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H osszúhetény, ez a Pécs melletti
kies falu a Zengô csúcsa alatt
húzódik. Fényes Elek leírásában

olvashatjuk, hogy a múlt század köze-
pén „kettôezernegyvenen lakták. Az
erdô mélyén találtatik egy Dragony
nevû gazdag forrás, amely tizenhét
malomnak szolgáltatja a vizet. A felsô
szôlôhegyen egy óriási gesztenyefa ta-
lálható, melynek átmérôje 11, körzete
33 láb, kedvezô idôben 8–10 mérô
gesztenyét is megad. A község bora ki-
tûnô jóságú.”

A hajdan erdôgazdasági tulajdonban
lévô fûrészüzem irodájában beszélge-
tek Király Tibor vezérigazgatóval.

A Mecseki Erdôgazdaság legna-
gyobb fûrészüzeme évi 25–30 ezer köb-
méter rönköt dolgozott fel a rendszer-
váltást megelôzô idôben.

Az 1990-es évek átalakulási folyama-
ta a Zengô alján is jelentôs változást ho-
zott. Az üzem 1992-tôl levált és önálló
állami vállalatként, majd egy évre rá
részvénytársaságként, HOMPARKETT
néven folytatta tevékenységét. Fô pro-
filja, mint nevében is benne van, a par-
kettagyártás, elsôsorban hazai alap-
anyagból.

A privatizálás 1994-ben az elsô neki-
futásra sikertelen lett, majd banki hitel-
lel négy fô kft.-t alakított, és kivásárol-
ták a részvényeket.

A termelés ugrásszerûen megnôtt. 80
ezer négyzetméterrôl 220 ezer négyzet-

méter kész parketta hagyta el az üze-
met, ebbôl 160 ezer négyzetméter ex-
portra került. Az árbevétel mára megha-
ladja a 600 millió forintot.

Király Tibor felhívta a figyelmet a fi-
zetési fegyelem megtartására, mert ez
lehet a legjobb hírverés egy cég szá-
mára. Beállítottak lamellaparketta-
gyártó gépsort, felújították a targonca-
gépparkot, valamint a megbízható
szállítás növelésére darus tehergépko-
csit vettek.

A termelést fokozták azzal, hogy vet-
tek egy 1500 négyzetméteres csarnokot
teljes infrastruktúrával, és itt kezdték
meg az országban elsôként a kétrétegû
parkettagyártást. Ez a termék a szalag-
parketta és a csaphornyos parketta elô-
nyeit egyesíti.

Mára a HOMPARKETT két üzeme
egymilliárd forint nettó árbevétellel
büszkélkedhet.

Manapság, mikor annyi jobb sorsra
érdemes vállalkozás tönkremenetelérôl
olvashatunk, jó hallani egy megfontolt,
sikeres beruházásról.

Pápai Gábor
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