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Beszámoló 
és kitekintés

Elmúlt felettünk a 2011-es év, amely szer-
vezetünk életében mélyreható változá-
sokat hozott. Ezekrôl az eseményekrôl a

HírVETô korábbi számaiban részletes beszá-
molót olvashattatok. Azt szeretném kiemelni
elsô helyen, hogy az iroda bérlése, felszerelé-
se, az irodai adminisztrátor munkába állítása
minôségében változtatta meg a megyei szer-
vezet mûködésének napi feltételeit. A kitûzött
cél az volt és marad, hogy az ügyintézés pro-
fesszionális színvonalon szolgálja tagjainkat.
Remélhetôleg ezt ti is érzékelni fogjátok, és
visszaigazoljátok a megvalósulását.

Két színvonalas továbbképzésünket nem csak
a tagjaink, de szép számmal más megyékbôl
is kitüntették az érdeklôdésükkel, amely visz-
szaigazolja a témaválasztást és a szervezés
minôségét.

A pályakezdô támogatást egy idôben két
olyan fiatal kollégának (és befogadó praxisuk-
nak) ítélte oda örömmel a Vezetôség, akik kö-
zül igazságtalanság lett volna bármelyiket is
kihagyni.  

A korábbinál kevesebb vitával sikerült az
összevezetéses oltásra javasolt települések
listáját összeállítani. A Vezetôség – a nyári
idôszak kivételével – havi rendszerességgel
tartotta az üléseit, amelyen 4-8 napirend ke-
rült megtárgyalásra. A kör e-mailek és a hon-
lap segítségével az aktuális információkat
igyekeztünk idôben a tudomásotokra juttatni.

Az elôttünk álló év igen sok tennivalót tarto-
gat, ezért most, az évzáró lapszámban rend-
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hagyó módon, inkább errôl szeretnék részle-
tesebben írni.

Az adminisztrációban további változások
lesznek. Ebbôl a legfontosabb, hogy a köny-
velést az irodánkban fogjuk elvégeztetni,
amivel az adatszolgáltatás hatékonysága és
gyorsasága javulni fog. Szeretnénk ebben is
naprakészek lenni. A felada-
tot korábban ellátó ráckevei
Elme Bt. ezt az általunk ja-
vasolt megoldást nem vál-
lalta, ezért váltottunk. 
A helyükre lépô céggel
(TaxMaster Kft.) a szerzôdés-
kötés decemberben megtör-
tént. Arra törekszünk, hogy
a váltás a napi ügymenetben
ne okozzon fennakadást.
Vizsgáljuk a számlavezetô
bank kérdését is, de ebben
(a cikk írásakor) még nincs
döntés. Szeretnénk áttérni a
tagdíjak banki átutalással
történô kiegyenlítésére, amihez egyetértésete-
ket és támogatásotokat kérjük. Azt reméljük,
hogy ez manapság már nem jelenthet lénye-
ges terhet, mert minden tagunk rendelkezhet
bankszámlával. Természeteses mindez átme-
nettel kerül majd bevezetésre.

Szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy
2012-ben zárul a továbbképzési ciklus,
amely idôszakban 300 pont összegyûjtése kö-
telezô a praktizálók számára. Természetesen
a jövô évben a tavaszi kétnapos továbbkép-
zés és az ôszi Kómár-nap programjával és
pontértékével könnyen elérhetô lehetôséget
kívánunk biztosítani számotokra. Mindkét to-
vábbképzést olyan helyszínre szervezzük,
ahol akkor is tudjuk fogadni a jelentkezôket,
ha a vártnál nagyobb az érdeklôdés.

2012-ben a Kamara tisztségviselôinek man-
dátuma is lejár. Tisztújítás lesz, kamarai 
választások következnek. Sokszor halljuk 
a kollégákkal folytatott beszélgetések során
az elégedetlenség megnyilvánulásait. Mit ka-
pok a Kamarától? Miért nem intézett el, vagy 
éppen akadályozott meg a Kamara bizonyos
dolgokat?

A Kamara köztestület, amelynek léte és tevé-
kenysége önkormányzatiságot biztosít a szak-
mai ügyeink intézésében. Ez azonban csak
egy lehetôség. Ahhoz, hogy mindez megvaló-
suljon, mûködtetni kell a Kamarát. Akik úgy
látják, hogy a megyei szervezet tisztségviselô-
inek teljesítménye nem megfelelô, azok élje-
nek azzal a jogukkal és felelôsségükkel, vál-
lalkozzanak ezen feladatok az elvégzésére.
Mert a Kamara annyira jó, vagy rossz, mint
amennyire azt jól, vagy rosszul csinálják
azok, akik arra felhatalmazást kaptak. Arra
bíztatok mindenkit, hogy ambicionálja a köz-
testületi feladatvállalás. Legyenek jelöltek,
mert akkor lehet valósan választásról beszél-
ni. Új szereplôkre, új gondolkodásmódra
mindig szükség van. 

A tisztújítás idôpontját az elfogadásra váró
Kamarai Törvény életbe lépése módosíthatja,
de arról kellô idôben és a felkészülést bizto-
sítva kaptok értesítést. 

Jelezni szeretném, hogy négy évvel ezelôtt
úgy döntöttünk, hogy a képviseleti formánk
küldöttgyûlés legyen, de a ciklus végén ez a
döntés hatályát veszíti. A következô ciklusra
vonatkoztatva minden döntést a közgyûlés-
nek kell meghoznia. Ezért arra kérek minden-
kit, hogy már most kalkuláljon azzal, hogy az
év elsô felében közgyûlés lesz, amelyen 
sok kérdésben felelôs döntést kell hoznunk. 
A döntéshozatal csak akkor lehetséges, ha 
a közgyûlés határozatképes. Aki eljön, érvé-
nyesítheti az elképzeléseit, aki otthon marad,
rábízza a döntést másokra. A következmé-
nyeket mindkét esetben el kell fogadni.

A tervezett új törvény – elfogadása esetén –
lehetôséget biztosít majd a területi szerveze-
tek integrációjára. A szétaprózódott szerveze-
tek lehetôségei és mûködési alapjai gyengék,
a törvény adta lehetôséggel élve azonban
életképes méretû egységek jöhetnek létre.
Pest megye a taglétszámát tekintve a második
legnagyobb területi szervezet. Ezért mi nem
vagyunk kényszerhelyzetben az integráció
kérdésében, de mély meggyôzôdéssel állí-
tom, hogy egy alaposan átgondolt integráció-
val Pest megye is nyerhet úgy, hogy közben
veszíteni semmit sem fog. 

Meggyôzôdésem, hogy Pest megye predesz-
tinált az integrációra, ezért jó kristályosodási
magja lehet egy ilyen együttmûködésnek. 
Vezetôségünk több menetben tárgyalta az 
integráció lehetôségét, és arról döntött, hogy
legyünk nyitottak az ilyen típusú együttmû-
ködés kialakításához vezetô megoldások ke-
resésére. A döntést értelemszerûen a tisztújí-

tó közgyûlésen a tagjaink fogják errôl meg-
hozni.

Amikor az Új esztendôre jó egészséget, szak-
mai sikereket és boldogságot kívánok vala-
mennyiôtöknek, arra kérlek titeket, hogy a vá-
lasztásig hátralévô idôben ezekrôl a kérdé-
sekrôl folytassunk érdemi és értelmes diskur-
zust, és aztán döntsünk a fejlôdést biztosító
integráció mellett.

dr. Kárpáti László
elnök

Ügyelet 2012-ben
A megyei szervezet weboldalán az Ügye-
letek címszó alatt olvashatók a (folyama-
tosan összeállított és frissített) hétvégi
ügyeleti beosztások. Fontos, hogy csak
azok a Kollégák kerülnek beosztásra,
akik írásos nyilatkozatban vállalták az
ügyeleteket.
Az Ügyeleti Szabályzat* szerint csak az
ügyeletet írásban, az ügyeleti nyilatkoza-
tot aláírva vállaló kollégák számára
kötelezô az ügyelet. Fontos azonban,
hogy az írásos nyilatkozatok visszavoná-
sig (de legalább egy évig) érvényesek, és
a változást a tárgyév december 1-ig je-
lezni kellett.
A hétvégén nem ügyelô Kollégákat to-
vábbra is kérjük, hogy az ügyeletes
elérhetôségét (üzenetrögzítôn, webolda-
lon, kifüggesztve stb.) mindenképpen kö-
zöljék az állattartókkal.  

*A hatályos Pest megyei Ügyeleti Sza-
bályzat a Szabályzatok címszó alatt ol-
vasható, mely csak regisztráció után
érhetô el.

Kép az irodából



gyakorlatias témát is ismertetett a rendel-
kezésére álló idô alatt. Dr. Pazár Péter
nagy elhivatottsággal megtartott elôadá-

sai a görények betegségeit taglalta, 
dr. Beregi Attila az apró húsevôk mûtéti
altatását és sebészetét ismertette. Dr.
Oppe Nikoletta szintén lendületes tem-
pót diktált, amikor a vadászgörények ge-
netikai betegségeirôl beszélt.

