
Mertünk nagyot álmodni – a Kómár napok rövid története

Kómár díjasaink – akikre büszkék vagyunk 

XVIII. Kómár napok  – 2018. március 2-3-4.
MÁOK Pest megyei Szervezete



2000. május 12. 

I. Kómár emléknap 
Pest megyei Élelmiszerellenőrző és 
Állategészségügyi Állomás Nagyterme, Gödöllő

Kisállatgyógyászati Konferencia 

Az epilepszia hazai diagnosztikai és terápiás lehetőségei
Ifj. Dr. Kómár Gyula (Vadaskerti kisállat ambulancia, Budapest)
…
A csípőízületi diszplázia és a traumás csípőficam 
diagnosztikája és ezek műtéti megoldásai
Dr. Muka Péter Pál (Profivet Göd, későbbi Kómár díjas)
…
A csípőizületi diszplázia szűrés eredményei és problematikája
Dr. Michalik László (Gödöllői Állatkórház, későbbi Kómár díjas)



2001. június 8.

II. Kómár emléknap – Ceglédi Városháza

A laboratóriumi vizsgálat jelentősége az epilepszia megállapításában
Ifj. Dr. Kómár Gyula (Vadaskerti kisállat ambulancia, Budapest)

…

A szalagszakadások legújabb kezelési lehetőségei a kisállatpraxisban
Dr. Muka Péter Pál (Profivet Göd, későbbi Kómár díjas)



A Kómár emlékplakett 

Kómár Gyula professzor portréját ábrázoló, harangbronzból 
készült, antikolt, 1100-1210 g tömegű, kerekded formájú 
kisplasztika, Dr. Bucsy László (későbbi Kómár díjas) 
kollégánk alkotása.

Az emlékplakett mellé a díjazott egy díszes oklevelet is kap.

Kómár professzor 
Dr. Bucsy László kollégánk alkotása



2002. június 12. 

III. Kómár emléknap – Aszód, Művelődési ház

Emlékképek és gondolatok Kómár professzor portréjához
Prof. Dr. Kutas Ferenc

Kómár emlékplakettek átadása – Kómár díjasok:

Dr. Rátonyi Dénes Dr. Fábián Miklós Dr. Dubois Ida



Elhunyt Dr. Dubois Ida

„Nagy szakmai tudásán felül megvolt Benne az empátiakészség, … ami 
Őt a sikeres gyógyító munkára késztette. … Szerette munkáját, szerette 
az állatokat, szerette az embereket, kollégáit és az állattartókat 
egyaránt. … Az állatorvoslás mellett nagy örömmel tanított, oktatott, 
foglalkozott fiatalokkal. … Egyetemi hallgatók és állatorvos gyakornokok 
tucatjai kaptak Tőle életre szóló szakmai és emberi muníciót az Általa 
vezetett nyári orvoslási gyakorlatokon és az állatorvos gyakornoki év 
alatt. … a MÁOK Pest megyei Szervezetének Etikai Bizottságának 
elnökévé választották több cikluson keresztül is, munkája ezen a 
területen is felülmúlhatatlan és megfellebbezhetetlen volt.” 

Példamutató állatorvosi tevékenységét a Kamara 
Kómár Emlékéremmel díjazta.



2003. július 1. 

IV. Kómár emléknap – Aszód, Tiszti klub

Traumás esetek ellátása a kisállatpraxisban c. továbbképzés

Kómár díjas: Dr. Jakab László (Sződliget)



A Kómár emléknap alapító okirata

A MÁOK Pest megyei Szervezete és a Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás kötelezettséget vállal arra, hogy évenként egy alkalommal –
„Kómár-emléknap” elnevezéssel – tudományos emlékülést szerveznek, ily módon is 
tisztelegve a megye jeles állatorvos szülöttének Dr. Kómár Gyula professzornak az 
emléke előtt, aki életével, tudományos és gyakorlati munkásságával iskolát teremtett a 
magyar állatorvos-társadalomban. 

A megemlékezés és a kisállatgyógyászatot érintő továbbképző előadások mellett, 
évente átadásra kerül egy-egy Kómár-emlékplakett az arra érdemesült Pest megyei 
állatorvosnak. 

Kómár-díjban részesülhet: Az a Pest megyében legalább 10 éve tevékenykedő 
állatorvos, aki a kisállatgyógyászat, vagy az állatorvosi sebészet és szemészet területén 
kiemelkedő, az állattulajdonosok és állatorvos kollégái által elismert szakmai munkája
mellett példamutató emberi tulajdonságai alapján méltó Kómár professzor úr 
emlékéhez.



2004. szeptember 3.

