
350 Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 11. szám (2000. november)

Visegrád a millennium évében újra vá-
rosi rangot kapott. A városavatási ün-
nepség keretében dr. Áder János, az
Országgyûlés elnöke köszöntötte a ré-
gi-új város polgárait és nyújtotta át a
millenniumi zászlót, Lajtár József, BM
helyettes államtitkár pedig a város kul-
csát adta át Hadházy Sándor polgár-
mesternek.

Visegrád, mint város, a XIV. század-
ban élte fénykorát, amikor is országos,
valamint uralkodói intézmények szék-
helye volt, vagyis gyakorlatilag fôváros.
I. Károly király, az Anjouk nápolyi ud-
varából ideszármazott Árpádházi-rokon
1323-ban idehozta és itt ôriztette a
Szent Koronát, amely ezt követôen ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal közel
200 évig volt a Fellegvár öregtornyá-
ban. 1335-ben királytalálkozó színhelye
volt Visegrád, ahol a magyar, lengyel és
a cseh király tanácskozott. Ez az ese-
mény adta a „mintát” az 1991. évi viseg-
rádi találkozónak, amikor Magyaror-
szág, Lengyelország és Csehország ve-
zetôi hamisítatlan történelmi környezet-
ben ültek tárgyalóasztalhoz.

Visegrád városi jellege, léte a török-
dúlás idején szûnt meg.

Várossá nyilvánításának ma (is) szá-
mos követelménye van: térség, szerep-
vállalás, általában 10 000 fô feletti lélek-

szám, infrastrukturális fejlettség stb. Vi-
segrád várossá nyilvánítási pályázata –
hasonlóan Pannonhalmához vagy
Villányhoz – elsôsorban nem ezekre a
követelményekre épített. Visegrád a vá-
rosi rangot elsôsorban történelmi város-
ként kapta, hiszen 1600 fônyi állandó
lakosával valószínû a legkisebb lélek-
számú magyar város.

A városavatásnak több erdészeti vo-
natkozása is volt.

A képviselôtestület egyhangú szava-
zással Visegrád elsô díszpolgárává az
idén 80 éves dr. Madas László erdômér-
nököt, a Pilisi Állami Parkerdôgazdaság
nyugalmazott igazgatóját választotta. A
kihirdetést a nagyszámú közönség per-
cekig tartó vastapsa kísérte, jelezve a
hely- és környékbeliek egyetértését és
Laci bácsi – mert Visegrádon mindenki
csak így hívja – tevékenységének elis-
merését.

50 éve, 1950-ben került Visegrádra.
Erdészetvezetôként, erdôgazdasági
igazgatóként sokat tett Visegrád és a
térség (Dunakanyar, Pilis, Budai-he-
gyek) fejlesztéséért, természeti értékei-
nek megôrzéséért. A megvalósítás ter-
mészetesen csapatmunka volt – ahogy
ezt ô is mindig hangsúlyozza –, de le-
gendás szerénysége ellenére a „motor”
vitathatatlanul ô volt.

Polgármester úr kitüntetést indokló
méltató szavai tehát az erdészeknek, az
erdôgazdaságnak is szóltak, amikor is
az infrastruktúra kiépítéséhez, a ven-
dégforgalom fejlesztésére, a munka-
helyteremtésre utalt. Az indoklásból ki-
csengett, hogy dr. Madas László tevé-
kenységén keresztül az erdészek-erdé-
szet jelenléte és munkája is jelentôsen
hozzájárult a városi cím elnyeréséhez.

A teljesség igénye nélkül megemlí-
tek néhányat ezek közül:

– a fafeldolgozás beindítása. Ebbôl fej-
lôdött ki a Lepencei Fafeldolgozó Üzem,

– építésvezetôség létrehozása, az er-
dôfeltárás nagyléptékû megvalósítása,

– a Fellegvár-panoráma út megépítése,
– a Pilisi Állami Parkerdôgazdaság

megszervezése, majd központjának Vi-
segrádra telepítése 1975-ben, akkor,
amikor mindenki a nagyvárosokba tö-
rekedett,

– a szervezet kialakításával együtt a
parkerdô-gazdálkodás gyakorlati meg-
valósítása több 10 000 ha-nyi területen,

– Visegrád–Mogyoróhegyi kirándu-
lóközpont megvalósítása, amely orszá-
gosan, de talán Európában is iskolapél-
dát teremtô vállalkozás volt az ifjúság
környezet-, természet- és erdôvédelmi
nevelésében, oktatásában,

– a lepencei termál- és gyógyvíz fel-
tárásnak kezdeményezése, szorgalma-
zása. Az eredményt ma a strand és a pa-
lackozott ásványvíz jelzi,

– a Parkerdôgazdaság több száz tér-
ségbeli polgár számára adott (és ad ma
is) tisztes munkát és megélhetést.

Dr. Madas László 1983-ban vonult
nyugállományba, de ezt követôen a mai
napig is aktív részese a szakmai és a vi-
segrádi közéletnek. Személyes példám
alapján is mondhatom, hogy a vele va-
ló találkozás-beszélgetés szuggesztív
egyénisége és bölcsessége révén óriási
élményt, hitet és erôt ad.

További erdészeti vonatkozás, hogy
a háromnapos ünnepség megrendezé-
sét támogató 14 szervezet között megta-
lálható volt „A mi nyelvünk” c. könyv
kiadását is támogató Pilisi Parkerdô Rt.
és az UTILIS Kft. is.

A Parkerdô Rt. székhelye ugyan nem
változott, de Visegrád várossá nyilvání-
tása kapcsán némi szomorúsággal álla-
píthatjuk meg, hogy most már vala-
mennyi erdôgazdasági központ város-
ban található.
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Dr. Madas László az új város elsô díszpolgára


