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Tárgy: az „Év állatorvosa” díj adományozására tett javaslat
Tisztelt Kollégák!
Alulírott dr. Gönczi Gábor, mint a Magyar Állatorvosi Kamara 1629. számon regisztrált tagja azzal a
javaslattal fordulok Önökhöz, hogy a Kamara országos küldöttközgyűlése 2012-ben az „Év
állatorvosa” díjat dr. Papp Ibolya (7700. Mohács, Szent István u. 35.) kolléganőnknek adományozza.
Dr. Papp Ibolya 1949. április 4-én született Bélvárdgyulán.
Állatorvos-doktori diplomáját 1973-ban szerezte meg az Állatorvostudományi Egyetemen.
1973. februárjától négy éven keresztül a Baranya-megyei Állategészségügyi Állomás élelmiszerhigiéniai feladatokat ellátó szak-állatorvosa a mohácsi járásban.
1977. februárjától 1986. májusáig a Bóly-i Mezőgazdasági Kombinát állatorvosa, a nagyüzem
ménesét, szarvasmarhatartó telepeit látta el és a vágóhídját felügyelte.
1986. májusától 1989. decemberéig a Kaposvári Szarvasmarha-tenyésztő Közös Vállalat az ország
jelentős részét lefedő szaktanácsadó hálózatának főállatorvosa.
1990-től magánvállalkozásban Mohácson állatkórházat működtet, lópraxist lát el, valamint egyéb
vegyes praxist is működtet jogosult állatorvosként.
Férjezett, 2 fiúgyermek édesanyja, 4 unoka boldog nagyanyja.
Egyik fia és menye állatorvos, másik fia és menye állattenyésztő.
Ibolya nagyon határozott, erős egyéniség, akinek önmagával és másokkal szembeni morális mércéje is
magas. Barátaiért, kollégáiért - ha szükségesnek tartja - következetesen harcolni is tud.
Magasan képzett, a hivatásunk szakmai színvonalának emelése mellett elkötelezett kolléganő. Az
állatorvosi továbbképzések rendszeres résztvevője, többféle szakmai végzettsége között állathigiéniai
szakállatorvosi diplomával is rendelkezik.
Az állatorvosi közösség aktív tagja.
1996. óta tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának.
2000-től 2004-ig a Kamara Baranya-megyei Szervezetének elnöke, 2004-től 2008-ig a Magyar
Állatorvosi Kamara országos alelnöke volt.
Mindeközben az országos Etikai Bizottságnak is tagja volt és szűkebb hátországát (Baranya-megyét)
több választási cikluson keresztül képviselte országos küldöttként a Kamara legfőbb döntéshozó
testületében, az országos küldöttközgyűlésben.
2008-ban (az ebek mikrochipes egyedi megjelölésének országosan kötelező bevezetése előtt) az
érintett önkormányzatok vezetőit kitartó szakmai érveléssel meggyőzve megszervezte a Mohácsi
kistérségben (47 településen) tartott ebek egyedi mikrochipes megjelölését, az ezzel összefüggő
szakmai munka motorja volt.
Példamutató emberi és szakmai kvalitásai, továbbá az állatorvosi közösségért végzett önzetlen és
áldozatos tevékenysége elismeréseként javasolom az „Év állatorvosa” díj adományozását dr. Papp
Ibolya részére.
Budapest, 2012. október 26.
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