A Dr. Kómár Gyula professzor születésének 100. évfordulójára 
rendezett centenáriumi emléknapra 2004. szeptember 3-án, 
Aszódon került sor: 

V. Kómár emléknap

Kómár díjas: Dr. Bucsy László (Gödöllői Állatkórház), 
a Kómár emlékplakett alkotója



2005. március 5.

VI. Kómár emléknap – Aszód, Tiszti klub

Megemlékezések 

Kómár professzor és Aszód
Bagyin József, Aszód város polgármestere

Kómár Gyula a sebészprofesszor
Prof. Dr. Tamás László ny. egyetemi tanár

Kómár professzor Pest megyében
Dr. Tóth Péter c. egyetemi docens, ny. ig. főállatorvos

Kómár díjas: Dr. Perényi Péter (Dunakeszi)



2005-ben

Szoboravatás Aszódon
Prof. Dr. Fehér Dezső ny. egyetemi tanár megemlékezése

Dr. Kómár Gyula professzor
(1904. Aszód - 1968. Budapest)
Domonkos Béla szobrászművész alkotása



2006. június 9. 

VII. Kómár emléknap – Aszód, Tiszti Klub

Megemlékezés Kómár professzorról
Prof. Dr. Simon Ferenc ny. tanszékvezető, Gyógyszertani Tanszék

In memoriam Gödöllői Állatkórház (filmvetítés)
Kommentálja: Dr. Bucsy László (Gödöllő)

Kómár díjas: Dr. Michalik László (Gödöllő) 



2006-ban

„Kedves Michalik Laci! Nagy öröm, hogy a MÁOK Pest megyei 
Szervezetének Vezetősége nevében arról tájékoztathatunk, hogy 2006-
ban a Kómár emlékplakettet és emléklapot Neked ítélte oda a Vezetőség. 
Idén is olyan Kollégát szeretne elismerni a Kamara, aki a 
kisállatgyógyászat terén kiemelkedő, az állattulajdonosok és az 
állatorvos kollégák által is elismert szakmai munkája mellett 
példamutató emberi tulajdonságai alapján méltó Kómár professzor úr 
emlékéhez. A Vezetőség nevében gratulálunk a díjhoz!”



2007. június 1. 

VIII. Kómár emléknap – Cegléd, Városháza Díszterem 

Megemlékezés Kómár professzorról
Dr. Hollós László (Székesfehérvár)
…

Ló adásvételi szerződések
Dr. Kurucz János (Equi-Med Mobil Kft., későbbi Kómár díjas)

Kómár díjas: Dr. Bodó Szilárd (Gödöllő) 



2008. június 6.

IX. Kómár emléknap – Cegléd, Városháza Díszterem

Megemlékezés Kómár professzorról
Prof. Dr. Kassai Tibor

A 2008. évi (posztumusz) díjazott: Dr. Kökény Gábor



Gratuláció helyett (megemlékezés Kökény Gáborról)

„Gábor különös, sokak által ismert és szeretett alakja volt a hazai állatorvosi karnak. 
Érdes hangja, mackós alkata, huncutul vibráló humora és mindenki számára érezhető 
emberszeretete különös figurává avatta. Nem volt ember, aki ne szerette volna. 
Generációkat oktatott, és közülük sokakkal ápolt életre szóló barátságot. 
Zavarba ejtő módon ismerte a kollégákat az ország minden részéről…

Közös élményünk volt a Kamara alakulásának előkészülete. Több estén ízlelgettük az 
alapszabály-tervezetet, … a Pest megyei csapat sok javaslata ment át a végleges 
verzióba. Igen, Pest megyeit mondok, pedig közismert, hogy Gábor fővárosi elnök volt. 
Kistarcsán lakott, és Szigetszentmiklóson is dolgozott, vagyis nyugodtan tekinthetjük 
Pest megyeinek…

A Kómár díj kitüntetettjeinek sorában szokatlan a posztumusz díj. A Kamara Pest 
megyei vezetőségében mindannyian sajnáltuk, a kar ezen elismerését nem tudtuk 
életében átadni Neki.”

Dr. Mohai Imre (Veresegyház, későbbi Kómár díjas)



Kómár emléktábla avatás 2008-ban

Megemlékező beszédet mondott:
Dr. Rátonyi Dénes magán-állatorvos (Cegléd, 2002 Kómár díjasa)

Márványba vésve

„A Ceglédi Városháza belső udvara ad helyet a ceglédi panteonnak, 
ahol a város kiemelkedő személyiségeinek emlékét tábla örökíti meg. 

… Dr. Rátonyi Dénes aranydiplomás ceglédi magán-állatorvos, az 
egykori tanítvány és munkatárs emlékezett a Professzor Úrra, majd 
Takáts László alpolgármesterrel közösen leleplezték a márványtáblát, 
amelyen a következő felirat olvasható: 

„Dr. Kómár Gyula (1904-1968) egyetemi tanár, a Ceglédi Állatkórház 
egykori vezetője emlékére állította Cegléd Város Önkormányzata és a 
Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete (2008)”



2009. szeptember 26.

