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Az osztrák Leier csoport – a jászvásári Brikston téglagyár 2018 végén történő felvásárlása 

után – újabb gyárat épít Arad megyében. A Leier ROM Srl. 2004 óta van jelen Romániában, 

évi forgalma megközelíti a 4 millió eurót és 49 alkalmazottat foglalkoztat.  Az új termelési 

egység egy 7 millió eurós beruházás révén valósul meg, amelyet egy tavaly vásárolt 9 hektáros 

Arad megyei ingatlanra terveznek. Az új gyárban térköveket, járdaszegélyeket és egyéb 

betonelemeket gyártanak majd, amelyekkel Nyugat-Romániát, Kelet-Magyarországot és 

Szerbiát kívánják kiszolgálni. A tervek szerint a gyár legkorábban 2019 végére készülhet el. 

 

https://www.zf.ro/constructii-imobiliare/austriecii-de-la-leier-care-au-cumparat-producatorul-de-

caramizi-brikston-iasi-investesc-7-mil-euro-intr-o-fabrica-noua-in-arad-17818489 

 

A svájci Nestlé csoport bezárja egyetlen romániai üzemét Temesváron, sajtóértesülések 

szerint a romániai termelést Magyarországra helyezik át. A temesvári üzemben évente több 

mint 10 ezer tonna édességet és kávét gyártottak. Leszek Wacirz, a Nestlé Románia 

vezérigazgatója a Profit.ro gazdasági portálnak elmondta, hogy nehéz volt meghozni a döntést, 

amit befolyásolt, hogy a román piacon nagyon erős a konkurencia, ugyanakkor a piac jelentős 

átalakuláson megy át, változnak a fogyasztói szokások. A Nestlé 1995-ben lépett be a román 

piacra, 2000-ben vásárolta meg a temesvári üzemet, ahol a Joe nápolyi szeletet gyártotta. A 

Területi Munkaügyi Felügyelőség a sajtóból értesült a Nestlé temesvári gyárának a bezárási 

szándékáról és helyszíni vizsgálatot indított, mert a gyár vezetősége nem tájékoztatta a 

hatóságokat a gyár bezárásáról. 

 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20190111-a-nestle-bezarja-temesvari-uzemet 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bezarja_temesvari_gyarat_a_nestle_romania.php  

 

A Temes Megyei Tanács egy 2 millió euró értékű pályázatot készít elő, amelynek a 

forrásaiból felújítják a fényi Mocsonyi-kúriát és múzeumot létesítenek benne. A pályázatot 

a RO-Cultura program keretében terjesztik elő finanszírozásra, amelynek forrásait a Norvégia, 

Izland és Liechtenstein létrehozta EGT Alapokból biztosítják. A Tanács a makedo-román 

származású Mocsonyi család emlékének szentelt múzeumot szeretne létrehozni a fényi 

udvarházban, ahol kulturális rendezvények megtartására és kézművesműhelyek 

megszervezésére is lehetőség nyílna. A fényi Mocsonyi családnak az 1750-es években felépített 

udvarháza a kétezres évek elejéig a falu kulturális életét szolgálta. Az udvarház felújítását a 

Temes Megyei Tanács az izlandi North Consultinggal partnerségben valósítaná meg. Az 

együttműködés előkészítése érdekében a megyei önkormányzat képviselői Izlandon jártak, a 

Developing a cultural heritage partnership kétoldalú kezdeményezés keretében. A megyei 

önkormányzat azt szeretné, hogy 2021-ben, amikor Temesvár Európa Kulturális Fővárosa lesz, 

a fényi Mocsonyi -udvarház is gazdagítaná a megye kulturális kínálatát. 
 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_eletre_keltik_a_fenyi_mocsonyi_udvarhazat.php 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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