Elnöki megnyitó 2015. június 4. XXIII. Derzsy Napok Zalakaros.
Tisztelt Tudományos Szakülés!
Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kolléga Urak! Tisztelt Vendégek!

Külön is köszöntöm:
•

dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos Urat,

•

dr. Nemes Imre NÉBIH Elnökhelyettes Urat,

•

a társszervező CEVA-PHYLAXIA vezetését és a rendezvényünknek helyt adó szálloda vezetését

•

és nem utolsó sorban köszöntőm a rendezvényünket támogató cégeket és a megjelenő
képviselőiket.
o

Hosszú távú együttműködés keretében a Baromfi Termék Tanács és Baromfágazat Szaklap.

o

Termelő támogatóink: Gallicoop Zrt, Gallus Kft, Gall-Food Zrt, Baromfi-Coop Zrt, Nagisz Zrt
és a COOB Germany.

o

Takarmányos cégek: AgroFeed Zrt, Cargill Zrt.

o

Diagnosztikai és fertőtlenítőszeres cégek:Ecolab, Hat-Agro, Hungaro Chemicals, Intech
Pharma, MSD, RhonVet,Omega Vet Lab.

Támogatásukat megköszönjük, a továbbiakban is számítunk minden cég támogatására, a támogatói kört
Társaságunk függetlenségének megtartása mellett bővíteni kívánjuk.
Tájékoztatásul el kell mondjam, hogy Mészáros Tanár Úr, alapító atyánk, 1959 óta az első társasági
rendezvényen nem tud részt venni egészségi állapot romlása miatt. Szíve szerint most is itt lenne, sőt
lélekben itt is van. Jobbulást kívánunk Neki és minden kolléganőnek és kollégának, aki betegség miatt nem
lehet velünk.

