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Tisztelt Vezérigazgató Úr, Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Természetbarátok! 

Megyei vezetőként megtiszteltetést jelent, ha egy ünnepélyes átadáson vehetek 

részt. Külön öröm számomra, hogy olyan helyre érkeztem, ahová gyermekkori 

emlékeim kötnek, s ahol immár a családdal is szívesen kirándulunk.  

Köszönöm ezt az élményt, és a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit! 

Semmihez sem hasonlítható, amikor az égre nézve a napfény csak szűrve oson 

az arcunkra, a levelek finoman csorgatják a vízcseppeket, és csak szívjuk 

magunkba a fák között megszűrt friss levegőt.  

Nekem, ilyen érzés az erdőben lenni; s talán azért, mert úgy hiszem: valamikor 

az erdő jelentette az emberek menedékét, otthonát.  

„Amikor az erdőn jársz, ülj le csöndesen és figyelj. Ha jó füled van, és érted az 

erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, 

a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.” 

Wass Albert gondolatai szépen tükrözik, miért is oly kedves számunkra e fákkal 

borított táj. Több is ennél, hiszen az erdőbe érve olyan illatok és ízek, apró 

zajok, neszek fogadnak bennünket, amelyek magát az élő, lélegző erdőt 

jelentik.  

Kedves Jelenlévők! 

Annafürdő egyszerre számít kincsnek, és az itt élő emberek büszkeségének. E 

kirándulóhelyet nevezhetjük bátran a természet és a történelem tökéletes 

metszéspontjának, hiszen számos szálon kötődik a történelmi múlthoz. 

Valamikor, az Apponyi család építette tovább az itt lelhető értékeket, előbb a 

család, aztán a közösség javára. Öröm látni, hogy Annafürdő tovább 

gyarapodik, ezt bizonyítja a mai átadás is, amelyen felavatjuk e különleges 

kilátót.  

Úgy gondolom – Kedves Hölgyeim és Uraim – hogy a megye is egyfajta kilátó. 

Nem szó szerint, mégis felülről szemléljük azokat a településeinket, 

közösségeinket, amelyek potenciális szereplői Tolna megye jövőjének. 

Igyekszünk a vidék előtt álló lehetőségeket oly módon alakítani, hogy 

valamennyi itt élő ember úgy érezze: szereti az otthonát, látja a jövőjét. 

Pár napja Várdombon került átadásra egy munkahelyteremtő beruházás, ma 

pedig Önökkel örülök együtt, hogy nem csupán a gazdaság épülése, hanem a 

környezeti értékek megbecsülése is fontos számunkra.  
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Ezek az események fémjelzik, hogy az emberek igenis képesek szebb, jobb, 

élhetőbb Tolna megyét teremteni, amelyet a megyei közgyűlés is zászlajára 

tűzött.  

Kedves Hölgyeim, Tisztelt Uraim! 

Ahogy említettem, a megye egészében szemléli a térségben zajló folyamatokat. 

Erre a szemléletmódra van szükségünk nekünk is, mint a társadalom egyéni 

szereplőinek. Abban a korban élünk, amelyben már kulcsfontosságú a 

felismerés, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünk iránt.  

Konrad Lorenz professzort idézve: „a szerves élet, mint egy különleges erőmű, 

a világ energiájából építkezik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az 

étvágya – tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen – ennek tükrében – az 

emberiség saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti”.  

Régiek, ugyanakkor tanulságosak Lorenz gondolatai; jó magam úgy tekintek a 

természetre, mint hagyatékra, amelyet kötelességem épségben átadni a 

következő generációnak. Ez egyféle kapocs is közöttünk, s csak rajtunk múlik, 

mennyire erős.  

A lelkiismeretünk pontosan tudja: nem helyes, ha gyermekeink figyelmét 

kizárólag az okos-eszközök kötik le; nem célszerű ajtót nyitni azoknak a 

globális trendeknek, amelyek a virtuális világot könyörtelenül felcserélnék az 

itt látható gyönyörű élővilágra. 

Ki kell engednünk a gyermekeinket a szabadba, hogy maguk tapasztalják meg: 

milyen a korhadó fa illata, a gallyak recsegése a talpunk alatt, suhanni a nedves 

levelek között… milyen a természetben játszani, felnőni, s egy életen át tisztelni 

azt.  

Hiszem, hogy az okostelefonok világában vannak még, akik fel akarnak mászni 

a fára…  

Kedves Hölgyeim és Uraim, Kedves Apróságok! 

„Látni, megérteni, hallani, érezni, élvezni a természetet.” (Bársony István 

természetíró) – ez a bölcs gondolat, ez a kiváló útmutatás kísérjen bennünket. 

Kívánom, hogy a jövő irányvonalai ne törjék ketté a természet gyönge ágait, 

óvjuk együtt az élővilágot, töltsünk minél több derűs percet a szabadban. 

Megtisztelő figyelmüket hálásan köszönöm.  

 


