feltárul az egész

Leier-csoport, ugyanis a társcégeink telepeirôl készült légi
felvételek az alapítási évek
sorrendjében láthatóak.
Ezzel párhuzamosan megoldódott régi gondunk is, immár az irodában dolgozó kollégák is megfelelô helyen tudják ebédjüket elfogyasztani.
Bár az átépítéssel járó zajban
néha kicsit fárasztóbb volt a
munka, és a felújítás alatt is
fenn kellett tartani a rendet, a
végeredményt látva azonban
mindezt megérte. Az átalakításokkal közelebb kerültünk
ahhoz a célunkhoz, hogy a
cég idei, 10 éves születésnapját megfelelôen elôkészítve,
rendezett körülmények között
ünnepelhessünk.
Goda Katalin
Laskó Melinda

Fôkönyvelôi értekezlet

Korszerû betonkeverô üzemmel bôvült a közelmúltban a
pécsi Leier-BCM Kft. telephelye. A beruházás teljes összege
eléri a százharmincmillió forintot, amely a gyáregységet alkalmassá teszi a frissbeton kiszállítására is. A teljesen automatizált és zárt rendszerrel télen is termelhet az üzem

14

Ez év február 56-án tartottuk meg a már hagyományosnak mondható év eleji fôkönyvelôi értekezletet. Az ideinek az aktualitását  a szokásoson túl  a számviteli törvény jelentôs változása adta,
amelyrôl a törvény egyik kidolgozója, dr. Újvári Géza tartott
elôadást.
A második napon könyvvizsgálóink tartottak tájékoztatást egyéb, a gazdaságot
érintô törvények változásairól,
valamint a Leier-csoportnál
folyó gazdasági munkáról.

Örömmel hallottuk, hogy a
Leie-cégeket pontos könyvvezetés jellemzi.
Ezt követôen a cégcsoportot érintô belsô ügyekrôl folytattunk eszmecserét.
Az évente megrendezett
találkozót a jelenlévôk ezúttal
is hasznosnak ítélték, hiszen a
változásokat, tapasztalatokat a
kollégákkal meg tudják vitatni,
ezen kívül a korábban csak
telefonon keresztül ismert
munkatárssal személyesen is
megismerkedhettek.
Cseh Róbert

Gyerekfoci
Mátraderecskén
Meiler Jörg és Brigitta gyermekei: Flórián és Philip

Cseh Dorina és Bálint

Immár második alkalommal rendezték meg ez év
januárjában megyei szinten az általános iskolás alsó
tagozatosok számára a teremlabdarúgó-tornát. Mivel
Mátraderecske ad helyet az eseményeknek, ezért a
Leier-kupa elnevezést kapta a vetélkedéssorozat. A
megyébôl több általános iskola nevezett be a versengésre.
Az elsô helyezést a Mátraderecskei Általános Iskola
csapata nyerte el. A Leier Mátratherm Kft. vezetése gratulált a csapatnak, és reméli, hogy a hagyomány folytatódik, egyre több csapat nevez majd be a Leier-kupára.

Zólyominé Frankó Mónika fiával, Leventével

Szeli Éva gyermeke: Barnabás

A gyôri Lokálpatrióta-bál szépe lett Ács Edina, a Leier
Business Hotel vezetôje  Balogh József gyôri polgármester koronázta meg
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