Szeretettel és tisztelettel köszöntök Mindenkit a XXIII. Derzsy Napok alkalmából. Örömmel állapíthatjuk
meg, hogy eltelt egy esztendő, de a résztvevő érdeklődőink száma nem fogyott, hanem emelkedett. Ismét szép
számmal leszünk együtt és tiszteleghetünk rendezvényünk névadója, Társaságunk alapító titkára, DERZSY
DOMOKOS emlékének.
Derzsy Domokos 1914.december 8-án született Felsőboldogfalván, Székelyudvarhelytől 4 km-re a NagyKüküllő partján, akkor Magyarországon.
Ma 95 esztendeje, 1920 június 4.-én Párizs mellett, Versaillesben a Nagy Trianon palotában aláírták az
Entente-hatalmak által hazánkra kényszerített békediktátumot, aminek következtében Magyarország 23,4
millió lakosából 300 000-ren Ausztriához, 3,5 milliónyian Csehszlovákiához, 5,3 millióan Romániához, 4,1
millióan Jugoszlávia, (beleértve Horvát-Szlavón ország, 2,6 millió lakosát) polgáraivá lettek. Ezzel Magyarország
lakósainak száma 7,6 millióra csökkent.
A lélekszám csökkenés mellett a területtel együtt a föld alatti és a föld feletti értékek és az infrastruktúra is
odaveszett.
A magyarság tudatában azonban a történelmi Magyarország képe tovább élt és a Kárpát –medencében egy
virtuális, belső Magyarország született.
A magyar Alkotmány 6§ 3. bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain
kívül élő magyarok sorsáért és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását”.
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Az Országgyűlés a 2010.évi XLV. sz. törvénybe foglalta az 1920–as trianoni békeszerződés aláírása
évfordulójára, június 4-re eső emléknap megtartását, mellyel kinyilvánította, hogy „ a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.
Az 1920. június 4.-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen és máig feldolgozatlan nyomot hagyott az
érintett nemzetek tudatában, mégis a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája.
Ezért fogadjuk meg a költő, Juhász Gyula szavait:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá”
Derzsy Domokos élete és munkássága valamennyi kedves résztvevő számára jól ismert. Nekünk, az
immáron 56 éves Baromfi-egészségügyi Társaságnak az a feladatunk, hogy összetartsuk a baromfiágazatban
dolgozókat, az érdeklődés felkeltésével a fiatal állatorvosok számára vállalhatóvá tegyük a baromfiegészségüggyel való foglalkozást. 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 tovább adni az utódoknak, bízva abban, hogy folyamatosan lesznek
a baromfi-egészségügyet magas színvonalon szolgáló magyar állatorvosok. Ennek szellemében alakítjuk
tevékenységünket és szaküléseinket a lehető legszélesebbre tárjuk.
Összetartozásunkat erősítő emlékplakett adományozásunkat folytatjuk. A kevésbé fiatal kollégáinknak, akik
régen tagjai Társaságunknak, az emlékplakettet mindig a Derzsy Napok keretében 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.”
Nyilvántartásunk lehet hiányos, ezért az esetlegesen kimaradóktól elnézést kérek. A kerek születésnapot
ünneplő és valamennyi szép korú kollégának és kolléganőnek kívánok jó egészséget és betegségtől mentes
vidám esztendőket! Tisztelettel felkérem, hogy az emlékplakettet átvenni szíveskedjenek:
’35-ben született:
• Dr. Hollós László 80 éves 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u.15.
• Dr. Nagy Gyula 80 éves 1145 Budapest, Róna u. 224.
’40-ben született:
• Dr. Bernáth Sándor 75 éves 1145 Budapest, Szugló u. 27. II/5.
• Dr. Etter László 75 éves 2000 Szentendre, Seregély u. 7.
• Dr. Nemes Zoltán 75 éves 7370 Sásd, Fáy u. 16.
’45-ben született:
• Dr. Benyeda János 70 éves 7700 Mohács, II.Lajos u. 12/A.
• Dr. Kisari János 70 éves 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 143.
• Dr. Muncz Frigyes 70 éves 2376 Hernád, Köztársaság u. 86.
Társaságunk az összetartozás jegyében természetesen a fiatalokra is gondol, hiszen alapelvünk, hogy múlt
nélkül nincsen jelen, de fiatalság nélkül nincsen jövő, ezért törekvésünk, hogy a kimagasló munkát végző
fiatalok is nyerjenek elismerést. Önkritikusan be kell vallanunk, hogy tagjaink között még mindig szándékunknál
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kevesebb fiatalt találunk, ezért fordulhatott elő, hogy a tavalyi MOÁE kitüntetési lehetőségre (a Szent-Iványi
Ifjúsági Díjra) nem tudtunk 30 évesnél fiatalabb, kiemelkedően teljesítő tagunkat javasolni.
A baromfis állatorvosok számára szeretnénk olyan szakmai civil szervezetet nyújtani, amelynek érdemes
tagjai között lenni. Anya szervezetünk a M O Á E is a tartalmi átalakulás időszakát éli.
Az őszi szakülés keretében megválasztott elnökség vezetésemmel ezen fog dolgozni folyamatosan.
Emlékeztetőül az elnökség összetétele:
• Örökös Tiszteletbeli Elnök- Mészáros János,
• Elnök- Paljak János,
• Titkár- Szalay Dénes Csaba,
• Nemzetközi összekötő titkár- Kőrösi László,
• Elnökségi tagok - Bistyák Andrea, Erdei Péter, Fazekas Papp Sándor, Gyuris Éva, Kerekes László,
Korvin László, Magyar Tibor, Nemes Csaba, Thuma Ákos.
Tisztelettel felkérek mindenkit, hogy segítse a Társaság munkáját az igények és elvárások meghatározásával
és a tagsági díj rendszeres és folyamatos fizetésével. Az elnökség törekvése az, hogy független civil szakmai
szervezetként részt vegyen a baromfi-egészségügyet érintő változások előkészítésében, szaküléseinken pedig
minden szakmai résztvevő számára biztosítsunk lehetőséget tagjaink érdekében.
Tisztelt Tudományos Szakülés!
Az idei helyszín Zalakaros, kellemes Zala megyei üdülőváros. A település első említése 1254-ből való, 1430ban épült meg temploma, a 18.-ik században, mint mezővárost említik a települést. 1962-ben termálvizet
találtak a településen és 1965-ben megnyílt a gyógyfürdő és beindult az idegenforgalom folyamatos fejlődése.
A gyógyvíz összetétele egyedül álló Európában, hidrokarbonátos melyben a jód, bróm, kén és fluor együttesen
van jelen.
Kívánok minden résztvevőnek a gyakorlatban is használható, új információkat, a régi információk
felelevenítését, kellemes baráti beszélgetéseket! A szervezőknek megköszönöm az elvégzett munkát.
Hasznos tanácskozást, kellemes együttlétet kívánok mindenkinek. A 23. Derzsy Napok Tudományos
szakülést megnyitom.
Technikai információk:
- a honlapunk működik www.moaebt.hu
- tagdíj összege: dolgozó tagoknak: 2500Ft, nem dolgozó nyugdíjasnak: 1500Ft, nemzetközi (WVPA) tagdíj:
2000 Ft évente.
- őszi szakülés várható időpontja szeptember vége (OMÉK időpontjában).

2015. május 20.
Dr. Paljak János
M O Á E BT Elnök