A fenti témákhoz szorosan kapcsolódott
három szponzori elôadás is. 
Dr. Selmeczi András (Selbruha) a göré-
nyek parazitás betegségeirôl és azok
gyógykezelésérôl, dr. Lukács Zoltán

(Bayer) a rácsöppentôs gyógyszerek
használatáról és azok hatásáról, míg dr.
Váradi Noémi (Virbac) a Suprelorim
implantátum hormonális és viselkedési
betegségek gyógykezelésében történô
eredményes alkalmazásáról tartott érde-
kes elôadást.

A délután nyitányaként emlékeztünk a kon-
ferencia névadójára, Kómár profeszszorra.
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Tisztes iparos módján készültünk
az ôszi ünnepségre. Miután eldôlt,
hogy a Kómár napi konferencia
egy szûk területre, a vadászgörény
tartásának és betegségeinek témá-
jára fókuszál, a szervezés részfel-
adatait már megszokott szerep-
osztásban végeztük.
Jó egy héttel a program elôtt már
átléptük a 100 fôs jelentkezést,
ami, bár vártuk, kicsit minket is
meglepett. A helyszín a már ki-
próbált és bevált Benczúr Hotel
volt. Az elôadók egy része régóta
jól ismert a kollégáink elôtt, de
ritkábban hallott, a témában 
kiváló szakértô elôadók is szere-
peltek a meghívóban.

Dr. Kárpáti László köszöntô szavai
után, melyekbôl nem hiányzott a
közelmúltban elhunyt kollégánk,

a professzor fia, idôsebb dr. Kómár Gyu-
lára utaló rövid emlékezés, a Szatok bi-
zottság elnöke, dr. Balogh Béla pontosan
kezdett, és a nap végéig diktálta, és be-
tartatta a feszes tempót.

A több mint 130 fôs fizetô hallgató nagy
többsége a nap végéig figyelemmel kísér-
te a szépen demonstrált elôadásokat, és
amint azt a kiállítóktól hallottuk, a stan-
doknál is sokan megfordultak.
A programot dr. Fodor Kinga elôadása
nyitotta, aki a vadászgörény tartásával
kapcsolatos információkat gyûjtötte 
csokorba. A sok figyelmeztetô info között 
talán egy, amit többször kiemelt: a va-
dászgörény különös szaga nem a bûzmi-
rigyétôl van, hanem a faggyúmirigy vála-
dékától, ezért felesleges a bûzmirigy eltá-
volítása. Dr. Liptovszky Mátyás három

XII. Kómár nap

dr. Fodor Kinga

dr. Pazár Péter

dr. Beregi Attila

dr. Oppe Nikoletta

dr. Selmeczi
András

dr. Lukács
Zoltán

dr. Váradi
Noémi

dr. Liptovszky Mátyás
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Egykori munkatársa, a nagy csapat ma
már egyetlen élô tagja, dr. Fehér Dezsô
beszélt rendkívül élvezetesen,  sok sze-

mélyes élménnyel teletûzdelve azokról az
idôkrôl,  amikor a professzor úr vezetésé-
vel megindult az oktató-nevelô-gyógyító
munka a tanszéken. Szólt a forradalom
utáni idôrôl, amikor a professzort az ifjú-
ság nevelésére alkalmatlannak nyilvání-
tották, a vidéki önkéntes számûzetésrôl a
nyársapáti tanyavilágba, ahonnan az ak-
kori Pest megyei igazgató, dr. Kéri Miklós
mozdította ki, és bízta meg a ceglédi állat-
kórház felfejlesztésével.

Az emlékezést követôen az idei díj, a
megváltozott nevû és tartalmú 2011. év
Pest megyei állatorvosa kitüntetés átadá-
sára került sor, amit dr. Szolnoki János
szentendrei kollégánk kapott. Láthatóan
megilletôdöttséggel fogadta a tapsot és a
gratulációkat. Rövid beszédében az ôt ért
rendkívüli meglepetésrôl, és az így szer-
zett megbecsülésrôl szólt.

A kitüntetett laudációját, nagy ívû pályá-
ját az elôzô évi díjazott, dr. Muka Péter
Pál mondta el. A
hosszú és mind-
végig útkeresô
eddigi életpálya
részletes ismer-
tetése, a szakma
mellett folytatott
közéleti szerve-
zô munka, mind-
annyiunk számá-
ra egyértelmûvé
tette, hogy a díj
arra érdemes
kézbe került.

m-i-

dr. Fehér Dezsô

Díjátadás

A Kómár család

Dr. Szolnoki János
2011. év Pest megyei állatorvosának laudációja

Dr. Szolnoki János 1962-ben szüle-
tett orvos családban. Édesanyja,
testvére, sógora, nagybátyja és

unokatestvére is orvosok voltak. Korán,
tudatosan választott pályát. Érettségijét a
régi Martos Flóra, biológia-kémia tagoza-
tos gimnáziumban szerezte.

Elsô munkahelye Enyingen volt (1986-
1988). Ezt követôen Balatonfôkajáron
(1988-1996) dolgozott vegyes praxisban,
valamint a helyi szarvasmarhatelepen te-
lepvezetôi, késôbb
ágazatvezetôi állást
töltött be. Fôállása
mellett 1988-ban saját
kisállat rendelôt nyi-
tott Balatonfôkajáron,
mely abban az idôbe
ritkaságnak számító
röntgennel, ultrahang-
gal és mûtôvel is fel
volt szerelve. Praxisát
távolabbi vidékekrôl
is gyakran felkeresték.

A 90-es évek elejétôl
kezdett ortopédiai és
traumatológiai mûté-
teket végezni. Kezdet-
ben leginkább velôûr-szegezéssel, fixa-
teur externával, illetve konzervatív törés-
kezeléssel foglalkozott, majd folyamato-
san fejlôdött a mûtéti technikák terén.
1993-tól a Független Diszplázia Vizsgáló
Bizottság tagja volt Veszprém megyében,
illetve a MEOE Veszprém megyei tetová-
ló állatorvosaként dolgozott.

1997 elején Szentendrére költözött, ahol
évfolyamtársával megalapították a Hegy-
vidéki Kisállat-klinika Bt-t, budapesti és
szentendrei székhellyel, mely azóta kis-
állat-praxisként mûködik.

2004 óta, második regisztrált magyar ál-
latorvosként, tagja lett az Angol Állator-
vosi Kamarának (RCVS). Évente egy-két
alkalommal 2-3 hetes munkát vállal Ang-
liában, ezzel is gyarapítva az eddig meg-
szerzett tudását. Évek óta a Magyar 

Kisállat Ortopédiai
Egyesület tagja.

Jelenleg két, a kor
igényeinek megfele-
lôen felszerelt állat-
kórházat és egy ren-
delôt üzemeltet kol-
légáival. A diagnosz-
tikában és gyógyítás-
ban röntgen, ultra-
hang, endoszkóp, há-
zi labor (hematoló-
gia, biokémia, szero-
lógia), valamint EKG,
lézer, mágnes- és 
inger terápiás készü-
lékek is segítik a

munkáját. Néhány éve hozzájuk küldött,
elsôsorban ortopédiai betegeket is ellát. 
Jelenleg folyamatban van a Szentendrei
Állatkórház felújítása, korszerûsítése, és
új eszközök beszerzése is.

Nôs, két gyermek apja. Felesége is a pra-
xisban dolgozik, praxismenedzserként.

dr. Szolnoki János
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Korábban több közéleti szereplést vállalt,
a rendszerváltás után az elsô önkor-
mányzatiság idején helyi és megye
gyûlési képviselô is volt.

Gyermekkora óta aktív sportoló volt, kü-
lönösen a labdarúgásban ért el sikereket,
de néhány éve sérülései miatt abba kel-
lett hagynia az aktív sportot. Az Egyetem
elvégzése óta is több kollégával ápol
szoros barátságot. Velük közösen, meg-

alapították az ASE-VET Állatorvosi Sport-
egyesületet.

Dr. Szolnoki János életútja példaértékû
lehet a pályakezdô állatorvosok számára,
mivel mindig, minden körülmények kö-
zött megállta a helyét, és folyamatosan
fejlesztette szakmai tudását, figyelembe
véve praxisa aktuális igényeit.

A laudációt írta: dr. Muka Péter Pál

Hol vannak a díjazottak?

Amegye szülöttje, a megye halottja
Kómár professzor, aki a hálátlan
sors szeszélye miatt megélhette a

tisztelt és a mellôzött tudós, embert pró-
báló, életét.

Emlékének megôrzése önként vállalt fel-
adatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy az
emlékét ôrzô konferenciák egyre rango-
sabb eseménnyé fejlôdtek.

Büszkék vagyunk azokra a kollégáinkra
is, akik a professzor emlékét megörökítô
kitüntetés díjazottjai, akik az arcképével
díszített emlékplakett megjutalmazottjai.
A Kómár díj a megyei szervezet ünnepe.
A díj átadása mindannyiunk ünnepe. A
köré szervezett konferencia az esemény
fényét hivatott emelni. Nyugodtan
mondhatjuk, a konferencia a matiné a je-
les eseményhez.