X. jubileumi Kómár nap – Westend Hilton Budapest 

Egész napos kisállat szemészeti továbbképzés

„A MÁOK Pest megyei Szervezete idén új tartalommal kívánja 
megtölteni az immár évtizedes hagyományú kisállatos 
rendezvényét, a Kómár napot. A hazánkban Kómár professzor által 
megalapozott állatorvosi sebészet és szemészet témakörökből 
ezúttal a kisállat szemészet lesz az, melyről igyekszünk korszerű, 
A-tól Z-ig mindent átfogó, és azonnal alkalmazható gyakorlati 
ismereteket adni.”

A nap folyamán – ünnepélyes keretek között – megemlékezünk 
Kómár professzorról, és átadásra kerül a Kómár emlékplakett is.”

A 2009. évi díjazott: Dr. Arany Tóth Attila



Mertünk nagyot álmodni 

„Avatott tollú krónikás képes csak visszaadni azt a hangulatot, aminek több mint kétszázan részesei 
lehettünk 2009. szeptember 26-án, a Kómár professzor emlékét ápoló konferencia alkalmából… Már 
tavasszal tudtunk, hogy a jubileumi, X. Kómár napot másképpen fogjuk megünnepelni, mint eddig 
bármikor… Egyetlen előadót hívunk meg, Dr. Andras M. Komaromy-t, azaz Komáromy András-t…

Az emelkedett hangulatú Kómár ünnepségen Bodó Szilárd, 2007 Kómár díjas olvasta fel Arany Tóth Attila, 
az idei kitüntetett laudációját. A Kómár család részéről idősebb Kómár Gyula az édesapja, a professzor 
életét bemutató albummal kedveskedett a díjazottnak… mindez telt ház előtt…

Tematikus, elemző, egy témakört alaposan feldolgozó programok kellenek és olyan előadók, akik szakmai 
tudásukkal, élvezetes stílusukkal, megnyerő egyéniségükkel fémjelzik ezeket a konferenciákat… 

Este hét óra volt, de még vagy 140 kollégánk ült a teremben a tíz órás program végén is… 

Mertünk nagyot álmodni, és az álmunk valósággá nemesedett.”

Dr. Mohai Imre (Veresegyház, későbbi Kómár díjas)



2010. október 9. 

XI. Kómár nap – Hotel Benczúr Budapest

Dr. Ambriskó Tamás: 
Kisállatok aneszteziológiája a mindennapi gyakorlatban c. egész napos továbbképzés

Kómár díjas: Dr. Muka Péter Pál (Göd)



Kómár díj = az „Év Pest megyei állatorvosa” díj

Az „Év Pest megyei állatorvosa” díjban, és ezzel Kómár-emlékplakettben 
részesülhet:

– Pest megyében legalább 5 éve praktizáló állatorvos, aki az állatgyógyászat 
területén kiemelkedő – az állattulajdonosok és állatorvos kollégái által elismert –
szakmai munkája mellett példamutató emberi tulajdonságai, 

– vagy a magán-állatorvosok tevékenységét segítő egyéb (pl. állatorvos oktatói, 
tudományos, kutatói, állatvédelmi, a területi szervezet erősítése érdekében 
folytatott) tevékenysége alapján méltó Kómár professzor úr emlékéhez.



2011. október 9. 

XII. Kómár nap – Hotel Benczúr Budapest 

Fókuszban a vadászgörény c. egész napos továbbképzés

Kómár díjas, az „Év Pest megyei állatorvosa”: Dr. Szolnoki János (Szentendre)



2012. szeptember 15.

XIII. Kómár nap – Hotel Benczúr Budapest 

„Vizsgálatok és terápia a fejétől a farkáig” c. továbbképzés sorozat – I. rész

Brachycephal kórképek, praktikus fül-orr-gégészeti ellátás, ill. 
a felső légutak diagnosztikája és terápiája a mindennapi praxisban.

„A nap derekán került sor a Kómár emlékülésre… 
a 2012. évi díjazott Dr. Mohai Imre, a HírVETő c. lap alapító főszerkesztője…”



Részlet Dr. Mohai Imre laudációjából

„Dr. Mohai Imre – a kerületi társai bizalmából – már a szövetségi 
kamarák időszakában vezetőségi tag lett. A köztestületi kamarák 1996-
os indulásakor vezetőségi tag és országos küldött lett. Az Országos 
Szakmai Bizottságnak kezdetektől, tehát 16 éve napjainkig a tagja. A 
2004. évi választások óta megyei alelnök…

Kezdeményezésére és szerkesztésével indult útjára 2004-ben a megyei 
szervezet újságja, a HírVETő, mely már a nyolcadik évfolyamnál tart. … 

A HírVETő szerkesztésében, fontos témák feldolgozásában, közérdekű 
vagy éppen színes információk közlésében szignójával sokat 
találkozhatott az olvasó…

A MÁOK Pest megyei Vezetősége Mohai doktort tartotta érdemesnek az 
idei Kómár-díj, azaz 2012. év Pest megye Állatorvosa kitüntetésre.”



