Titkos ünnepséggel köszöntötték a 70 éves Horn Pétert
Egykori miniszterek, akadémikusok, egyetemi tanárok és orvosprofesszorok köszöntötték 70.
születésnapján Horn Péter professzor emeritust, örökös kaposvári rektort, az oktatásnevelés Prima Primissima-díjasát 2012. január 13-án pénteken a kaposvári Hotel
Dorottyában.

- Sok-sok elfoglalt barát képes volt egyidõben megjelenni a köszöntésemre, teljes titoktartás
mellett. Ez Magyarországon szokatlan - nyilatkozta az akadémikus. A laudációk sorát a
jelenlegi rektor, Szávai Ferenc professzor nyitotta meg, majd Glatz Ferenc akadémikus,
Kovács Ferenc akadémikus, Szita Károly kaposvári polgármester szólt. Papp Lajos
szívsebész professzor, akit öt éve tüntetett ki Kaposvár, a város díszpolgárai nevében
laudált: Horn Péter 1990-ben a Pannon egyetem fõigazgatójaként kapta az elismerést, a
sorok között Bellyei Árpád pécsi orvosprofesszort láttuk még a díszpolgárok közül. Végül a
tanítványok nevében Somos József plébános szólt az ünnepelthez. A katolikus egyház
képviseletében Beer Miklós váci megyéspüspök is megtisztelte a jelenlévõk nagy száma
ellenére is meghitt köszöntést.

A felköszöntött akadémikusnak Holló István, az állattudományi kar dékánja és Hafner József,
az Egészségügyi Centrum igazgatója adta át a szervezõk jelképes ajándékait. Itt érdemes
megemlíteni, hogy a Horn-család tagjaival szövetségre lépõ aprólékos szervezõmunkát
Repa Imre professzor, a Kaposvári Egyetem általános rektorhelyettese és Hafner József
EC-igazgató vállalta. Horn Péternek az Old Boys nyújtott át egy csokorra valót kedvenc
muzsikáiból.

Néhány napra, elõre megfontoltan kizökkentették a barátai Horn Pétert a munkából. A
baromfitenyésztõ világszervezet brazíliai centenáriumi kongresszusára három
elõadással készül, s most napokig csomagolhatja az ajándékokat. Közben küzdhet egy mai
napig mozgalmas élet megannyi kedves feltoluló emlékével, hiszen a barátok személyes
figyelmességekkel halmozták el. - Nagy tisztesség, az élet legnagyobb dolgai közül való,
hogy amikor az ember nincs semmiféle hatalomban, akkor is ennyien megünneplik az
anyaintézet nagyszerû szervezésében - mondta az ünnepelt.

Horn Péter egy tûzzománc képet kapott az egyetem arculatát kifejezõ fõépületrõl, a kép a
város, a mezõgazdasági fõiskola és a kampusz együttes kötõdését fejezi ki. Róna József 1902ben készült Diana címû, szarvast ábrázoló bronz kisplasztikája, a Zsolnay eozintojás, és a
Koi Gold színarany ponty mind-mind jelentést hordozott: Horn kutatásai az
állatgenetikához, a vadállományhoz, a baromfiakhoz, és hobbiként az akvarisztikához
kötõdnek.

A jelenlét ajándékával elhalmozók között a hazai felsõoktatás színe-java megjelent. Faragó
Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, Solti László, a Szent István Egyetem
rektora, Bauer Miklós és Bellyei Árpád, a pécsi egyetem volt rektorai. Bánfi Tamás, a
Corvinus tanszékvezetõ professzora. Dimény Imre akadémikus-politikus, Papócsi László
kandidátus, Gráf József volt agrárminiszter, Németh Tamás, az MTA fõtitkára, a
martonvásári és mosonmagyaróvári intézetek képviselõi, a Kaposvári Egyetem
állattudományi és gazdaságtudományi karának professzorai: a teljesség igényével
aligha közölhetõ a névsor. (felhasznált cikk: sonline.hu)

