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A Világszervezet ez évi nemzetközi konferenciáját november 12 – 13-án Temesváron tartotta. 
Nagyon jó volt a helyszín választása, elsősorban a hely szelleme, a rengeteg magyar emlék 
miatt, továbbá a város központjában, álló, Timisoara (Temesvár) Hotel nemrég felújított, 
kényelmes elhelyezést nyújtó szolgáltatása miatt is. A város a Bánság közepén, a történelmi 
Magyarország jól körülhatárolható részén, sajátos történelemmel, etnikai viszonyokkal 
található. Temesvár talán Románia „legeurópaibb” városa. Történelméről Puha Sándor 
tagtársunk honlapunkon (http://www.mavsz.com) megtalálható írásában olvashat bővebben. 
  

Mielőtt az eseményről folytatnám az írást, szomorúan kell tudatnom, hogy Dr. 
Rubányi Pálné szül. Hofmann Ágnes, a MÁVSZ konferenciáinak a szervezésében 
oroszlánrészt vállaló Blaguss Iroda lelke, 1997-es, alakuló konferenciánk óta, rendezvényeink 
kiváló szervezője, szervezetünk elkötelezett híve, Temesvár szülötte, temesvári 
konferenciánknak is aktív szervezője, november 12-én egy rövid, kis kikapcsolódásnak szánt 
séta közben, temesvári szülőháza közelében közúti baleset áldozata lett.  

 
Az eddigiekhez hasonlóan, ezúttal is nagy számban (összesen több mint 350-en) jöttek 

kollégák, hallgatók a különféle régiókból. Igen örvendetes volt, hogy Hallgatói Tagozatunk 
révén az egyetemistákat, csaknem 60 fő (az anyaországból 39!!!) képviselte, s az, hogy 
határon túli kollégáink egyre nagyobb számban vállalnak előadást. Gazdag programot 
állítottak össze a szervezők, közülük is elsősorban Daróczi Csaba kollégánknak, valamint a 
MÁVSZ Elnökének kell köszönetet mondani a lelkes odaadással végzett munkáért és számos 
támogató megszerzéséért. A konferenciánk megnyitója a temesvári Bartók Lyceum tanulója, 
Szabó Orsolya kiváló előadásában Lenau – az „osztrák Petőfi”, Temesvár szülötte – 
Kosztolányi Dezső fordította Cigányok című versének szavalásával kezdődött.  

A temesvári rendezvényünkre sajnos nem tudott eljönni Kasza Lajos állatorvos kollégánk, de 
a résztvevők számára elküldte ajándékait, az általa írt három könyvét. Ebből kettő az Ő igen 
kalandos életéről szól (Budapesttől Washingtonig, Egy menekült magyar állatorvos élete - I. 
és II. kötet), a harmadikban (Zrínyista lányok) pedig a hivatásunktól kissé eltávolodva, egy 
különleges társadalmi osztály szülöttei életének bemutatásán keresztül érzékelteti a II. 
világháború utáni Magyarországot. Az életéről szóló két kötetben az olvasó egy magyar 
állatorvos szemén keresztül betekinthet a segítségre szoruló állatok világába is.  Mindezeken 
felül a könyvben bemutatásra kerül a második világháború, az ezt megelőző -, és utáni 
korszak eseményei is. Az olvasást számos szakmai leírás teszi még élvezetesebbé. „Ez a 
könyv életrajznak készült, de kilép az egy személy világából és érdekes korrajz lett, amelyben 
mindenki megtalálhatja azt, amit jó irodalomnak nevezünk” írta az első kötet előszavában dr. 
Miskolczy Kálmán piarista tanár, az USA-ból. 

Köszönettel tartozunk mindannyian idős Kollégánknak ezért a gáláns ajándékért, továbbá a 
könyveit kísérő levelében írt nagyon szép szavaiért, melyből nemcsak az életének egyes 
jelentős állomásaiba enged betekintést, hanem az együvé tartozásra hívja fel a figyelmünket, 
idézve sorait: ”Különösen értékelem összejöveteleteket, mert azt többre tartom, mint egy 
átlagos szakmai találkozást. Kifejezése annak, hogy nagy távlatokban is ápoljátok a szakmai 
és testvéri együvé tartozást”. 