Miért is ez a felvezetés? Azért, mert nem
csak jómagam, hanem a szervezésbe sok
munkát fektetô társaim is nem csillapodó
hiányt érzünk. Kitüntetettjeink, azok, aki-
ket évente a legjobbaknak tartunk a jók
között, jelenlétükkel nem kényeztetik el
a népes ünneplô közönséget, a szakmai
újdonságok iránt érdeklôdô hallgatókat.
A széksorok között rendre csak ugyanazt
a néhány nagy tiszteletben tartott kiváló
kollégánkat láthatjuk, akik fontosnak ér-
zik, hogy díjazottként jelen legyenek az
évente ismétlôdô eseményen. Keserûség-
gel állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi
idôben a díjazottak, vagy a laudációjukat
felolvasók is, rendre csak a díjátadás ide-
jére jelennek meg.
Az ünnep nem csak a professzorról szól,
hanem róluk is.
Fájdalom, hogy ezt nem mindannyian ér-
zik magukénak.

-i-e

Több mint tíz éve gondozzuk Kómár professzor emlékét. Fontos volt,
és fontos lesz a jövôben is, hogy a kar nagy egyéniségeit példaként
megôrizve, az utókor elé állítsuk.
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Idanak, dr. Fábián Miklósnak és 
dr. Rátonyi Dénesnek. Az emlékülést
követôen a professzor szülôházánál ko-
szorút helyeztek el.
2003-ban ismét Aszód adott helyszínt az
emlékülésnek. A díjat dr. Jakab László
szôdligeti kollégánk kapta.
2004-ben Aszód, mint a szülô-
város fogadta az ünnepi
megemlékezésre érke-
zôket. Ekkor Bagyin
József polgármester
tartott ünnepi be-
szédet, a díjazott
szakmai munkás-
ságának elismeré-
sével dr. Bucsy
László a gödöllôi
Állatkórház egykori
vezetôje volt.
2005-ben került sor a
centenáriumi emléknap
megrendezésére, és Aszód fô-
terén, kiemelt helyen a település híres
szülötte szobrának felavatására. „Kómár
professzor és Aszód” címmel Bagyin Jó-
zsef polgármester, „Kómár professzor
Pest megyében” címmel dr. Tóth Péter
igazgató fôállatorvos, a szobor felavatá-
sánál dr. Fehér Dezsô tartott emlékezô
beszédet. A díjat dr. Perényi Péter
dunakeszi kollégánk vehette át. 
2006-ban, a VII. Emlékülésnek ismét
Aszód adott otthont, ahol a város pol-
gármestere mellett Simon Ferenc pro-
fesszor tartott megemlékezést. A díjazott
dr. Michalik László gödöllôi kollégánk
lett, aminek az apropóján egy rövidfilm
erejéig az egykorvolt Gödöllôi Állatkór-
házra is emlékeztünk.
2007-ben Cegléden került megrende-
zésre az emléknap. A megemlékezést

dr. Hollós László székesfehérvári kollé-
gánk tartotta, a díjazott dr. Bodó Szilárd
gödöllôi kollégánk volt.
2008-ban a rendezvénynek ismét Ceg-
léd adott otthont, ahol az alkalomra a
Városház udvarán egy emléktábla fel-
avatására is sor került. A professzorra dr.

Kassai Tibor emlékezett, a posztu-
musz Kómár-díjas dr. Kökény

Gábor laudációját dr.
Abonyi Tamás mondta

el, az emléktáblánál
pedig dr. Rátonyi Dé-
nes, az egykori mun-
katárs tartott ünnepi
beszédet.
2009-ben Budapestre
került az emlékülés. A

pesti Hilton szálló kü-
lönlegesen nívós és

nagy látogatottságot von-
zó konferencia megrendezé-

sére adott lehetôséget. A megem-
lékezést Vetési Ferenc professzor tartot-
ta, a díjazott dr. Arany Tóth Attila volt.
2010-ben a már kivívott magas szakmai
rang megismétlése volt a cél, amit sike-
resen teljesítettünk. A Benczúr Hotelben
rendezett konferencián a díjat dr. Muka
Péter Pál gödi kollégánk vehette át.
Az emlékezés írásra bírta a professzor
két egykori munkatársát, akiknek gon-
dolatait a mostani HírVETôben olvashat-
játok.
És álljon itt a tabló. Nem osztálykép, ha-
nem csoportkép értékes, megbecsült
kollégáinkról, akik közül sajnos, ma már
ketten nem élnek, így nem fogadhatják
el a mindenkori díjazottaknak járó invi-
tálást az évrôl-évre megrendezésre kerü-
lô Kómár emléknapra.

dr. Mohai Imre

Kómár-napi tabló

Nincsen nevezetes évforduló. Nin-
csen sem centenáriumi, sem tíze-
dik emléknap. Amikor a gondolat

megtalált, hogy milyen lenne egy visz-
szatekintés a Kómár napok történetére,
magam is meglepôdtem, mennyire gyor-
san homályba vész az emlékezet. Ha
nincsen krónika, ami szorgosan jegyzi
az eseményeket, az évek, az események
egy idô után összefolynak, emlékezni
próbálunk, meglepôdünk, majd kicsit
pironkodva ráncoljuk a homlokunkat, és
széttárjuk a kezünket.
Az idei ôszi emléknap után gondoltam,
hogy tablót készítek az eddigi díjazot-
takról. Szerencsére a HírVETô nyolc év-
folyama rendre tudósított az esemé-
nyekrôl. De mikor is kezdôdött? Hogyan
jön össze a tizenkét Kómár emléknap?
A véletlen az interneten az egyetemi
könyvtár egyik címére küldött, ahol a
következô szöveget találtam:
Kómár Gyula (1904–1968) állatorvos-
doktor, egyetemi tanár, a Sebészeti és
Szemészeti Tanszék és Klinika vezetôje
1948-tól 1957-ig, a sebészet, a röntge-
nológia és a szemészet kiváló oktatója
és mûvelôje, több új mûtétet vezetett
be. Politikai okokból történt félreállítása
után az 1957-tôl 1968-ig terjedô idô
alatt a ceglédi állatorvosi ambulanciát
országos hírû állatklinikává fejlesztette. 
2002-ben dr. Bucsy László állatorvos és
szobrászmûvész emlékplakettet készí-
tett Kómár professzorról. A 100x120
mm nagyságú, szabálytalan ovális ala-
kú, öntött bronzplakett elôlapján Kómár
professzor szembe s kissé balra tekintô
portréja van. A plakettet tartó doboz fe-

delének belsejére ragasztott, 9x23 mm
nagyságú sárgarézlemez felirata: „Dr.
Kómár Gyula professzor (1904–1968)
emlékére”. 
Kómár professzorról 2000. óta minden
évben kisállat-gyógyászati továbbképzô
konferencia keretében emlékeznek
meg. 2002-ben a professzor szülôváro-
sában, Aszódon tartották a rendezvényt.
Elsô alkalommal itt került sor az emlék-
plakettek átadására. Az alapítók szándé-
ka szerint a szakmai megbecsülésnek
ezt a jelét évente egy személy fogja kap-
ni. Ezúttal azonban öten részesültek e
kitüntetésben: dr. Tóth Péter ny. ig. fôál-
latorvos, a Kómár-emléknapok ötletadó-
ja, dr. Bucsy László, az emlékplakett al-
kotója, valamint Kómár professzor há-
rom egykori ceglédi állatkórházi mun-
katársa: dr. Fábián Miklós, dr. Rátonyi
Dénes és dr. Dubois Ida.
Egy poros dossziéban régi meghívókat
találtam. Mirôl meséltek ezek a kisalakú
fekete-fehér lapok?
2000-ben a Pest megyei Állomás – a Ka-
marával közösen – meghirdetett egy
megyei kisállatgyógyász konferenciát és
Kómár emléknapot Gödöllôn, amit
2001-ben Cegléden megismételtek. Ek-
kor még a szakmai program, a kisálla-
torvoslással kapcsolatban elhangzott
elôadások játszották a fôszerepet.
2002-ben Aszódon volt az emlékülés.
„Emlékképek és gondolatok Kómár pro-
fesszor portréjához” címmel prof. Dr.
Kutas Ferenc tartott megemlékezô elô-
adást. Elkészült az emlékplakett, amit
ekkor adtak át elsô alkalommal, mind-
járt három kollégának: dr. Dubois
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A tanítvány emlékezése 1.

Évek óta rendezi a Kamara megyei
szervezete – korábban az Állomással
közösen – a Kómár professzor úr ne-

vével fémjelzett továbbképzéseket. Ezen
alkalmakkor a Kómár emlékérem átadásá-
ra is sor kerül. Ilyenkor rendre elhangzik
egy megemlékezés a
professzor úrról, ami-
kor zömmel az egy-
kori egyetemi oktató-
társak idézik vissza a
professzor úr tevé-
kenységét. A dolog
természetébôl adó-
dóan ritka, sajnos
egye ritkább a szoros
emberi kapcsolat a
megemlékezôk és
Kómár professzor kö-
zött.

Én abban a rendkívü-
li helyzetben voltam,
hogy több mint 3 évig szoros munkatársi
kapcsolatban dolgozhattam vele, hiszen
maga mellé vett munkatársnak a ceglédi
állatkórházba. Ezt életem egyik legsze-
rencsésebb idôszakának tekintem, hi-
szen egy ilyen tudós egyéniséggel min-
den nap találkozhattam. Olyan állator-
vos professzor volt, aki az állatorvoslás
több területén is teljes tudással rendelke-
zett. 

