
Tisztelt Polgármester Úr!  

Főtitkár Úr!  

A Balatonfüredi Önkormányzat és a Magyar Kardiológusok Társasága jelenlévő 

képviselői!  

Balatonfüredi polgárok!  

Hölgyeim és Uraim!  

  

Azt szokták mondani, hogy fát az utókornak, az utódoknak ültetünk. Aki ültet, sokszor nem 

élvezheti majdan annak gyümölcsét, nem láthatja a teljes szépségébe boruló növényt. Mi 

most azért vagyunk itt, hogy elültessük a „Szívek fáját”, de nem csak az utódainknak és a 

jövőnek, hanem az elődönek és a múltnak is. Álljon emlékéül annak a több mint 60 évnek, 

ami a hazai kardiológiát, a magyar szívgyógyászokat és Balatonfüred városát összeköti. 

Több mint 60 éve tartjuk itt az éves Kongresszusunkat, a Balatonfüredi Szívkórház pedig 

több mint 60 éve a hazai szívgyógyászat egyik fellegvára. Szeretünk idejönni, minden évben 

alig várjuk, hogy jöhessünk, hogy elérkezzen a „Füred”, ahogy a Kongresszust magunk közt 

emlegetjük. Külön öröm, hogy a COVID pandémia miatti 2,5 éves szünet után a mostani 

találkozót ennek a fának az elültetésével még emlékezetesebbé tehetjük. A füredi 

Kongresszus sokkal többet jelent számunkra tudományos, szakmai tapasztalatcserénél. 4000 

fős tagságunk számára ez a legfontosabb összetartó, közösség megtartó erő, és ebben fontos 

szerepe van az állandó helyszínnek, annak, hogy a Kongresszusnak otthona van, ahová 

évről-évre visszavágyunk. Szeretjük Balatonfüredet a mediterrán hangulatáért, a teraszaiért, 

a Balaton, a Tagore-sétány miatt, és aligha tudnánk a Kongresszusunkat máshol elképzelni. 

Szeretjük ezt a várost és úgy érezzük, hogy Balatonfüred is szeret bennünket. Magam és 

Társaságunk korábbi elnökei többször élvezhettük Dr. Bóka István polgármester úr 

segítőkész támogatását, amit ezúton is köszönünk, csakúgy, mint ezt a lehetőséget, hogy  az 

ország egyik legszebb és legpatinásabb sétányán a művészeti és tudományos élet 

világnagyságai, Nobel-díjas költők és tudósok emlékfái között helyet kap a „Szívek 

fája”. A fa az életet szimbolizálja, aki fát ültet bízik a jövőben. Mint megtudtam, ez a 

most még kicsiny Tulipánfa 20-30 méter magasra is megnő és több 100 évig él. Legyen 

ilyen tartós a szívgyógyászok, a szívgyógyászat kapcsolata a várossal, és a Szívek fája 

legyen egyben a remény fája a magyar szívbetegeknek. 

 