Dr. Kasza Lajos életrajzából néhány fontosabb mozzanat: 1920-ban Karmacson született 
(néhány éve a község díszpolgárává választották), a budapesti Állatorvosi Egyetemen szerzett 



diplomát, ahol ezt követően tanársegéd lett a parazitológiai tanszéken. Később Kéthely-
Marcali térségében dolgozott állatorvosként, majd 1952 áprilisában visszament Budapestre az 
Állategészségügyi Intézetbe dolgozni, majd az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt 
politikailag ismét nem kívánatos személy lett, így az Egyesült Államokba emigrált. 
Harmincöt évig dolgozott ott, majd egyetemi patológus professzori címig eljutva, számos 
közleménye, szakmai könyve jelent meg, meghívottként tanított Londonban, majd az USA 
Egészségügyi Minisztériumának felkérésére, mint fő patológus vezető szerepe volt 15 éven 
keresztül a rákokat okozó kémiai anyagok felkutatásában. Neve a tudományos világban 
ismertté vált, munkásságát számos nemzetközi elismeréssel jutalmazták. Az Amerikai 
Rákkutató Egyesület az Eleanor Roosevelt-ről elnevezett díjjal tüntette ki a rákkutatásban 
elért eredményeiért. Hatvannyolc éves korában ment nyugdíjba és Floridában telepedett le, 
ahol elkezdett írni magyarul. Miamiban a magyar kolónia megválasztotta a Helikon irodalmi 
kör titkárává (http://www.americanhungarianfederation.org/news_kasza_louis.htm). 
Mindezek ellenére magyar szíve hazavágyott és már itthon él. 

A temesvári konferencia plenáris ülése (levezető elnöke Daróczi Csaba) elsősorban az 
élelmiszertermelő haszonállatokkal kapcsolatos témákkal foglalkozott, színvonalas 
előadásokkal, jól felkészült előadókkal, mely a másnapi, azaz szombati, haszonállat és a 
kedvenc állat szekcióban is ugyanígy folytatódott, összesen 22  előadó tolmácsolásában. A 
szombati előadások reggel 8,30-kor - sokak szerint kicsit korán – kezdődtek, a 
nehezményezés okaként az előző esti igen sikeres programot  jelölve meg. Elnöki 
megjegyzés: mindenkinek rendelkezésre állt a nap 24 órája, és az éjszaka … . 
A kedvencállat szekció ülés elnöke Pleva László volt. Az első előadó Molnár Zsolt erdélyi 
kollégánk volt, aki megismertette a hallgatóságot a kisállatpraxis menedzselésével 
Romániában. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy az erdélyi kollégák is olyan gondokkal 
küzdenek a praxis alakításánál mint mi többiek a Kárpát-medencében.  

Ezután Köbölkuti Lóránt következett, szintén Erdélyből, aki a díszmadarak 
betegségeit foglalta össze.  A saját praxisából vett eseteken keresztül mutatta be az egyes 
díszmadár betegségeket. Nekem nagyon tetszett a fiatal kolléga tenni akarása és üzleti rálátása 
erre a nem könnyű és szakmailag igen érdekes problémára. 

A kávészünet előtti három előadást magyarországi kollégák tartották. Sátorhelyi 
Tamás a gyakrabban előforduló terráriumi hüllőbetegségekről, Liptovszky Mátyás az 
egzotikus kisemlősök altatásának alapjairól, Selmeci András pedig a ritkább kedvenc 
állatfajok egyes parazitás megbetegedéseiről és kezelésükről adtak szakmai tájékoztatót.  

A rövid kávészünet után folytatódtak az előadások. Balogh Lajos a társállatok nem 
sebészeti onkológiai kezeléséről beszélt. A hallgatósággal megismertette azokat a 
lehetőségeket és vizsgálati módokat, amelyekkel segíthetünk a pácienseinknek és gazdáiknak 
a súlyos és veszélyes betegségek átvészelésében. Nagy Endre kollégánk a kisállat 
dermatológia, diagnosztikai és kezelési lehetőségekről tartott tartalmas és tanulságos előadást. 
Bemutatta a saját állatorvosi rendelőjében végzett dermatológiai vizsgálatokat és terápiás 
lehetőségeket.  

A következő két előadásban Ipolyi Tamás a sebészeti sürgősségi betegellátás 
alapjaival ismertette meg a hallgatóságot, majd ezután Balogh Nándor „A kihívások a 
mindennapi laboratóriumi diagnosztikában” című előadását tartotta meg. Esetleírásokon 
keresztül mutatta be  a jelenlévő állatorvosoknak  a labordiagnosztika jelentőségét és 
szükségességét. 

