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Szép számú újságíró elõtt tar-
totta az elmúlt év eredménye-
irõl, gondjáról, bajáról sajtó-
tájékoztatóját az EGERERDÕ
Zrt. nevében Pallagi László
vezérigazgató. A fél tucat ka-
mera, valamint mikrofonok,
és természetesen a tollforgató
jelenlévõk megtudhatták,
hogy a válság ellenére tûrhe-
tõ évet zárt a cég. Ezt abból is
le lehetett mérni, hogy 385 fõ
teljes munkaidõben dolgozó
közül mindössze öt fõtõl kel-
lett megválniuk létszámcsök-
kentés miatt. Az alaptevékenységeken
kívül, melyekbõl a bevétel 60%-a szár-
mazik, kiemelten fontos szerepe van az
utak építési és karbantartási munkái-
nak, valamint a gyöngyösi parkettagyár
termelésének is. Jelentõs összeget köl-
töttek a közmunkára, melyben 136 fõ
tevékenykedett. Igaz, itt szembesültek
azzal, hogy az elmúlt idõkben alkalma-
zottak közül nem mindenkit tudtak fel-

venni. Ez a kényszer azt eredményezte,
hogy a már úgy-ahogy betanult szak-
munkát végzõk közül olyanokat is al-
kalmazni kellett, akik nem értettek a
legalapvetõbb erdei szakmunkához
sem, így meglehetõsen kis hatékony-
sággal dolgoztak. Pang a fapiac, külö-
nösen a kiváló és a kommersz minõsé-
gû választékok terén. Viszont örömmel
jelentette be, hogy elindult a gyöngyösi

parkettaüzembõl az elsõ ka-
mionszállítmány Kazahsztán-
ba, ahol ráadásul az üzleti
partner elõre fizetett. A közjó-
léti beruházások közül ki-
emelkedett a Gyöngyös–La-
josháza kisvasútvonal pályá-
jának meghosszabbítása, va-
lamint az utak, pihenõk felú-
jítása, karbantartása.

Megtudtuk, hogy az idén a
Szalajka-völgyi kisvasút felú-
jítása kerül sorra. Milliókat fi-
zet a Zrt. a vízügynek min-
denféle ellenszolgáltatás nél-

kül. A kérdésre, hogy mi van a nagy saj-
tónyilvánosságot kapott integrált köny-
velési számítógépes rendszerrel, Pallagi
László reményét fejezte ki, hogy a befi-
zetések végül hasznosulnak. Összessé-
gében bizakodva néznek a 2010-es gaz-
dasági év elé. 

Sós Tamás országgyûlési képviselõ,
a Heves megyei közgyûlés elnöke meg-
említette, hogy ez évben 130 fõt foglal-
koztatnak az Út a munkába program
keretében, valamint azt, hogy a megyé-
ben közel 2000 ember él az erdõgazdál-
kodásból.

Végül Urbán Pál, termelési osztály-
vezetõ, az Erdõmûvelési Szakosztály el-
nöke a tisztújítással kapcsolatos aktuális
teendõket jelentett be.
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