Vezetôi, emberi tulajdonságai a mai na-
pig is hatnak rám. Rendkívül pontos em-
ber volt, és a mindennapi munkából
mindig tevôlegesen is kivette a részét.
Gyakorlati fogást, elméleti tudást, magas

fokú hivatástudatot és az állattulajdono-
sokkal való bánásmódot sajátíthattam el
tôle. Halk szavú, mosolygós arcú ember
volt, aki az állatok gazdáinak is elmagya-
rázta állatuk betegségének mibenlétét, a
laikusok által is érthetô módon. 

Ha ügyeletes volt, a vasárnapi kezelések
alkalmával szinte mindig bementem az
állatkórházba, és az együtt végzett 
kezelések után rendszerint hosszan el-
beszélgettünk. Rengeteget tanultam
ilyen alkalmakkor, hiszen ekkor áttár-
gyaltuk a szakma rejtelmeit, de szeren-
csére, ezekben az esetekben nemcsak a
szigorúan vett szakmáról volt szó. Úgy
éreztem, hogy szívesen beszélget ve-
lem. Egy-egy ilyen eset külön öröm volt
számomra, mert szerette, és ismerte az
irodalmat.

Nagyon érdekes és jólesô érzés volt,
hogy bennünket, a városban dolgozó fia-

tal állatorvosokat, minden évben vendé-
gül látott névnapján, melyet én mindig
ünnepnek éltem meg. Szerettem, tisztel-
tem, felnéztem rá. 

Állatkórházi tevékenységem kezdetén
sokszor éreztem, hogy valamit nem tu-
dok megfelelôen megoldani. Bármikor,
még akár az éjszaka kellôs közepén is
zavarhattam. Ilyenkor türelmesen foga-
dott, olykor személyesen átjött a kórház-
ba, hogy együtt, engem tanítva oldjuk
meg a feladatot.

Szabad napjain sokszor láttam, ahogy az
otthonában alapos munkával végezte a
szakkönyvírói tevékenységét. A sebésze-

ti tudomány fejlesztése során új mûtéti
eljárásokat is kidolgozott, melyeknek
gyakorlati kivitelezésében szintén ré-
szem lehetett. Ilyen volt pl. a szarvasmar-
hákon végzett szívburok mûtét.

1968 októberében bekövetkezett halálá-
val nagy ûrt hagyott maga után. Ekkor
kaptam megbízást a ceglédi állatkórház
vezetésére, amit több éven át a profesz-
szor úrtól elsajátított, a mai napig ható 
ismeretekkel igyekeztem végezni.

Hálás szívvel, tisztelettel ôrzöm emlékét.

dr. Rátonyi Dénes
Cegléd

A tanítvány emlékezése 2. 

Kezdôként nem volt állásom. Több
kollégát helyettesítettem Pest me-
gyében, mígnem dr. Kéri Miklós, az

akkori megyei fôállatorvos kinevezésével
kerültem Ceglédre az Állat-
kórházba, Dr. Kómár Gyu-
la professzor úr mellé. 

Tele voltam drukkal, féle-
lemmel, hogy egy olyan hí-
res, nagynevû állatorvos
professzor mellett hogyan
állom majd meg a helyem.
Tudtam, hogy a kórházi jö-
vedelem a családom meg-
élhetéséhez nagyon sze-
rény lesz. Kéri doktor egyik
látogatásakor megveregette
a vállam, és azt mondta:

„Miklós, te most évekig a banknak fogsz
dolgozni!”. 

Elôször ezt nehezen értettem meg, de né-
hány hónap múlva érez-
tem, kézzel fogható volt,
hogy mit jelent Kómár
professzorral dolgozni,
beszélgetni, odafigyelés-
sel egy második egyete-
met elvégezni, elmélyed-
ni az állatorvos tudo-
mányban. 

„Vizsgálni, vizsgálni, követ-
keztetéseket levonni, diag-
nózist felállítani, a beosztot-
takkal emberi módon érte-
kezni.” – vallotta mindig.

dr. Rátonyi Dénes

dr. Fábián Miklós
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Nagyon higgadt ember volt. Szabadide-
jének jó részét is az Állatkórházban töl-
tötte. Mindig volt mondanivalója a be-
teganyaggal kapcsolatban, vagy tudomá-
nyos értekezésein munkálkodott. 

Megtanulhattam, hogyan kell az embe-
rekkel a maguk színvonalán, szerényen,
érthetôen, de határozottan kommunikál-
ni. Bár sújtotta Ôt a sors ezernyi gonddal
és bajjal, szinte mindig mosolyogva for-
dult felém, a munkatársaihoz. Öröm és
megtiszteltetés volt Vele együtt dolgozni.
Ennek a nagy tudású embernek az egyé-
nisége, példamutatása és munkabírása
meghatározója lett életemnek.

Nagyon sokszor meglátogattak Júlia né-
nivel a sétájuk alkalmával. Azóta már el-

ismert gyermekorvos leányomat többször
az ölébe fogta, megsimogatta. Ô meg
sokszor verset mondott a professzor bá-
csinak. 

A szakmai szeretet és elhivatottság láttán
a fiam is állatorvos lett. Azóta rendelô-
inkben felváltva rendelve, együtt operál-
va dolgozunk. Remélem, hogy a hivatá-
sunkat fogja folytatni legidôsebb fiú uno-
kám is, aki jelenleg egyetemünkön az el-
sô évfolyam hallgatója. 

Így kamatozott életemben Kómár pro-
fesszor úr szellemi tôkéje.

Tisztelettel és szeretettel emlékezve: 

dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza

Tisztelet a díjazottaknak

Az egyik szemem sír, a másik csil-
logni szeretne, de nem a könnyek-
tôl.

A figyelmes olvasó biztosan rátalált a
lapban arra az írásra, amiben a Kómár
díjjal régebben kitüntetett kollégák hiá-
nyáról írtam a professzor emlékét ôrzô
konferenciákról.
Örömmel nyugtázhatjuk ugyanakkor,
hogy rendszeresen találkozhatunk, és ke-
zet szoríthatunk néhány olyan, ma már
nyugdíjas korú kollégával, akik az évek
során megkapták a megye rangos kitün-
tetését. Legalább három kiváló kollégát
említhetek – dr. Rátonyi Dénest, dr.
Perényi Péter és dr. Jakab Lászlót – akiket
szinte minden továbbképzésen üdvözöl-

hetünk. Egyikükkel beszéltem is errôl és
rákérdeztem: Ugye tiszteletbeli meghívott
vagy? Persze, ha fizettem! – így a válasz.
Rossz érzésem támadt! Valahol hibáz-
tunk! Ez nincsen jól így! Tiszteljük meg a
mindenkori kitüntetetteket meghívott
vendégként anélkül, hogy tôlük belépô-
díjat kérnék és várnánk. Invitáljuk ôket
az elsô sorba, hogy a fiatalabb, ôket nem
ismerô kollégák számára példát mutat-
hassanak.
Gondolataimat a következô ülésen meg-
osztottam a Vezetôség tagjaival is, akik
valamennyien jó szívvel támogatták az
ötletet.

dr. Mohai Imre

Tagokat érintô szabályzat-
módosítások

AMÁOK országos küldöttközgyûlés-
ének azon határozatai, amelyek
egyes kamarai szabályzatok módosí-

tásáról (vagy új szabályzat elfogadásról)
szólnak, és amelyek 2011. október 27-tôl
hatályosak:
1. A MÁOK minimális mûszerezettség és
felszereltség szabályzat úgy módosul, hogy
minden társállat vagy lovas tevékenységet
is végzô magán-állatorvos számára kötele-
zô felszerelés az ISO 11784 szabványnak
megfelelô mikrochipek leolvasására alkal-
mas, az ISO 11785 szabványnak megfelelô
chipleolvasó készülék.
2. Technikai jellegû változásokkal módo-
sult a MÁOK szabályzata „az ebek veszett-
ség elleni védôoltása beadásának szakmai
és etikai feltételeirôl, továbbá az ebek ös-
szevezetett veszettség elleni védôoltásának
megszervezésérôl és elvégzésérôl.” A sza-
bályzat új elnevezést kapott (a MÁOK ve-
szettség elleni védôoltási szabályzata – rö-
vidítve EVEV szabályzat) és néhány helyen
szövegkorrekció történt, valamint módosul-
tak a mellékletei is. A hatályos új szöveg a
MÁOK honlap „Szabályzatok” menüjében
letölthetô és elolvasható. 
3. Elfogadásra került a Magyar Állatorvo-
si Kamara új szakmai irányelve a közte-
nyésztésben tartott lófélék elektronikus
transzponder beültetésével történô egyedi
és tartós megjelölésére.
4. Módosult a MÁOK ún. útlevél szabály-
zata (ez lett a hivatalos neve), valamint kie-
gészült egy 3.3. ponttal, ami így szól: „Az
egységes európai kisállat-útlevél felhaszná-
lására (kitöltésére illetve aláírásával és ka-

marai bélyegzôjének lenyomatával történô
érvényesítésére) az az érvényes kamarai
mûködési engedéllyel rendelkezô állator-
vos jogosult, aki az útlevelet megrendelte.
Kivételes esetben sor kerülhet a megrendelt
és átvett kitöltetlen egységes európai kisál-
lat-útlevél(ek) érvényes kamarai mûködési
engedéllyel rendelkezô állatorvosok közöt-
ti átadására-átvételére, ha az átadás-átvétel-
rôl a felek az átadott-átvett útlevél(ek) egye-
di sorszámát is tartalmazó írásbeli jegyzô-
könyvet vesznek fel, aláírásukkal és kama-
rai bélyegzôjük lenyomatával látják el azt
és az átadást-átvételt követô 15 napon belül
megküldik a kamara országos irodájának a
jegyzôkönyv egy példányát”.
5. Módosult a MÁOK Etikai Szabályzatá-
nak néhány pontja:
– VII. fej. 3. pontja (rendelet szám korri-
gálása),  
– IX. fej. 3. pontja új szövege: „Az állat-
orvos az állattartókkal való korrekt kapcso-
lata érdekében köteles közzétenni rendelé-
sének rendjét, valamint telefonos elérhetô-
ségét”. 
– I. fej 2/B pontja, mely szerint „Súlyos
etikai vétségnek minôsül a jogerôs etikai
határozatok nem teljesítése.”
– II. fej. 15. pont kiegészült egy új mon-
dattal: „Súlyos etikai vétségnek minôsül az
engedélytôl eltérô, vagy az engedély nél-
kül, illetve a szükséges hatósági vagy egyéb
engedélyek valamelyikének hiányában vég-
zett állatorvosi tevékenység.”

