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Szokatlan névadó ünnepség volt az Eger-
erdõ Zrt. Szilvásváradi Erdészetének
szalajkavölgyi Erdészeti múzeumánál. A
múzeumnak „nevet adó” kiváló kollé-
gánk „idõarányos” egészségnek örvend-
ve csodálhatta meg a múzeum fõbejára-
tánál elhelyezett új táblán a nevét.

A múzeum születésében, létrehozá-
sában jelentõs szerepet vállaló korábbi
igazgatónk, dr. Kovács Jenõ mellett a
gazdaság korábbi és jelenlegi vezér-
igazgatója, valamint helyi vezetõk, kor-
társak és a média tisztelte meg e jeles
napot. Ali bácsi teljes családi körben,
valószínû a csípõs hideg miatt kicsit pá-
rás szemmel meghatottan nézte a tiszte-
letére megjelenteket.

Grédics Szilárd erdészetvezetõ köz-

vetlen szavakkal,
saját személyes él-
ményeivel is ki-
egészítve méltatta
a szenvedélyes
gyûjtõ, muzeoló-
gus mozgalmas
életútját az egye-
tem befejezésétõl,
1947-tõl, 2005-ös
végleges nyugdíja-
zásáig. 1952-tõl
dolgozott az erdõ-
gazdaságnál, fõ-
ként erdõmûvelés
volt a szakterülete.
Korán, már a het-
venes években
foglalkozott a kör-
nyezetvédelem-
mel, az idegenfor-
galom szervezésé-
vel. Elkészítette a
S z a l a j k a - v ö l g y
környezetvédelmi
tervét, a bükki pa-
norámaút melletti

esõbeállók, padok, tûzrakó helyek ter-
vét, s részt vett a kivitelezés irányításá-
ban. 1980-ban mûemlékké nyilvánítot-
ták a Király-féle házat, a múzeum mai
épületét, s feladatul kapta az erdészeti
múzeum anyagának összeállítását. Kap-
csolatokat épített ki levéltárakkal, társ
múzeumokkal, s nagy lelkesedéssel
gyûjtötte kollégáktól is a még fellelhetõ,
bemutatásra érdemes szakmai anyagot.
Kitartó kutatómunkájának köszönhetõ-
en tudunk ma az érdeklõdõk számára,
több mint 800 db tárgyat, s 2300 db
szakmai könyvet bemutatni. Végezetül
felolvasott egy cikket a megyei lapból,
amely  megemlékezett az 1985-ös OEE
Vándorgyûlésrõl, s az Erdészeti múze-
um átadásáról.

Pallagi László vezérigazgató ígéretet
tett, hogy az Egererdõ Zrt. ebben a nehéz
gazdasági helyzetben is biztosítja a mú-
zeum mûködéséhez szükséges anyagia-
kat annak ellenére, hogy a közjóléti tá-
mogatások elapadtak. Családja körében
eltöltendõ boldog éveket és jó egészsé-
get kívánt Aladár bácsinak, majd dr. Ko-
vács Jenõvel közösen leleplezték az Eger-
erdõ Zrt. zászlajával letakart táblát.

Az ünnepelt ezután megköszönte a
méltató szavakat, s felajánlotta a saját
személyes szakmai gyûjteményét a mú-
zeum számára. 

Jólesett a kissé szeles, hideg levegõ-
rõl bemenni a múzeumba, ahol tovább
folyt az emlékek felelevenítése. Ebben
korábbi vezérigazgatónk, s az Egyesü-
let általános alelnöke Schmotzer And-
rás és dr. Jung László vezérigazgató-he-
lyettes jeleskedett.

A mai napon nem csak megõrzendõ
emlékekkel és élményekkel gyarapod-
tunk. Pápai Gábor lapunk fõszerkesz-
tõje egy értékes könyvvel ajándékozta
meg a múzeumot, s ezzel mintegy fel-
hívta a figyelmünket arra, hogy ezt a
munkát folytatni kell. Az erdõvel való
gazdálkodás fontosságára, benne a kör-
nyezetvédelem problémáira, az erdé-
szeti kultúránk bemutatására kiválóan
alkalmasak az ilyen múzeumok.
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