Gyır egyik szimbóluma új életre kelt
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A Leier cégcsoport a Frigyes-laktanya nagyszabású felújítása után, Gyır városának egy
másik patinás történelmi épületét, a Schlichter-villát is újjáépítette. A 2012-ben
megvásárolt, leromlott állapotú épületegyüttest két év alatt – a szigorú mőemléki
elıírásoknak megfelelıen – újította fel a cég. A mőemléképület hiteles és gondos
rekonstrukcióját követıen, az egykori nagypolgári rezidencia egy 700 m2-es, „A"
kategóriás, reprezentatív irodaház formájában született újjá. A történelmi épületet
ünnepélyes keretek között avatta fel Michael Leier, a Leier cégcsoport alapító
tulajdonosa, 2014. december 3-án. Az épület átadásán egyúttal bejelentette: 2015-ben a
villa melletti területen, egy ugyancsak magas színvonalú üzletközpontot építenek.
A Leier City Center közvetlen szomszédságában, stratégiai helyen fekvı Schlichter-villa, a
megyeszékhely egyik szimbólumának számító XIX. század végi mőemlék, amelynek
felújítását a cégcsoport presztízsberuházásként kezelte. A közel 3.000 m2-es telken
küllemében és a belsejében is teljesen megújult épületegyüttes jelenleg a leendı bérlıit várja.
Az „A" kategóriás irodaháznak otthont adó épület a gyıri autóbusz pályaudvar és a
vasútállomás mellett kiválóan alkalmas egy vállalat cégközpontjának elhelyezésére, vagy
nagy ügyfélforgalommal járó szolgáltatás végzésére is.
„Olyan bérlı jelentkezését várjuk, aki az épület patinájával azonosulni tud. Az újjászületett
Schlichter-villa a békeidık virágzásának nagypolgári luxusát szimbolizálja, amely
napjainkban is nagyszerően reprezentálja a XXI. századi Gyır magas kulturális és
életszínvonalát. Ötvözi a klasszikus eleganciát, a minden igényt kielégítı, modern
kialakítással, mely egyaránt emeli a bérlı vállalat, valamint a város jelenlegi fényét" – emelte
ki Mártonné Dr. Baj Mária, a Leier cégcsoport ügyvezetıje.

A Schlichter-villa a historizáló szecesszió jelentıs és egyedülálló gyıri emléke. Az épület
belseje több képzımővészeti remeket rejt, amelyeket nagy gonddal és szakértelemmel ıriztek
meg, restauráltak és esztétikusan illesztették be a modern irodaterek közé. A színes,
ólombetétes üvegablakok, a stukkódíszes, festett mennyezetek és a kovácsoltvas
lépcsıkorlátok, ma is ırzik eredeti szépségüket és harmonikusan olvadnak be az elegáns
irodaházba.
Az építési és rekonstrukciós munkálatok azonban nem fejezıdnek be a Schlichter-villa
átadásával. A 3.000 m2-es telken Schlichter-Üzletház néven jövıre a hajdani Pattantyús-házak
is újjászülethetnek. A Schlichter-villa teljes körő rekonstrukciója után, a Zrínyi utcára nézı,
egykori földszintes lakóházak újjáépítése 2014 ıszén kezdıdött meg. Az épületeket – azok
menthetetlen állapota miatt – a beruházó lebontotta, azonban a három díszes, eklektikus
stílusú homlokzatot megmentette, amelyek mögé, egy üvegfelületekkel teli, modern épületet
álmodott meg. A vegyes funkciójú üzletház átadását 2015 nyarára tervezik.
„Gyır a Leier otthona, és ezt az otthont igyekszünk folyamatosan szépíteni. Az évtizedekig
elhanyagolt, romosan álló Frigyes laktanya felújítása után, most a szintén hányattatott sorsú
Schlichter-villa épületét hoztuk rendbe. Ezen mőemlék ingatlanok impozáns külsejükkel, a
város vérkeringésébe bekapcsolódva, a gyıri üzleti élet ékkövei lehetnek. Az építıipar eddigi
mélyrepülése után bizakodóan tekintünk a 2015-ös év elé. Ezen pozitív folyamatok
elıszeleként értékelhetı a cégcsoport ezen presztízsberuházása is, ahol természetesen a Leier
építıanyagok széles skálája került beépítésre" – mondta el Komlós Andor, a Leier Hungária
Kft. ügyvezetıje.
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