dr. Horváth László
fôtitkár
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7.30 – 8.30 Regisztráció

8.30 – 9.15 Dr. Szaniszló Ferenc (kandidátus, Budaörsi Állatorvosi rendelô és laboratórium)
A beteg állat mellett végezhetô laboratóriumi diagnosztikai eljárások

9.15 – 10.00 Dr. Vajdovich Péter (Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ, Bp.)
Az anaemia diagnózisa, vércsoportok és transzfúzió

10.00 – 10.15 Szponzori 
elôadás

10.15 – 10.30 Szünet

10.30 – 11.00 Dr. Biró Péter Gábor (Monori állatorvosi rendelô)
Horogra akadva – gondolatok a horogférgességrôl
A felszíndúsításos bélsárvizsgálat kivitelezése jól, 10 perc alatt

11.00 – 11.15 Dr. Bendzsel Dániel (Hungarovet állatorvosi rendelô, Bp.)
Fülváladék citológiai vizsgálat a gyakorlatban

11.15 – 11.45 Dr. Kertész Péter (Blöki állatorvosi rendelô, Dunakeszi)
Vadak a vadonból – Hogy fogjunk hozzá? – Hogy fogjuk meg?

11.45 – 12.00 Hônich Eszter (szigorló hallgató, a MÁOK Pest megyei Szervezetének TDK díjazottja)
A kutyák endoszkópos módszerrel vett gyomorbiopsziáinak retrospektív elemzése
(témavezetô: dr. Psáder Roland)

12.00 – 12.15 Szponzori 
elôadás

12.15 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 13.45 Dr. Csébi Péter (SzIE ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika)
Sebellátás, sebkötözés

13.45 – 14.00 Dr. Kapiller Zoltán
A sebkezelés egy új, modern technikája

14.00 – 14.15 Szponzori 
elôadás

14.15 – 15.00 Dr. Bánfi András – Dr. Kendik Zsolt – Dr. Zsoldos László  (Primavet Kisállat Rendelôintézet, Bp.)
Sebgyógyulás, sebkezelés, plasztikai sebészet

15.00 – 15.45 Dr. Sebestyén Zsolt (ProVet Állatorvosi Szakrendelô, Bp.)
Csonttörések konzervatív terápiája, nyílt törések ellátása

2012. FEBRUÁR 19. – VASÁRNAP
7.30 – 8.30 Regisztráció

8.30 – 9.00 Dr. Bánfi András – Dr. Kendik Zsolt – Dr. Zsoldos László (Primavet Kisállat Rendelôintézet, Bp.)
Sántaságvizsgálat és az ortopédiai betegvizsgálat

9.00 – 9.45 Dr. Muka Péter Pál (Profivet rendelôintézet, Göd)
A kutyák ízületi betegségeinek diagnosztikája és kezelési lehetôségei

9.45 – 10.30 Dr. Bánfi András – Dr. Kendik Zsolt – Dr. Zsoldos László (Primavet Kisállat Rendelôintézet, Bp.)
Ortopédiai megbetegedések kutyán és macskán

10.30 – 10.45 Szponzori 
elôadás

10.45 – 11.00 Szünet

11.00 – 11.45 Dr. Sebestyén Zsolt (ProVet Állatorvosi Szakrendelô, Bp.)
Neurológiai diagnosztika: lokalizáció a neurológiában

11.45 – 12.30 Dr. Sebestyén Zsolt (ProVet Állatorvosi Szakrendelô, Bp.)
Az agy klinikai vizsgálatának protokollja (görcsök, diagnosztika, terápia)

12.30 – 12.45 Szponzori 
elôadás

12.45 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.15 Dr. Csikós Károly (Mancsok állatorvosi rendelô, Bp.)
Néhány mûtét-technikai megoldás a kedvtelésbôl tartott állatok ivartalanításának egyszerûsítésére

14.15 – 14.45 Dr. Király Péter (Rex kisállatrendelô, Bp.)
Nem lehet elég korán kezdeni (a prepubertális ivartalanítás gyakorlata)

14.45 – 15.00 Szponzori 
elôadás

15.00 – 15.15 Szünet

15.15 – 16.00 Dr. Ózsvári László (PhD, MBA, SzIE ÁOTK, Áeü. Igazgatástani és Agrárgazd. Tansz.)
Hogyan növeljük a jövedelmet praxisunkban?

16.00 – 16.30 Dr. Sebestyén Zsolt (ProVet Állatorvosi Szakrendelô, Bp.)
Állatorvosi praxisok – hogyan tovább?

16.30 – 17.00 Dr. Bánfi András – Dr. Kendik Zsolt – Dr. Zsoldos László (Primavet Kisállat Rendelôintézet, Bp.)
Praxismanagement – mindenki másképp csinálja: praktikus ötletek a mindennapi gyakorlatunkból

Az (ebéd)szünetekben frissítôk ill. étkezési lehetôség a Lurdy ház büféiben és éttermeiben. 
A 2 napos továbbképzés TK1/2012/Pest és TK2/2012/Pest nyilvántartási számon, 40-45 továbbképzési ponttal kerül bejegyzésre.

Elôjelentkezés 2012. február 10-ig: kizárólag a www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon.

A weboldalon történt elôjelentkezést e-mailben, illetve számla és sárga csekk megküldésével igazoljuk vissza. A csekk befizetés
határideje 2012. február 18. (a csekk befizetését a regisztrációkor igazolni kell). Részvételi díj mindkét napra 13.000 Ft / csak az egyik
napra 9.000 Ft. Pest megyei nyugdíjasoknak 6.500 Ft / 4.500 Ft.  Hallgatóknak egységesen 6.500 Ft.

Jelentkezés 2012. február 10. után: a www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon vagy a helyszínen.

A weboldalon történt jelentkezést e-mailben visszaigazoljuk (a belépés garantált). Részvételi díj befizetése a helyszínen, a regiszt-
rációkor. Helyszíni jelentkezések esetén a belépést nem tudjuk garantálni (férôhely függvénye). Részvételi díj mindkét napra 18.000
Ft / csak az egyik napra 12.000 Ft. Pest megyei nyugdíjasoknak 9.000 Ft / 6.000 Ft.  Hallgatóknak egységesen 6.500 Ft.

A MÁOK Pest megyei Szervezete ismét 2 napos to vábbképzést és szakmai kiállítást szervez, melynek helyszíne: 
LURDY HÁZ 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (elsô emel et, Lurdy terem, a Casinoval szemben). A továbbképzés idôpontja és témája:

2 0 1 2 .  F E B R U Á R  1 8 – 1 9 .  –  V Á G J  B E L E !
Én így csinálom: alapmûtétek, diagnoszt ikai- és terápiás eljárások a napi gyakorlatban, 

amelyek nélkül nem pr axis a kisállat praxis
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A fa ihletett mûvésze: 
Orisek Ferenc

Aki Csemôben elôször jár, és megáll
a fôtéren, egy monumentális fafa-
ragásra csodálkozhat rá, amely a

négy évszakot és az emberi élet korsza-
kait állítja párhuzamba, csodálatos szim-
bolikával. Aztán, ha a látogató tovább
jár-kel a településen, újabb és újabb fafa-
ragásokat láthat, szobrokat, táblaképeket
az utcákon és a katolikus templom elôte-
rében. Értékes hagyomány nyomai ezek,
az utcák névadóit fafaragással örökíttetik
meg az ott lakók.
Nem lehet nem észrevenni, hogy vala-
mennyi alkotás közös jegyeket hordoz. A
település büszkén tartja lakói között szá-
mon Orisek Ferenc népi szobrászt, aki-
nek ezeket a páratlan alkotásokat 
köszönheti. 
Orisek Ferenc alkotói képessége már
gyerekként megmutatkozott. A szom-
szédban látott, I. világháborús szuronyos
bakák menetét ábrázoló falvédôt rajzolta
le számtalanszor. Késôbb falubelijeirôl
készített portrékat, akiknek alakját szobrai

is ôrzik. Képzômûvészeti gimnáziumba
szeretett volna kerülni, de végül faipari
mérnökként szerzett diplomát.
Állatszeretete is a gyermekkorból szár-
mazik, hiszen akkoriban a gyerekek fel-
adata volt az állatok körüli munkák 
jelentôs részének az elvégzése. Tizen-
éves korában tanulmányai miatt kisza-
kadt ebbôl a világból, de a hiánya meg-
maradt benne. Alkotásainak ezért vissza-
térô eleme az ember környezetében élô
állat, a ló, a kutya, a szarvasmarha.
Ahogy a régi paraszti életben az embert
kísérték az állatai, ezt Orisek Ferenc
szobrain is látjuk.  A megformált állatok
az alkotó pontos ismeretét mutatják az
adott fajról, fajtáról, testfelépítésérôl,
mozgásáról, viselkedésérôl.

