Dr. Mile Sándor laudációja
Mile Sándor Dévaványán, 1946. január 25-én született.
Az általános iskolát helyben, a középiskolát 1960-tól Szeghalmon, a Péter András
Gimnáziumban végezte.
1964-től az Állatorvostudományi Egyetem hallgatója, 1969-ben szerezte meg cum laude
minősítésű állatorvos-doktori diplomáját.
Az állatorvosi gyakorlati munkáját végig Békés-megyében végezte, 31 éven keresztül.
1969-ben Gyomán, a Kőrösi Állami Gazdaságban kezdett el dolgozni. Fogékony lévén az új
dolgok iránt, az Állattenyésztési Kutató Intézet irányításával beindította a sertések
mesterséges termékenyítését, majd ezt folytatta Füzesgyarmaton a SERKÖV iparszerű
szakosított sertéstelepén is.
1972-től Bucsa és Kertészsziget megüresedett körzetét megpályázva került oda körzeti
állatorvosnak. A praxis mellett két termelőszövetkezetet is ellátott.
1987-1993. között kerületi főállatorvosként dolgozott.
1993-tól a függetlenített kerületi főállatorvosi státuszt nem vállalta, hiszen kiterjedt praxisa
volt, így ismét körzeti állatorvos lett.
1994-től konzultánsa volt a keveréktakarmány-gyártással is foglalkozó békéscsabai Agrimill
Rt-nek.
1995-2001. között Gyulán havi 120 órás határállomási szolgálatot is teljesített.
Szervezése nyomán 1990. február 13-án megalakították az akkor még egyesületi alapon
szerveződött Békés Megyei Állatorvosi Kamarát, amelynek elnökévé választották.
Még abban az évben a kamarai tagok önkéntes belépésével létrehozták a Meditrade
Állatgyógyszer Forgalmazó kft-t.
1990. májusában Békés-megyében kiadták az Állatorvosi Kamarai Híreket, amely még abban
az évben a Magyar Állatorvosi Kamarák Országos Szövetsége első elnökének, dr. Bartalis
Imrének a kezdeményezésére országos állatorvosi lappá vált.
1996. februárjában az immár köztestületi állatorvosi kamara megalakulásakor ismét elnökké
választották Békés-megyében, majd az országos küldöttközgyűlés beválasztotta a Magyar
Állatorvosi Kamara országos elnökségébe is.
Elnökségi tagként az Ő feladata volt a kamarai újság további kiadása, szerkesztése, a
nemzetközi kapcsolatok szervezése és a kamara képviselete az FM EU Állategészségügyi
Harmonizációs Munkacsoportjában.
2000. április 8-án választották a Magyar Állatorvosi Kamara elnökévé, 2004-ben
újraválasztották, elnöki feladatait 2008. április 30-ig látta el.
2000. október 1-én nagy megtiszteltetés érte, Chesterben a Brit Állatorvosok Szövetségének
(BVA) éves kongresszusán tiszteletbeli taggá választották.
2003-ban 11 szakmai, köztestületi kamarával megalakították a Szakmai Kamarák
Együttműködési Fórumát, amely 2007-ben a magyar Szakmai Kamarák Szövetségévé alakult.
Elnöki működése alatt vált a Kamara független szervezetté, amelynek ma már saját tulajdonú
irodája van. Munkatársaival együtt elérte, hogy a Kamara színvonalas működéséhez az anyagi
háttér biztosítva van.
A Kamara bel- és külkapcsolatai, együttműködései a társszervezetekkel kibővültek.
A veszettség elleni eboltás magán-állatorvosoknak történő átadásával jelentős eredményt
sikerült elérni 2002-ben. 2004-ben az ebútlevél-kiadás és microchip-nyilvántartás
megszervezése az állatorvosoknak és a köztestületnek egyaránt nagy sikert jelentett.

2006-ban lakóhelyén, Bucsán társadalmi állású polgármesterré választották. Elnöki
feladatainak átadása után főállású polgármesterként dolgozik tovább immár egy másik
közösség érdekében.
Felesége szerető és támogató társként viselte mindazt a sok nehézséget és távollétet, amit a
Kamara elnöki posztjának betöltése jelentett. Három fiuk egyetemet végzett és immár négy
fiúunokával örvendeztette meg Őket.
Dr. Mile Sándor jó kolléga, hű barát, gerinces, egyenes ember. Állatorvos kollégáiban feltétel
nélkül megbízott, kell-e mondanom, hogy e miatt időnként kemény csalódások is érték?
A közösségért élő és gondolkodó emberként a saját érdekeit mindig háttérbe szorítva
kiemelkedően sokat tett az állatorvosi Kar boldogulásáért, jobb sorsáért.
A Kamara díja méltó elismerése önzetlen munkájának.

