Őszi Szakülés
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Elnöki megnyitó (Budapest, 2015.09.24.)

Tisztelt Szakülés!
Tisztelt Kolléganők, Kolléga Urak, kedves vendégeink!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szomszédos országok baromfis állatorvosait, akik energiát,
munkát fordítottak arra, hogy minket tájékoztassanak. Azt gondolom, ha a kórokozók nem ismerik
az országhatárokat, akkor nekünk is meg kell nyitni azokat a tudományos párbeszéd előtt. Köszönöm,
hogy elfogadták meghívásunkat!
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Zsigó Róbert, élelmiszer-biztonságért felelős
államtitkár urat.
Szeretettel és mély tisztelettel köszöntöm alapító atyánkat, Mészáros Tanár urat, akinek
ünnepélyesen szeretnénk továbbítani a WVPA által javaslatunkra részére adományozott nemzetközi
elismerést. Felkérem dr. Kőrösi László nemzetközi titkár urat az átadásra. Szívből gratulálunk Tanár
Úrnak és jó egészséget kívánunk!
Örömteli kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a Társaságunk által alapított emlékplakettet
adom át kevésbé fiatal kollégáinknak kerek születésnapjuk alkalmából (minden évben a Derzsy
Napok keretében, akadályoztatás esetén a szaküléseken), Molnár Ferenc sorainak kíséretében:
”Minden viaszgyertya megtanít arra, hogy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok
fénye az, ami bevilágítja életünket.”
Felkérem az 1940-ben született:
Dr. Bernáth Sándort
Dr. Etter Lászlót
Dr. Nemes Zoltánt
Az 1945-ben született:
Dr. Sima Zsuzsát
Dr. Kisari Jánost
Valamennyiünk nevében gratulálok az ünnepelteknek!
Néhány bejelenteni valóm lenne még:
1. Dobos Kovács Tanár Úr színes baromfi-betegség atlasza hamarosan elkészül.
2.MOÁE anyaszervezetünk átalakuláson, újjászervezésen megy át a 135 éves jubileumra, mindenkit
kérek tisztelettel, hogy a kért adatok megküldésével segítse a szervezők munkáját! A 2015. évi
állatorvos nap időpontja 2015. november 13-14, kérem, regisztráljatok!
3.Nagy örömünkre szolgál, hogy a szakmai döntés után a politikai döntés is megszületett az újra
önálló Állatorvostudományi Egyetem működéséről a jövő évtől.
A szakülést ezennel megnyitom.
Tisztelettel felkérem Zsigó Róbert, Államtitkár Urat előadásának megtartására, egyben átadom a
konferencia levezetését dr. Kőrösi László, nemzetközi titkár úrnak. Jó tanácskozást kívánok! Megkérek
mindenkit, hogy legkésőbb 13:30-ig be kell fejezzük a tárgyalást, át kell adjuk a termet.
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