Orisek Ferenc nem Csemô szülötte,
Pázmándról került, munkája által, az 
Alföldre. Sokáig Cegléden élt családjá-
val, de mindig ragaszkodott a tanyasi
élethez, ahhoz a világhoz, amelynek
minden jellemzôjét gyermekkorától a lel-

kébe véste. Így esett a választása egy
csemôi tanyára a Görbe dûlôben, ame-
lyet nemcsak fafaragásra, de állatok tartá-
sára is alkalmassá tett. Éveken át tartott itt
lovakat, kutyákat.
Évek múlva úgy döntöttek feleségével,
hogy véglegesen Csemôbe költöznek,
megvették az akkor már régen üresen ál-
ló egykori Klebelsberg iskola épületét, és
abban alakították ki otthonukat. Az egy-
kori tanterembôl így lett kiállító terem,
ahol a megtekinthetô alkotások segítsé-
gével ismerhetjük meg az alkotó világ- és
emberlátását. Jó szívvel ajánlom figyel-
metekbe, ha családi kirándulás során,
vagy vendégekkel erre vetôdtök (tel: 06-
53-707-691, a kiállítás elôzetes egyezte-
tés után látogatható).
Munkásságának elismertségét több kiállí-
tási különdíj, a Népmûvészet Mestere
cím, a „Király Zsiga”-díj, regionális „Prí-
ma”-díj mellett az mutatja talán legin-
kább, hogy mind szülôfalujának,
Pázmándnak, mind választott otthoná-
nak, Csemônek is díszpolgárává válasz-
tották. 
Három fafaragása október óta a gödöllôi
kamarai irodánkat díszíti, amelyeket a
Vezetôség tagjainak önkéntes felajánlá-
sából vásároltunk meg.

KL

Bélyegzô
használat
Dr. Márton János, a MÁOK Pest megyei
Szervezete Etikai bizottságának elnöke
kérésére ezúton hívjuk fel a figyelmete-
ket a kamarai bélyegzô használatáról
szóló, 2008. szeptember 1-tôl hatá-
lyos kamarai szabályozás fontosságára.
Az etikai ügyek eddigi tanulsága szerint
nagyon fontos lenne a Szabályzat 3.
pontjának maradéktalan betartása, azaz
“...a magán-állatorvosi tevékenységhez
kapcsolódó feladatok ellátása során kiál-
lított valamennyi magán-állatorvosi irat
(oltási és egyéb igazolás, bizonyítvány,
gyógyszerrendelés, jelentés stb.), ... hite-
lesítéséhez ... számozott kamarai 
bélyegzôt kell használni, feketétôl elté-
rô színû bélyegzôfestékkel.”

Diplomaosztó
November végén, a végzôs hallgatókkal
együtt több megyei kollégánk kapta meg
második diplomáját. Aranydiplomát 
dr. Cseh József váci és dr. Kalácska 
Lajos szobi kollégánk kapott. Hatvan éve
végeztek, ezért gyémántdiplomát vehe-
tett át dr. Günther Miklós zsámbéki, és
dr. Makay László szentendrei kollégánk. 
A hosszú és eredményes, tisztességgel
végzett munkáért a kitüntetô címmel 
jutalmazott kollégáinknak sok szeretettel
gratulálunk, és további hasznos tevé-
kenységükhöz sok erôt és egészséget 
kívánunk.
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PRAKTIZÁLÓK 
E-MAIL CÍM NÉLKÜL

Dobos László dr.
Hüse Ferenc dr.
Koppány Ágnes dr. 
Merész Lajos dr.
Schumicky Gábor dr.
Záborszki Tamás dr. 

PRAKTIZÁLÓK 
TELEFON NÉLKÜL

Ádám Tamás dr.
Ágoston István László dr.
Angyal József dr. 
Bába András dr.
Bakos Zoltán dr. 
Balogh József dr. 
Bándli József dr.

Barna Judit dr. 
Bécsi László dr. 
Bódi Gyula dr.
Bojtos Ferenc dr. 
Boldizsár János dr.
Brenner József dr. 
Bucsy László dr. 
Czeglédi László dr.
Csajbók Ferenc dr. 
Csapó István dr.
Cseh József dr.
Cservény Antal dr.
Csintalan Csaba dr. 
Csizmadi Sándor dr. 
Dian Tamás dr. 
Dobos László dr.
Dobsa Aladár dr. 
Drobilich János dr.
Dudás Jenô dr. 
Egedy Zsolt dr. 

Éliás Gyôzô dr.
Erdélyi Géza dr. 
Évin Sándor dr. 
Fajta József dr. 
Faluhelyi Magdolna dr. 
Farkas Róbert dr. 
Fekete József dr. 
Fekete Nándor dr. 
Fenyves Ildikó dr.
Grónás Tibor dr. 
Grynaeus Orsolya dr. 
Gubik Zoltán dr. 
Gyalai Mihály dr. 
Gyulay Gyula dr. 
Hajdinák Zoltán dr. 
Hajdú Pál dr.
Haris István dr. 
Horváth László dr. 
Horváth Tibor dr. 
Hüse Ferenc dr. 

Aki kimarad, lemarad 
Az alábbi táblázatban olvashatók azok a már nem mûködô 
e-mail címek, melyeket sorra visszadob a rendszer egy-egy 
kamarai kör e-mail kiküldése kapcsán. Egy-egy megváltozott 
és már nem mûködô e-mail cím sok bosszúságot okoz 
a tulajdonosának, és nem kevesebbet a vele kapcsolatot 
felvenni szándékozóknak. Kérjük ezért az érintett kollégákat,
hogy a maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu
e-mail címre írják meg mûködô címüket, illetve 
töröljék az alábbi nem mûködô címüket.

Németh János drnemethjanos@t-online.hu      
Tolnai Kata dr.tolnaik@gmail.com      
Langer Dóra doralanger@yaho.co.uk  
Orbán Zoltán dr.orban@freemail.hu      
Szakács Árpád arszakacs@freemail.hu      
Koppány Ágnes agandmobt@vivamail.hu      
Saufert Gyula saufertgy@fibermail.hu      
Sejlinger Tibor sejli68@fibermail.hu       
Tilinger István tilinger-vac@invitel.hu      
Farkas Róbert rfarkas@tvnetwork.hu   
Szeleczky Regina regina.szeleczky@windowslive.com

mvjudit@c2.hu      
inc@westel900.net 

Az alább felsorolt nevek tartalmazzák azon kollégákat, akiknek nincs regisztrált (MOBIL)TELEFONSZÁMa. 
Kérjük az érintetteket, hogy egy-egy e-mailben, ezt is jelentsék be. 

Habár a PRAKTIZÁLÓ állatorvosok
számára 2008. óta KÖTELEZÔ, 
sokan mégsem adtak meg eddig 
MÛKÖDÔ e-mail címet. Az alább
felsorolt kollégákat kérjük, hogy 
postafordultával jelentsék be e-mail
címüket elektronikus úton, 
a maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu
e-mail címre küldött üzenetben.

PRAKTIZÁLÓK 
E-MAIL CÍM NÉLKÜL
Dobos László dr.
Hüse Ferenc dr.
Koppány Ágnes dr. 
Merész Lajos dr.
Schumicky Gábor dr.
Záborszki Tamás dr. 

Ivanics Ervin dr. 
Jakab László dr. (Szôdliget) 
Jakab László dr. (Bp) 
Kapp Péter dr. 
Kassay József dr. 
Kerényi János dr. 
Keserû Csaba dr. 
Kiriakov, Miroslav dr. 
Kiss Csaba dr. 
Konrád Alfréd dr. 
Kónya Mihály dr. 
Koppány Ágnes dr.
Kormány Katalin dr.
Kovács Ilona dr. 
Kökény Balázs dr. 
Krevenka Antal dr. 
Kukla Miklós dr. 
Kurucz Marianna dr. 
Kútvölgyi Gabriella dr. 
L. Dzsargalszajhan dr. 
Makay László dr. 
Megyery Csaba dr. 
Mendege Dóra dr. 
Merész Lajos dr. 
Mészáros János dr. 
Nagy Gyula dr. 
Németh Mihály dr. 
Orbán Zoltán dr. 
Ozvald István dr. 
Pajor Csaba dr. 
Pálinkás Jenô dr. 
Papucsek József dr. 
Pruzsinszky Sándor dr. 
Rátonyi Dénes dr. 
Revuczky Béla dr. 
Rieden Sandra dr. 
S. Tóth Sándor dr. 
Sági László dr. 
Sahin Tóth Tibor dr.
Skaliczky Sándor dr. 
Soós Ferenc dr. 
Stark Róbert dr. 
Szabó József dr.
Szakács Endre dr. 
Szaniszló Ferenc dr. 
Szász László Attila dr.
Szegedi László dr. 
Id. Szelényi Zoltán dr.  
Szeredi Levente dr.
Szetei Viktória dr. 
Szétag Jenô dr. 
Szigeti György dr.

