MÁVSZ
Sertés-egészségügyi konferencia
Galánta, 2006. június 9-10.
Magyar Állatorvosok Világszervezete
ez év június 10-én Galántán (Szlovákia) egynapos sertés-egészségügyi
konferenciát szervezett az alábbi program
szerint:

A

Megnyitó:
- Berényi József külügyi államtitkár (SK)
Elõadások:
- Moj iš Miroslav: Sertéspestis Szlovákiában
1993 és 2006 között
- Janto Rudolf: A vaddisznók sertéspestis
elleni orális immunizációja Szlovákiában
- Vetési Ferenc: A sertéspestis (európai sertéspestis) patológiája és elkülönítõ kórjelzése
- Bognár Lajos: A sertéspestis járványügyi
helyzete Magyarországon
- Dejan Krnjaiæ - Horváth József: A sertéspestis járványügyi helyzete Szerbia - Montenegróban
- Romanovics Zinovij: A sertéspestis járványügyi helyzete Ukrajnában
- Sikó Barabási Sándor: A sertéspestis járványügyi helyzete Romániában
- Merényi László: A parazitózisok gazdasági
szerepe a sertéstartásban
- Schindler Gábor: Az immunrendszer stimulálásának szerepe a sertéstartásban
- Csuta Lajos: A sertés takarmányozásának
jelentõsége az állatorvoslásban
- Forgách Petra et al.: A hepatitis E vírus elõfordulása magyarországi sertésállományokban

A pénteki vacsora megnyitója
Galánta Nagyszombattól 26 km-re délkeletre fekszik, a Mátyusföld központja, a Nagyszombati kerület Galántai járásának székhelye, neve elõször írásos alakban a pannonhalmi apátság birtokösszeíró oklevelében
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nítése. Jó lett volna a programba illeszteni
Szieberth Istvánnak a vita levezetõjének a
pestis történetérõl szóló érdekes hozzászólását. Külön szeretném kiemelni Berényi József,
a Szlovák Külügyminisztérium államtitkárának igazán nem szokványos példaértékû
megnyitóját – beszédében szavainak súlya
volt –, amelybõl kitûnt a maximális felkészültség és konferenciánk iránti elkötelezettség.

A Kárpát-medence állatorvosainak és az
állami szolgálatok vezetõinek ilyen kollegiális
baráti találkozója – ahol például a sertéspestisrõl nyíltan beszélnek – néhány évvel
ezelõtt még elképzelhetetlen lett volna. Ez az
õszinte, nyílt politikamentes beszéd teremtheti meg a bizalmi tõkét egymás iránt. Egy
ilyen grénium alkalmas lehet arra is, hogy
Kongresszusunkat Galántán a Kodály Zol- akár az Európai Uniónak is ajánlásokat tetán Magyar Tanítási Nyelvû Gimnáziumban gyen azon térségi tapasztalatok alapján, ahol
rendeztük. Szerencsétlen egybeesés, hogy a egymásra utalva élnek szomszédságban
Magyarországon megjelenõ madárinfluenza uniós és nem uniós államok.
rányomta bélyegét a rendezvényre, így sajnálatosan
Magyarországról csak 35 állatorvos vehetett részt, pedig jó lenne, ha az anyaországi állatorvosok minél nagyobb számban találkozhatnának a határainkon túl élõ
kollegáikkal. Szlovákiából
51, Romániából 49, Szerbiából 8, Ukrajnából 4 és Szlovéniából 1 állatorvos volt jelen, és ezen országokból az
állami szolgálatok is képviseltették magukat, fõállatorvosi vagy helyettesi szinten
(Nenad Petroviæ Szerbia orMézes László, Vetési professzor, Gámentzy Zoltán
szágos fõállatorvosa, BraA jövõben megfontolandó, hogy a nagyobb,
nislava Sariæ Szerbia Észak-Bácskai régiójának fõállatorvosa, Rudolf Smriga Szlovákia többnapos kongresszusok mellett egynapos,
országos fõállatorvos helyettese, valamint egy-egy témáról, betegségrõl szóló konfeBognár Lajos Magyarország országos fõállat- renciákat is szervezzünk (pl.: veszettség, güorvos helyettese). A szlovák mõkór, brucellosis stb.).
állatorvosi vezetés megleSajnálhatják, akik nem voltak ott, mert talán
petését fejezte ki a nagyszámú, magyar anyanyelvû állat- érzékelhették volna azt az utat is, amelyet koorvos összefogásának láttán. runk kínál a Trianoni sebek orvoslására, ahol
A rendkívül jól szervezett meghatározó az a tudományos, szakmai
összejövetelért külön köszö- együttmûködés kell hogy legyen, amelyet
net illeti Pleva Lászlót, a ezen országok értõ szakemberei végeznek.
MÁVSZ Szlovákiai Régió elProf. Dr. Sótonyi Péter
nökét. A szervezõk a szakMÁVSZ alelnök
mai programok mellet június
9-én, pénteken este a résztvevõk számára jó hangulatú
Az Eszterházy kastély Galántán
kötetlen beszélgetésre is lehetõséget kínáló fogadást
adtak. Kivétel nélkül nagyon
alaposan felkészült elõadókat hallhattunk. Az egyes országok legújabb állategészségügyi rendeleteinek, intézkedéseinek megismerése mellett
mindenki számára hasznos volt a sertéspestis patológiájának Vetési professzor rendkívül
szemléletes diáin keresztül történõ feleleve1237-ben maradt fenn. Története szorosan
kapcsolódik az Eszterházyakhoz, akik 1421ben telepedtek le itt. Egykori kegykápolnája a
Mátyusföld jelentõs búcsújáróhelye volt.
Galántán lakott gyermekkorában Kodály
Zoltán, akinek apja itt volt állomásfõnök. Az
itteni népzene ihlette a Galántai táncokat.

Fotók: Gámentzy Zoltán, Pleva László, Pleváné Virág Mónika
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