
MEGNYITÓ 
 
 

Tisztelt Tudományos Szakülés! Tisztelt Kolléga Nők! Tisztelt Kolléga Urak! Tisztelt 
Vendégek! 

 
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a huszonötödik, jubileumi Derzsy Napok 

alkalmából. Az első rendezvény 1993-ban, Szolnokon volt. 
 
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm: 
 
- Dr. Vajda Lajos Megyei Főállatorvost és az Országos Járványvédelmi Központ vezetőjét, 
aki Dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos helyett is szerepel a mai napon. 
 
- Dr. Mészáros János akadémikust, alapító elnökünket. 
 
- A társszervező Ceva-Phylaxia vezetőit. 
 
- Dr. Selley Erzsébet Vas Megyei Főállatorvos asszonyt. 
 
- A szakülésünknek helyet adó Hotel Caramell **** vezetését. 
 
- Tudományos Szakülésünket és a Baromfi-egészségügyi Társaságot anyagilag is támogató 
szervezeteket és képviselőit. 
 
-Valamennyi előadónkat, közöttük is megkülönböztetve külföldi vendégeinket: IAN 
BROWN professzor, igazgató urat az Egyesült Királyságból, LÉNI CORRAD és 
FRANCOIS LANDIS urakat Franciaországból. 
 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ismételten eltelt egy esztendő és mivel június első 

csütörtöke van, Derzsy Napon vagyunk. A jelentkezések alapján, rekord számban 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. 

 
Az összetartozásunkat erősítő emlékplakettek adományozását folytatjuk. Kevésbé fiatal 

kollégáinknak, akik régóta tagjai Társaságunknak. Az emlékplaketteket 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, szíves elnézést kérve azoktól, akik valamilyen okból 

esetleg kimaradtak a mostani névsorból: 



 
- 90 éves - 1 fő: Dr. Drávai Gyula. 
- 75 éves - 3 fő: Dr. Drén Csaba, Dr. Sári Imre, Dr. Szakál Szabolcs. 
- 70 éves - 6 fő: Dr. Aladics Sándor, Dr. Budai Irén, Dr. Hertel Imre, Dr. Kerekes László, 

Dr. Nagy István, Dr. Németh Antal. 
 
A kerek születésnapot ünneplő és valamennyi szép korú kollégának kívánok jó egészséget 

és betegségtől mentes vidám esztendőket.  
Még egyszer elmondom, amennyiben valaki, figyelmetlenségünk, vagy nyilvántartási 

hiányosság miatt kimaradt a hivatalos ünneplésből, elnézést kérünk érte, kérem, jelezze felénk, 
hogy pótolhassuk. 

 
Most kerül átadásra a „Baromfi-egészségügyi Társasági Díj”, a gyakorlatban tartósan 

kimagasló munkát végző állatorvos kollégák részére. Az elnökség egyhangú döntése alapján az 
idén kerek születésnapjukat is ünneplő kollégák a díjazottak: 

 
Nyolcvan éves Dr. TANYI JÁNOS, aki személyesen most nem tudja átvenni, részére 

lakásán fogjuk átadni, az általa is tisztelt és szeretett kollégák társaságában.   
Úgy gondolom, hogy Tanyi Jánost nem kell bemutatni a baromfis állatorvosoknak, de szakmai 
életrajzából kiemelnék néhány gondolatot: 

 
1937. május 7-én Polgáron született, tanulmányait az Egri Cisztercitáknál kezdte, majd az 

Esztergomi Ferencesrendi Gimnáziumban érettségizett és 1961-ben vette át kitűnő minősítésű 
állatorvosi diplomáját. 

1974-ben az állatorvos-tudományok kandidátusa a ”Madárinfluenza vírusok előfordulása 
Magyarországon” című értekezésével, 1990-ben az MTA doktora  lett. 

1974. szeptember 1-től a Debreceni Állategészségügyi Intézet munkatársa, 1981-től 
igazgatóhelyettes, majd 1989. január 1. és 2000. szeptember 1-i nyugdíjba vonulása között az 
Intézet igazgatója. A Debreceni Intézetben eltöltött 36 év alatt kiemelt feladatának tekintette a 
diagnosztikai munka fejlesztését, a legújabb módszerek, vizsgáló eljárások alkalmazását, 
munkatársainak szakmai fórumokon való megjelenést. 