Szmodits Zsolt dr. 
Szörényi Zoltán dr. 
Sztankovics Gyula dr. 
Tamáska István dr. 
Téglás Csilla dr. 
Tóth Tivadar dr. 
Varga Ferenc dr. 
Varga János dr. 
Vincze Tibor dr.
Zimonyi Károly dr. 
Zsigmond Balázs dr. 
Zsoldos Zoltán dr.
Zsombokos András dr. 

FÔVÁROSI SZERVEZET
Fikó Fruzsina dr. 
Oppe Nikoletta dr. 
Varga-Szarvas Zsuzsa dr. 
Varga Pál dr. 

FEJÉR M-i SZERVEZET
Lorászkó Gábor dr. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM
Lakatos Tibor dr. 

Igaz, hogy a NEM PRAKTIZÁLÓ kollégáink számára nem kötelezô
az e-mail cím, de Ôket is kérjük, hogy a kamarai információ- 
áramlás érdekében, adjanak meg mûködô e-mail címet illetve
(mobil)telefonszámot, a maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu
e-mail címre küldött üzenetben. A bejelentett e-mail címmel és/vagy
(mobil)telefonnal nem rendelkezô, nem praktizáló 
kollégáink névsora alább olvasható.

Lakos László dr. 
Molnár Tamás dr. 
Nagy Annamária dr. 
Ozvald Kinga dr. 
Péntek Gábor dr. 
Pénzes Tamás dr. 
Rátky József dr. 
Siket Péter dr. 
Szikszay Péter dr. 
Tóth József dr. 
Tóth Péter dr. 
Vertetics Mónika dr. 
Vetési Ferenc dr. 
Virsinger György dr.

NEM PRAKTIZÁLÓK 
E-MAIL / TELEFON 
NÉLKÜL

Abonyi Tamás dr. 
Antal Lóránd dr. 
Arany Tóth Attila dr.  
Banda István dr. 
Czira Szabolcs dr. 
Csomós Eszter dr. 
Csurgai Mihály dr. 
Dóczy Katalin dr. 
Erdélyi Zita dr. 
Erdôs Gizella dr. 
Faller Zsófia dr. 
Földi Zsuzsanna dr. 
Gábor Gyula dr.
Galántai István dr. 
Gerencsér Ferenc dr. 
Gubis János dr.
Koltai Krisztina dr. 
Könyves László dr. 

FÔVÁROSI SZERVEZET
Fikó Fruzsina dr. 
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Praxisfelmérés

AMagyar Állatorvosi Kamara egyik ki-
emelt célkitûzése az állatorvosi gyó-
gyító-szolgáltató tevékenység színvo-

nalának folyamatos emelése. Ennek a célki-
tûzésnek a megvalósítása közös feladata az
országos és a területi Szervezeteknek. Az
országos küldöttközgyûlésnek a szakmai
protokollok, irányelvek megalkotása, a kö-
telezô minimális mûszerkészlet meghatáro-
zása tartozik a kompetenciájába. A mûszer-
készletet rendelô nyitásakor, vagy a mûkö-
dési engedély kiadásakor ellenôrzi a terüle-
ti szervezet. 
Az állatorvosok mûködésük során új, vagy
modernebb berendezésekkel, eszközökkel
igyekeznek fejleszteni a szolgáltatói tevé-
kenységüket, amellyel annak színvonala is
emelkedhet.
Minderrôl azonban a területi Szervezetnek
a mûködési engedély kiadása után nincs
tényszerû információja. Ahhoz, hogy a
szakmai színvonal emeléséhez szükséges
tennivalókat meghatározhassuk elengedhe-
tetlen annak megállapítása, hogy hol tar-
tunk ma, mi a jelenállapot. Ehhez kérjük a
közremûködéseteket!
A MÁOK Pest megyei Szervezete a kor kihí-
vásainak megfelelve, elôször kezd egy
olyan megyei szintû felmérésbe, melynek
csak pozitív hozadéka lehet valamennyi
praxis számára (igazolhatná a praxisok min-
denkori értékét, segíthetne azok eladható-
ságában, illetve biztosíthatná a méltó mó-
don való nyugdíjba vonulást is). A felmérés
eredményei alapján reálisan lehet majd me-
gyei praxis nívóról beszélni, illetve annak
emelésérôl közösen tovább gondolkodni. A
felmérés alapja lehet egy jövôbeli önkéntes
alapú kamarai minôsítési- és ajánlási rend-

szernek, kamarai segítséggel és garanciák-
kal valósulhat meg a praxisok propagandá-
ja a paciensek felé.
Amit eddig tettünk: a felméréséhez szüksé-
ges (táskás és rendelôi) kérdôíveket vezetô-
ségünk elkészítette, melyeket majd a kama-
rai kör e-mailek csatolásában olvashatjátok.
Ami rátok vár: terveink szerint személyesen
keresünk meg mindannyiótokat azzal, hogy
e kérdôíveket kitöltve a helyszínen közösen
rögzíthessük egy-egy praxis 2012. évi jelen-
állapotát – mindannyiunk érdekében. 
Az eredmények ismeretében a közösen
dönthetünk arról, hogy mely területeken és
milyen eszközökkel (pl. továbbképzések té-
mája, pályázatok) tudjuk segíteni munkánk
színvonalának, eredményességének emelé-
sét, ami praxisteremtô és bevételnövelô ha-
tással kell, hogy bírjon!
Mindezek a tervek azonban csak akkor
nyugodhatnak a realitás talaján, ha a Kama-
ránknak biztos információja lesz pl. a (tás-
kás vagy rendelôi) praxisokban végzett
munka minôségérôl, a mûködô állatorvosi
rendelôk és hasonló intézmények személyi
és tárgyi feltételeirôl, mûszerezettségérôl,
napi munkájáról. 
A Pest megyei praxisok felmérését Keresztes
Zsolt dr. (Buda I. és II. ügyeleti körök), 
Kertész Péter dr. (Váci és Gödöllôi kerüle-
tek), Pórfy Tünde dr. (Budai III. ügyeleti kör
és Ráckevei kerület - szigeti rész), Stark 
Róbert dr. (Monori és Ceglédi-Nagykôrösi
kerület) végzik, kérjük, fogadjátok Ôket bi-
zalommal.
A mihamarabbi személyes találkozás remé-
nyében, tisztelettel:

MÁOK Pest megyei Szervezet 
Vezetôsége

2010. november – 2011. november között (kérelemre) 
kiadott mûködési engedélyek:

Dr. Aladics Balázs Biatorbágy és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Bakó Natália Vác I. és Vác II. teljes ügyeleti körzete, vegyes praxis

Dr. Bakró Dániel Dunakeszi és ügyeleti körzete Vác II., csak kisállat

Dr. Balázs Petra Budaörs és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

Dr. Batta János Albertirsa és ügyeleti körzete Cegléd III., táskás-vegyes praxis

Dr. Benczik Attila Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Boldizsár Szabolcs Herceghalom és ügyeleti körzete Buda III., vegyes praxis

Dr. Bóna Márta Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Börcsök Balázs Vecsés és ügyeleti körzete Monor II., csak kisállat

Dr. Braatz Brigitte Dunakeszi és ügyeleti körzete Vác II., csak kisállat

Dr. Csegezy Botond Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Dobos Attila Vác és ügyeleti körzete Vác I-III., vegyes praxis

Dr. Faludi Zsolt Diósd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat és 

Budakeszi és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

Dr. Fikó Fruzsina Tököl és ügyeleti körzete Ráckeve I., csak kisállat

Dr. Gergely Annamária Ecser és ügyeleti körzete Monor II., csak kisállat

Dr. Gyetvai Judit Csobánka és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Hatvani Zsuzsanna Nagykovácsi és ügyeleti körzete Buda II., táskás, csak kisállat

Dr. Herendi György Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Keresztesi Zoltán Nagykovácsi és ügyeleti körzete Buda II., táskás, csak kisállat

Dr. Kiss Gergô Cegléd és ügyeleti körzete Cegléd I., vegyes praxis

Dr. Kusmiczki Judit Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., vegyes praxis

Dr. Landauer Krisztina Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Langer Dóra Gödöllô és ügyeleti körzete Gödöllô I., csak kisállat

Dr. Lehner László Ecser és ügyeleti körzete Monor II., csak kisállat

Dr. Máté Noémi Biatorbágy és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Mészáros Patrícia Tárnok és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat)

Dr. Mucsi-Besze Annamária Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Nagy Andrea Dunaharaszti és ügyeleti körzete Ráckeve I., csak kisállat

Dr. Nagy Fruzsina Göd és ügyeleti körzete Vác II., vegyes praxis

Dr. Nagy Péter Cegléd és ügyeleti körzete Cegléd I., csak kisállat

Dr. Oroszy Andrea Pilisvörösvár és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

Dr. Paulina Anna Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Péterfi Nóra Ráckeve és ügyeleti körzete Ráckeve I., csak kisállat

Dr. Pétsch Márta Törökbálint és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

