
Elnöki zárszó Derzsy Napok 2015. Zalakaros. 
 
Tisztelt nagyon kitartó Kolléganők! Kolléga Urak! Tisztelt vendégek! 
 

Nagyon feszített másfél napos szakmai programot bonyolítottunk le. Tervezéskori szándékaink 

szerint biztosítani akartunk szabad időt a Zalakaros-i víz és környezet élvezetére valamint hosszabb 

baráti beszélgetésekre, de a sok, számszerűen 16 szakmai előadás eléggé lefoglalta szakmai 

érdeklődésünket és az időnket. Az 5 külföldi szakmai előadás nagyon hasznosan, bemutatást adott 

számunkra az UNIO állategészségügyi helyzetébe. A minden eddiginél több előadás, talán szakmailag 

is minden eddiginél többet adott, köszönet az előadóknak és a tolmácsnak. 

 Még mindig nehéz feladat az ilyen két napos szakmai program összeállítása, de bízom benne, 

hogy egyre inkább megtiszteltetés lesz szerepelni a Magyar Baromfi-egészségügyi Társaság, aki 

egyébként a WVPA teljes jogú tagja, szakmai rendezvényén a hazai és a külföldi előadóknak egyaránt. 

Szeretnénk megfelelni elsősorban a hazai baromfiágazat szereplőinek, különösen pedig baromfis 

állatorvos kollégáinknak, de folyamatosan tájékoztatjuk a WVPA tagjait is rendezvényeinkről. 

Nagyon jó érzés olyan szakmai rendezvény zárszavát mondani, melyen minden eddiginél többen 

regisztráltak (272 fő) és aktívan kitartottak a végéig. Az aktivitás a jól sikerült gála vacsorán is jelen 

volt, köszönjük a Ceva_Phylaxia  Zrt-nek. 

 

A szakmai program összeállításában az elnökség minden tagja részt vett valamilyen formában, a 

munka nehezét azonban Magyar Tibor vállalta magára, szeretném megköszönni a munkát. 

Most nem fogok minden szakmai előadás értékelésébe kezdeni, azt azonban elmondhatom, 

hogy értékes előadások voltak, köszönet jár minden előadónak a felkészülésért. Két, számomra 

nagyon fontos elhangzott gondolatot azonban szeretnék kiemelni: 

1. Jozef Bachmeier előadásából- „Fenntartható fejlődés az, amely kielégíti a jelen szükségleteit 

anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyét a saját szükségleteinek kielégítésére.” 

2.  Ozsvári dr. előadásából az Edison idézet: ”Amikor azt gondolod, hogy már minden 

lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.”  

 

Bármilyen jó programot tervezünk, azt meg kell valósítani, a megvalósításban és a tudományos 

szakülés levezetésében nyújtott segítséget szeretném megköszönni: Mészáros János Tanár Úrnak, aki 

egészségi állapota miatt nem lehet jelen, mindannyiunk nevében javulást kívánunk.  Szalay Dénes 

Csaba és Kőrösi László Titkár Uraknak, Nemes Csabának és Medveczki Andrásnak a technika 

működtetését. Köszönet a szálloda vezetésének és dolgozóinak munkájukért, megnehezítettük 

dolgukat a nagyszámú regisztrációval, ennek tudjuk be a hiányosságokat és a hibákat. 

 

A szakmai programot a hosszú technikai szervezés teszi zökkenőmentessé, ezért köszönet jár a 

YES Travel munkatársnőinek Szőllősi Anitának, Németh Zsófiának és Béres Ágnesnek a Ceva 

Phylaxiától. 

 

Az új típusú rendezés miatt lehetőségünk nyílt több külföldi előadó meghívására és támogatók 

bemutatkozási lehetőségének biztosítására, köszönjük mindenkinek.  Továbbiakban is élni kívánunk a 

függetlenségünk megtartása mellett a széles körű kapcsolatépítéssel és bemutatkozás lehetőség 

biztosításával a baromfi ágazat szereplői részére. A baromfi istállóban is együtt dolgozik az állatorvos 

az agrárosokkal, takarmányosokkal, kereskedőkkel, gyógyszeresekkel és minden szakemberrel és 



tulajdonossal, akinek feladata van az eredményes termelés és az élelmiszerbiztonság 

megvalósulásában. 

 

Még egyszer köszönet minden résztvevőnek, hogy eljöttek rendezvényünkre. Jó étvágyat 

kívánok az előttünk álló ebédhez, jó utazást hazafele, jó egészséget és sikeres munkát, járványmentes 

időszakot és szép nyarat kívánok mindenkinek!  

Találkozzunk az őszi szakülésen, majd jövőre pedig a Derzsy Napokon június első csütörtök-

péntekjén! 

 

A tudományos szakülést bezárom. 

 
 
 
Zalakaros, 2015.06.05. 
Dr.Paljak János 
 