Nagyszámú önálló kiadványa, tudományos és ismeretterjesztő közleménye jelent meg, 
vizsgálódásait, kutatási eredményeit 242 előadásában mutatta be. Legfontosabb tudományos 
eredményeit, az MTA doktori értekezésében foglalta össze, melyek közül kiemelkedő, hogy ő 
találta meg elsőként Európában a „Fácánok fertőző gége és légcsőgyulladását” és a világon 
elsőként írta le a „Gyöngytyúkok influenzáját”. 

Számtalan szakmai kitüntetés és elismerés birtokosa.  
Gratulálunk a hosszú és tartalmas állatorvosi pályához, jó egészséget kívánunk! 
 
Kilencven éves Dr. Mészáros János Tanár úr, Társaságunk alapítója. Lelkemnek nagyon jó 

érzés, hogy én adhatom át ezt a szép díjat TANÁR ÚRNAK, személyesen itt, a legnépesebb 
baromfis rendezvényen. 

Tanár úr azon szerencsés ember, aki már szinte minden megkapható elismerést és kitüntetést 
megkapott, amit a hosszú és tartalmas életpálya során állatoros megkaphat. Nagyon bensőséges 
ünnepségen köszöntöttük a születése napján a Magyar Tudományos Akadémián május 20-án.  

Bemutatásra természetesen nincsen szükség, de a gyönyörű szakmai életrajzból 
felelevenítenék pár gondolatot:  

Mészáros János 1927. május 20-án született Nádudvaron. 
Állatorvos-doktori diplomáját 1951-ben szerezte és a Járványtani Tanszéken Manninger 

Rezső munkatársa lett. 1951. és 1954. között a Száj és körömfájás Laboratóriumot vezette. 



1959-ben az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatójaként Dr. Derzsy 
Domokossal és Dr. Szécsényi Istvánnal a MEDOSZ keretében megalapította a Baromfi-
egészségügyi Szakosztályt, amelynek - illetve jogutód szervezeteinek - 45 éven át megszakítás 
nélkül ellátta elnöki feladatait. 2003-tól a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága örökös 
tiszteletbeli elnöke. 

1963-1975 között az Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani Tanszékének vezetője, 
1969-től tudományos rektor-helyettese. 1976-1990 között az MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézete igazgatója, ahol 2004-ig kutatóprofesszorként folytatta tudományos 
munkásságát. 
Számos szakkönyv, mint a Manninger Rezsővel (1975), Szent-Iványi Tamással (1985), illetve 
Varga Jánossal és Tuboly Sándorral (1999) írt ”A háziállatok Fertőző betegségei, című, 
tankönyvek, illetve az 1992-ben megjelent „Heider, Mészáros, Monreal: Krankheiten des 
Wirtschaftsgeflügels” című kétkötetes kézikönyv szerzője. 

Szerkesztésében jelent meg a munkatársaival írt „Baromfiegészségtan” c. szakkönyv, amely 
1963-ban, 1966-ban, majd 1976-ban jelent meg. 

Mintegy 210 tudományos közleményt jelentetett meg, az utóbbi évtizedekben főleg a 
baromfi-egészségügy területéről. 

1976 óta az Acta Veterinaria főszerkesztője. 1959-ben kandidátusi, 1973-ban akadémiai 
doktori fokozatot szerzett. Az MTA 1976-ban levelező, 1982-ben rendes tagjává választotta. 

 
Gratulálunk, jó egészséget és alkotó kedvet kívánunk, hiszen Tanár jelenleg is írja 
visszaemlékezéseit tartalmas életútjáról, egyben korrajzot adva a magyar állategészségügy 
fejlődéséről, átalakulásáról. 

 
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 már.  Kíváncsian várjuk Bardóczy 
Márton hallgató előadását. 

 
Tisztelt Szakülés! 
 
Az idei helyszín Bükfürdő. Itt még nem jártunk, reméljük, 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!  
 
A Tudományos Szakülést megnyitom. 

 
 
2017.06.01. 
 
Dr. Paljak János 
 
M O Á E  BT Elnök 
 


