Tisztelt Tudományos Szakülés! Tisztelt Kolléga Nők! Tisztelt Kolléga Urak! Tisztelt
Vendégek!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a XXIV-ik Derzsy Napok alkalmából.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm :
-Dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos Urat,
-Nigel Horrox Urat a WVPA Elnökét, valamint Francois-Xavier Le_Gros Főtitkár Urat,
-Dr. Mészáros János Akadémikust, alapító elnökünket,
-A társszervező Ceva- Phylaxia vezetőit,
-A szakülésünknek helyet adó Béke Hotel vezetését.
-Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ismételten eltelt egy esztendő és június első csütörtökje
van, akkor a Derzsy napon vagyunk. A jelentkezések alapján, ismét szép számmal leszünk
együtt, akik tiszteleghetünk rendezvényünk névadója, Derzsy Domokos emlékének.
Derzsy Domokos élete, munkássága valamennyi kedves résztvevő számára jól ismert.
Szorgalma, ismeretterjesztő tevékenysége felbecsülhetetlen, mindenkor a kutatási eredmények
gyakorlati átültetését szolgálta. A Társaságunkban Derzsy Domokos szellemi hagyatéka
legyen ma is összekötő erő, segítsük egymást feladataink teljesítésében és a szakmai
igényesség fenntartásában. A nagy elődök szellemi hagyatékát ápolva igyekezzünk azt
továbbadni az utódoknak, bízva abban, hogy folyamatosan lesznek a baromfi-egészségügyet
szolgáló magyar állatorvosok.
Összetartozásunkat erősítő emlékplakett adományozását folytatjuk. Kevésbé fiatal
kollégáinknak, akik régen tagjai Társaságunknak, az emlékplakettet mindig a Derzsy Napon
adjuk át, Molnár Ferenc sorainak kíséretében:
”Minden viaszgyertya megtanít arra, hogy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis
dolgok fénye az,ami bevilágítja életünket.
Ismereteink és nyilvántartásunk szerint 75-ik születésnapját ünnepli 3 kollégánk: Dr. Nagy
Béla, Dr. Vas Ernő, Dr. Visi Ferenc.
Dr. Merényi László pedig a 70-ik születésnapját ünnepli.
A kerek születésnapot ünneplő és valamennyi szép korú kollégának kívánok jó egészséget és
a betegségtől mentes vidám esztendőket. Amennyiben valaki, figyelmetlenségünk, vagy
nyilvántartási hiányosság miatt kimaradt a hivatalos ünneplésből, elnézést kérünk érte, kérem
jelezze felénk, hogy pótolhassuk.
Az idén első alkalommal, de a hagyomány teremtés szándékával, Dísz Oklevéllel köszöntjük
a 1925. március 1-én született dr. Balla László Kolléga Urat , aki 1959-1985 között az
Állatgyógyászati Oltóanyag-ellenőrző Intézet baromfi osztályának vezetőjeként hathatósan
segítette a baromfibetegségek elleni védekezést.
Szintén első alkalommal kerül átadásra a „Baromfi-egészségügyi Társasági Díj” a
gyakorlatban tartósan kimagasló munkát végző állatorvos kolléga részére. Az első
díjazottunk : Dr. Sári Imre.
Szakmai életrajza röviden: 1942 június 1-én született Debrecenben, általános és középiskoláit
is itt végezte. 1960- ban kitűnő eredménnyel érettségizett és felvételt nyert az

Állatorvostudományi Egyetemre, ahol 1965-ben summa cum laude minősítésű
állatorvosdoktori oklevelet kapott. Ez évtől a Debreceni Állategészségügyi Intézet baromfi
osztályán dolgozott állatorvosként majd osztályvezetőként.
1981-től 1999 ig a tudomány különböző területein kamatoztatja és próbálja átadni tudását:
-Weybridge Veterinary Lagoratory- pulykák és kacsák szalmonella fertőzés immunválaszai.
-1987-1989 FAO baromfi-egészségügyi szakértő Jordániában.
-1991 egyetemi adjunktus a Kórbonctani Tanszéken.
-Brisztoli Egyetem Kórbonctani Tanszék az Egyetemünk angol nyelvű képzésének
kidolgozása.
31 tudományos szakközleménye jelent meg.
1999- től a Hajdú-BÉT Rt. főállatorvosa, majd 2001-től nyugdíjba vonulásáig a Bábolnai
Mezőgazdasági Rt főállatorvosa.
Nyugdíjasként is aktívan dolgozott tovább és nagy örömünkre elvégezte a az Állatorvosi
Patológiai Képes Album ( emlős és madár) angol nyelvű fordítását. Köszönet az Állatorvosi
Kamara Kft-jének a szakkönyvek megjelentetéséért.
Gratulálunk a hossszú és tartamas állatorvosi pályához, jó egészséget kívánunk.
Társaságunk az összetartozás erősítése jegyében természetesen a fiatalokra is gondol, hiszen
alapelvünk, hogy múlt nélkül nincsen jelen, de fiatalság nélkül nincsen jövő, ezért öröm
számunkra, hogy a kiválasztott baromfis tárgyú TDK dolgozat készítője, vendégként
bemutathatja dolgozatát szakülésünkön. Ez is hagyomány két éve. Kíváncsian várjuk Kovács
László hallgató előadását.
Tisztelt Szakülés!
Az idei helyszín Hajdúszoboszló, ide már visszatérünk, remélve, hogy jó házigazdákra leltünk
ismét.
Kívánok minden résztvevőnek a gyakorlatban használható új információkat, a régi
információk átismétlését, kellemes baráti beszélgetéseket. A szervezőknek megköszönöm az
elvégzett munkát.

Hasznos tanácskozást, kellemes együttlétet kívánok mindenkinek.
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