2013. szeptember 7. 

XIV. Kómár nap – A SEBÉSZET ÜNNEPE 
Hotel Benczúr Budapest

Kulcslyuk sebészet, „-szkópos” technikák c. konferencia – online közvetítésekkel

Az első interaktív, online webinar állatorvosi konferencia Magyarországon

A „2013. év Pest megyei állatorvosa”, azaz Kómár díjasa: 

Dr. Pórfy Tünde (Érd)



2014. szeptember 13.

XV. Kómár nap – A SEBÉSZET ÜNNEPE 
Hotel Benczúr Budapest 

Fókuszban a gerinc c. konferencia

Neurológiai diagnosztika és gerinc sebészet 
az állatorvosi gyakorlatban

Megemlékezés Kómár Gyula professzorról 
Prof. Dr. Mészáros János akadémikus

A „2014. év Pest megyei állatorvosa”, azaz Kómár díjasa:

Dr. Kurucz János (Őrbottyán)



2014 óta

„Szép hagyományunk, hogy a kitüntetettet az előző év Kómár díjasa méltatja, valamint az 
újonnan kitüntetett kollégát a korábbi Kómár díjasok köszöntik kézfogással. A Kómár napra és a 
díj átadására valamennyi korábban kitüntetett kollégánk meghívott, és együtt köszöntik az új 
Kómár díjast. 

Mindannyiójukra büszkék vagyunk függetlenül attól, hogy melyik évben vették át a kitüntetést.

Azaz a Kómár díj átvétele nem csak egy pillanat, hanem egy új minőség kezdőpontja.” 



2015. október 3-4.

XVI. Kómár napok – Hotel Benczúr Budapest – kiemelt rendezvény

Plasztikai sebészet az állatorvoslásban c. konferencia

Személyes megemlékezés Kómár Gyula professzorról 
Dr. Ifj. Kómár Gyula (Vadaskerti Állatorvosi Ambulancia, Budapest)

A „2015. év Pest megyei állatorvosa”, azaz Kómár díjasa:

Dr. Fenyves Ildikó (Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület elnöke, 
Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi) 

„aki a társállat szemészet és szemsebészet területén kiemelkedő – az 
állattulajdonosok és állatorvos kollégái által elismert – szakmai munkája mellett 
példamutató emberi tulajdonságai alapján méltó Kómár professzor úr emlékéhez.”



2017. május 5-6-7. 

XVII. KÓMÁR NAPOK
AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEN
– kiemelt rendezvény, fővédnöke az Állatorvostudományi Egyetem

Megemlékezés Kómár Gyula professzorról
Dr. Sótonyi Péter (az Állatorvostudományi Egyetem rektora)

A „2017. év Pest megyei állatorvosa”, azaz Kómár díjasa: Dr. Kárpáti László (Csemő) 

„aki a Pest megyei állatorvosok közösségért végzett – az állatorvos kollégái által elismert –
több évtizedes kamarai munkája mellett, szakmai tevékenysége és példamutató 
kollegialitása alapján méltó Kómár professzor úr emlékéhez.”



Szintén 2017-ben

A Kómár díj 2017. évi tiszteletbeli kitüntetettje Prof. Dr. Sótonyi Péter volt, 
aki Kómár professzor szakmai hagyatékának méltó megőrzéséért, valamint 
az állatorvosi karért végzett több évtizedes példamutató munkája alapján
vehette át a díjat.

Rektor Úrnak sokat köszönhetünk a tekintetben is, hogy az eredetileg Pest 
megyei Kómár napok – immár Kómár professzor emlékéhez méltó helyen –
az Állatorvostudományi Egyetemen kerülhetnek megrendezésre.



2018. március 2-3-4. 

XVIII. KÓMÁR NAPOK
AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEN
– kiemelt rendezvény, fővédnöke az Állatorvostudományi Egyetem

„Az év Pest megyei állatorvosa” azaz Kómár díjasa 2018-ban:

Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan, Zsargal (Érd)



Ez volt az eddigi Kómár napok rövid története – mertünk nagyot álmodni

Ők voltak az eddigi KÓMÁR díjasaink – akikre büszkék vagyunk 

XVIII. Kómár napok  – 2018. március 2-3-4.
MÁOK Pest megyei Szervezete


