
A 
Magyar Állatorvosok Világszervezete

híradása
az ezév október 16 - 17-én megtartott tátralomnici konferenciájáról

2009. október 15-én Tátralomnicra érkeztek a környező 
országok, Magyarország, Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, Fel-
vidék és Észtország magyar állatorvosai. 

A naptár szerint még 
csak az ősz kellős köze-
pében járunk, de a ter-
mészet kicsit megtréfál-
ta az érkezőket, és pén-
tek reggelre 50 cm-es 
friss fehér hótakaróval 

lepte el a konferncia helyszínét. Talán az égiek is úgy akar-
ták, hogy a 2004-es óriás vihar által okoztt szörnyű sebeket 
elrejtse szemünk elől a természet. 

Az idei, felvidéki konferencia döntően szaporodásbiológi-
ájával foglalkozott. A jól kiválasztott helyszín, és a konferen-
cia témája „tehetett” arról, hogy a 250 főre tervezett konfe-
renciára 430 résztvevő érkezett, a szervezők nagy örömére, 
mégha ez nem kevés gonddal is járt, melyet a Blaguss uta-
zási iroda munkatársai az adott keretek között nagyszerűen 
megoldottak. Itt szeretnék - házigazdaként - elnézést kérni 
azoktól a résztvevőktől, akik esetleg úgy érezték, hogy nem 
az elképzelésük szerint történt az elszállásolásuk. 

Október 16-án, pénteken 9 órai kezdettel Balassi Bálint, 
a magyar nyelvű verselés úttörője előtt tisztelegve - akinek 
sírja a Tátralomnictól 20 km-re fekvő Hybén található - híres 
végvári versével, a Végek dícsérete -vel Merész Lajos kollé-
gánk nyitotta meg a Világszervezet szlovákiai konfernciáját. 

Ezt követően 
Berényi József szlo-
vákiai parlamen-
ti képviselő, a ren-
dezvény egyik véd-
nöke köszöntötte a 
résztvevőket, ízelí-
tőt adva a szlovák 
nyelvtörvény kavar-
ta helyzetről, majd a Világszervezet elnöke Szieberth István 
üdvözölte a résztvevőket, megköszönte Berényi képviselő 
úrnak a támogatást, és átadva a Világszervezete legújabb 
kiadványa, a Ha az lónak tetemi reszketnek ... egy példá-
nyát. Bejelentette, hogy Sótonyi Péter professzort, a Világ-
szervezet alelnökét, állatorvosok közül elsőként, a Sem-

melweis Orvostudományi Egyetem 
honoris causa díszdoktorrá fogadta. 

A megnyitó beszédek után következ-
tek a konferencia plenáris előadásai. 
Öröm volt számunkra hallgatni Sótonyi 
profeszor és Bartha professzor közös 
előadását a háziállatok szaporodásbio-
lógiájának morfológiai és élettani alap-

jairól. A plenáris előadások 
között helyet kaptak Fok Éva 
tudományos főmunkatárs 
és Orbán Éva könyvtár-ve-
zető előadásai. Fok doktor-
nő a kutya és macska jelen-
tősebb helminthozoonozisai 
Közép-Európában című elő-
adását ismertette a résztve-
vőkkel. Orbán Éva előadá-
sa bizonyította számunkra, 
hogy már a környező orszá-
gok könyvtárai között sem 
léteznek országhatárok, mert az internet hozzáférés ledön-
tött minden ilyen akadályt. A pénteki plenáris előadásokat 
Rajský Dušan dunaszerdahelyi állatorvosi hivatal igazgató-
jának előadása zárta, a szarvasfélék fibromatózisáról hall-
hattunk előadást. Ezt az előadást a szerző egyébirányú el-
foglaltsága miatt Dóka Zsuzsa kolléganő, a dunaszerdahelyi 
állatorvosi hivatal munkatársa adta elő. Az előadást jól egé-
szítette ki Sugár László a magyarországi tapasztalatokkal.

A pénteki szakmai rész befejeztével este nyolc órától kez-
dődött az állófogadás jellegű vacsora. A pohárköszöntő ke-
retében Szieberth elnök úr elismerő okleveleket adott át 
Rácz László hargita - megyei kollégánknak a XVI. száza-
di csíksomlyói kézirat fölleléséért, és Rubányi Ágnesnek, a 
Blaguss iroda vezetőjének konferenciáink szervezésében 
nyújtott segítségéért. Ezt követően a Szlovák Állatorvosi 
Kamara küldötte, Tibor Baruner köszöntötte a résztvevőket. 
Gratulált a szervezőknek, hogy ilyen nagy, és sikeres ren-
dezvényt sikerült szervezniük a Magas Tátrában. Mindenki-
nek átadta a SZÁK elnökének üdvözletét, gazdag szakmai 
sikereket, és az állófogadáshoz jóétvágyat kívánt.

Az este meglepetését Dóka Zsuzsa kolléganőnk okozta 
második föllépésével; a zenekar énekeseként mindenkit el-
kápráztatott csodálatos hangjával, dalaival. 

A szombati előadások két szekcióban folytatódtak. A kis-
állat és haszonállat szekciókban a szaporodásbiólógiáról 
hallhattunk érdekes és egyben tudományos előadásokat. 
Itt szeretném megköszönni minden kedves előadónak azt, 
hogy elvállalták az előadó szerepét, és bízom benne, hogy 
az elkövetkező időszakban is segíteni fogják a Világszerve-
zet munkáját. 
Természetesen, köszönet jár minden résztvevőnek és támo-
gatónknak, hiszen nélkülük nem lett volna ilyen sikeres és 
tartalmas ez az őszi konferenciánk.
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