 
A részvevők a nagyállat szekcióban elhangzó témákat aktuálisnak tartották.  Az 

előadók (Farkas Róbert, Magyar Tibor, Merényi László, Abonyi Tamás, Király István, 

Sziebert Gergely és Sultesz János Erdélyből) hozzáértéséhez nem férhetett kétség. Az utóbbi 



években az európai uniós rendeletek, törvények, cikkelyek, paragrafusok sokat változtak, 
szaporodtak, így ezekről a plenáris előadás mellett itt helyzethez adaptálva is hallhattunk. 
Volt szó gyakoribb parazitózisokról, a sertés torzító orrgyulladásáról, sürgősségi ellátásról 
szarvasmarhatelepen, valamint tejelő tehenészeti teleppel kapcsolatos beavatkozások 
gazdaságossági hátteréről Romániában. Színesítették az üléseket az egyes előadásokkal 
kapcsolatos hozzászólások, esetenként egymástól gyökeresen távol álló vélemények 
ütközésére is sor került, illetve egy-egy speciális területet jobban értők vita fóruma is 
kialakult. Külön köszönet illeti Abonyi Tamást, az Országos Állategészségügyi Intézet 
igazgatóját, aki Benyeda János akadályoztatása miatt elmaradt előadás helyén „beugróként” 
igen élvezetes előadást tartott „Az ördög a részletekben bújik meg – az SRD differenciál 
diagnosztikája” címmel. 

Csutak Nagy László kollégánk, a romániai állategészségügyi hivatal helyettes 
államtitkára mind a plenáris, mind a nagyállat szekciót figyelmesen végighallgatta, s egy – 
egy esetben hozzászólásával értékes információkat adott az adott téma romániai helyzetéről. 
 Az egyes szakmai kérdések megválaszolása után a közös ebéd zárta a szombati 
programot a Hotel Timisoara (Temesvár) éttermében. 

Szerencsénk volt az időjárással, szinte majdnem nyári, napos idő volt a konferencia 
ideje alatt. Mindkét napon a kísérők több órás, sétával egybekötött, igen színvonalas, 
Temesvár nevezetességeit bemutató történelmi „utazásban” vehettek részt a lelkes, helybéli 
idegenvezető segítségével. Megnézhették azt a református imaházat, amelynél 1989. 
december 15-én összegyűltek a Tőkés Lászlót védő hívek, majd élő láncot alkotva 
megakadályozták a tiszteletes erőszakos kilakoltatását. A péntek esti állófogadáson a 
köszöntő után a temesvári Bartók Béla Lyceum tündéri lányokból álló citera zenekara és a 
fiukkal kibővített, Bokréta Néptánc- és Citeracsoport  igen élvezetes műsort adott, sőt a jelen 
lévők többsége szintén táncra perdült a fiatalokkal együtt. Jó volt látni. 

Nagyon várt esemény volt, hogy a plenáris ülés utáni délutánon átmenjünk Aradra, s 
az aradi vértanúk emlékművénél koszorút helyezzünk el. A három tömött autóbusszal, s több 
személyautóval érkezett résztvevő előtt Merész Lajos kollégánk elszavalta Reményik Sándor, 
Eredj, ha tudsz .. című versét, majd   elénekeltük himnuszunkat,  a szózatot és a székely 
himnuszt. Megható érzés volt ott magyarként „együtt lenni”, megérintve  a magyarországi, a 
romániai, a szerbiai, a szlovákiai és ukrajnai kollégák közös történelmi gyökerétől.  
 

Összességében igen sikeres, a magyar, a szlovák, a szerb, a román kamarák által is 
elismert rendezvény volt! Így idén is megvolt a lehetőségünk a történelmi Magyarország egy 
másik, sokszínű régiója központi városának mostani életébe is rövid betekintést tenni. 
Reméljük, a következőkben további Kollégák csatlakoznak  Szervezetünkhöz. Higgyék el, 
lelkiekben – és nemcsak lelkiekben – gazdagodnak a hasonló élményektől.   

                      
Végezetül meg szeretnénk köszönni az előadóknak a szakmailag tartalmas 

előadásokat, a hallgatóságnak a nagyfokú érdeklődést az előadások iránt, a támogatóknak az 
anyagi segítséget, hiszen nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres a Világszervezet temesvári 
konferenciája.  

 
 

Fok Éva, Daróczi Csaba, Pleva László, Horváth József 
 
 
 
 
 