Dr. Rádai Levente Gyömrô és ügyeleti körzete Monor II., vegyes praxis

Dr. Sátori Ágnes Buda I-II-III. (Szentendre, Budakeszi, Érd és ügyeleti körzete

Dr. Schleider József Nagykôrös és ügyeleti körzete, vegyes praxis

Dr. Sejlinger Tibor Dunaharaszti és ügyeleti körzete Ráckeve I., csak kisállat
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Dr. Sípos Katalin Göd és ügyeleti körzete Vác II., csak kisállat

Dr. Sproch Ágnes Göd és ügyeleti körzete Vác II., csak kisállat

Dr. Sunyál Orsolya Göd és ügyeleti körzete Vác II., csak kisállat

Dr. Sükösd László Dunaharaszti és ügyeleti körzete Ráckeve I., csak kisállat

Dr. Tóth Tímea Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Várallyay Zsolt Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Zentai Gábor Zsolt Solymár és ügyeleti körzete Buda II., vegyes praxis

Dr. Zsömböly Miklós Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

ifj. Dr. Szász Ferenc Nagykovácsi és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

2010. november – 2011. november között (kérelemre) 
visszavont mûködési engedélyek:

Dr. Baki Judit Ivett Gyál és ügyeleti körzete Dabas I., csak kisállat

Dr. Bakos Zoltán Felsôpakony és ügyeleti körzete Dabas I., vegyes praxis

Dr. Bánhidy Johanna Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Boldizsár Szabolcs Pilisvörösvár és ügyeleti körzete Buda II., vegyes praxis

Dr. Busch Boglárka Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Csurgai Mihály Cegléd és ügyeleti körzete 

Szarvasmarha mesterséges termékenyítése és szaporodás-biológi

a gondozása

Dr. Gódor Viktor Érd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Gyetvai Judit Csobánka és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Helmle Péter Szentendre és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Kaszás Réka Eszter Budakalász és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Lévai Lóránt Tök és ügyeleti körzete, valamint Herceghalom és ügyeleti körzete, 

Tök Hungapig teljesítményvizsgáló 

Dr. Liptovszky Mátyás Mogyoród és ügyeleti körzete Gödöllô I., csak kisállat

Dr. Paár Luca Gabriella Budakalász és ügyeleti körzete Buda I., csak kisállat

Dr. Papp Georgina Mogyoród és ügyeleti körzete Gödöllô I., csak kisállat

Dr. Papp Zoltán Cegléd és ügyeleti körzete Cegléd I., vegyes praxis

Dr. Pásztor Endre Dabas és ügyeleti körzete Dabas II., vegyes praxis

Dr. Szász Viktor Gödöllô és ügyeleti körzete Gödöllô I., vegyes praxis

Dr. Szécsényi Dóra Diósd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Szetteli Éva Cegléd és ügyeleti körzete Cegléd I., csak kisállat

Dr. Tolnai Kata Veresegyház és ügyeleti körzete Gödöllô I., csak kisállat

2010. november – 2011. november között (kérelemre) 
felfüggesztett mûködési engedélyek:

Dr. Berndt Katalin Vác és ügyeleti körzete Vác I., vegyes praxis

Dr. Járosi Linda Ôrbottyán és ügyeleti körzete Vác II., vegyes praxis

Dr. Konrád Krisztina Inárcs és ügyeleti körzete, vegyes praxis

Dr. Kopecsnik Miklós Budaörs és ügyeleti körzete Buda II., csak kisállat

Dr. Losó Viktória Éva Gyömrô és ügyeleti körzete Monor II., csak kisállat

Dr. Nógrádi Zsófia Vác és ügyeleti körzete Vác I., csak kisállat

Dr. Sterner Katalin Diósd és ügyeleti körzete Buda III., csak kisállat

Dr. Tomán Orsolya Dunaharaszti és ügyeleti körzete Ráckeve I., vegyes praxis

Dr. Tóth Tamás Nagykáta és ügyeleti körzete Monor III., vegyes praxis

2010. november – 2011. november között (kérelemre) tagfelvétel
– mûködési engedély nélkül:

Dr. Jankó Katalin
Dr. Molnár Tamás
Dr. Szieberth Ágnes

2010. november – 2011. november között (kérelemre) 
tagsági jogviszony névjegyzékbôl való törlése

Dr. Éliás Gyôzô Tagdíj tartozás miatt a szervezet tagnévsorából törölve

Dr. Kopecsnik Miklós Korábbi mûködési területe: 

Budaörs és ügyeleti körzete (Buda II. csak kisállat)

Dr. Németh János Saját kérése alapján a szervezet tagnévsorából törölve

Dr. Sterner Katalin Korábbi mûködési területe: 

Diósd és ügyeleti körzete (Buda III., csak kisállat)

Hologdramatizálás

111évvel ezelött született meg a
hologram feltalálója Gábor
Dénes Nobel-díjas fizikus.

Két évvel ezelôtt született meg az ötlet,
hogy a veszettség elleni oltás államigaz-
gatási díját hologramos matricával iga-
zolja az oltó állatorvos. Sebbel-lobbal el-
készültek a matricák, és sok kollégánk
kerekedett fel, hogy az MgSzH Lehel úti
folyosóján órákat álljon sorba, a kiszol-

gálásra várva. Arról most nem is beszé-
lek, hogy szinte csak azt nem kellett bi-
zonyítani, hogy megszülettünk, mert azt
hogy diplomáztunk, van érvényes mûkö-
dési engedélyünk, erkölcsösek vagyunk,
a cégünk is a miénk, van pecsétünk, és
még sorolhatnám, azt kellett.  

Mások, jóhiszemûen, postán rendelték
meg a matricákat. Volt ám csodálkozás,
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mikor ki kellett fizetni az értékbiztosított
levelet! De a hiba korrigálva, rendelhetô
értékbiztosítás nélkül is. Vajon azon kol-
légákat, akik rögtön az elején belefutot-
tak ebbe, már kártalanították?

Azóta telt, múlt az idô. Vidéken hol így,
hol úgy alakultak a dolgok. Van olyan
megye, ahol MINDEN kerületi hivatal-
ban lehet venni matricát. Birkáéknál már
az is szabályozva van, hogy melyik na-
pon melyik két órában. És nálunk?

Én többszöri nekifutásra megtanultam a
nyitvatartási idôt, aztán az ebédidôt is, az-
tán azt is, hogy ha 40 perccel az ebédidô
vége elôtt beállok a sorba, de már nem ju-
tok sorra, akkor én vagyok a hunyó. Mert
kérem az ebédidôt, azt ki kell ám adni!
Errôl szól a munka törvénykönyve. Nem
ám addig beül más a pénztárba, vagy
szólnak, hogy ne is állj sorba, mert 40
perc + 60 perc ebédidô az 100 perc!

Aztán megint mentem. Saját kocsi, saját
üzemanyag, saját idô. Állok a pénztárban.
Csengetek. Ja, hogy a pénztár leköltözött
a földszintre. Spórolnak az adófizetôk pa-
pírjával, ezért nem írják ki, gondolom. Le-
megyek. Új pénztáros. Nem ért hozzá. Ja,
a matricák, azok meg fönt maradtak. Fel-
megy. Lejön. Hozza. És már kész is.

Erre most, 2011. december 5-én kapok
egy értesítést, hogy a pénztáros betegsé-
ge miatt meghatározhatatlan ideig csak
csekken lehet befizetni, és kiszolgálás,
csak 10 óra és 14 óra között. 

Nos. Birkáéknál ez oké. Lásd Orwell Ál-
latfarm címû könyve. Nálam nem. És
nem azért, mert beleesik az ebédidô,

nem, nem azért! Azért, mert ha máshol
meg lehet ezt oldani a kerületi hivatalok-
ban, akkor nálunk, miért nem? Mert eh-
hez házipénztárt kell üzemeltetni? Más-
hol nem kell? Mert a TBC-hez lehet házi
pénztár, ehhez meg nem?

Vagy a másik probléma: „Nincs elég em-
ber a Hivatalban”. Hát erre meg azt vála-
szolom, hogy a hivatalban dolgozóknak,
és akik tájékoztatás címén deklarálnak,
azt is tudniuk kell, hogy az állásuk, fize-
tésük, egzisztenciájuk az adófizetôk pén-
zébôl van. És a matricát hívhatjuk így is,
meg úgy is, de ez bizony adó. És nem
csak én vagyok a szolgáltató, hanem a
közfeladatot ellátó közhivatalnok is. És
nem kívánok autókázni, sorban állni,
elôre kifizetni tízezreket, és elnézést kér-
ni a puszta létezésemért matricavásárlás
okán. Egyszerûbb a világhálón Concorde
hajtómûvet vásárolni, mint nálunk adót
beszedni az államnak. Mindezt úgy,
hogy sem tisztem, sem szándékom, de
kötelességem. Akkor kérhetek némi se-
gítséget és megoldást erre magam, és a
megyénkben praktizálók nevében?

Gábor Dénes munkásságával hozzájárult
a szövegtárolás, a betû- és alakzat-felis-
merés és az asszociatív információtárolás
fejlesztéséhez. Maradandót alkotott a
plazmafizika, a hírközlés- és információ-
elmélet terén. 

Legyünk büszkék elôdeinkre, használjuk
mi is az eszünket, és kövezzük ki jó
szándékkal azt az utat, amin könnyebb
haladni, mint elgáncsolni másokat.

dr. Stark Róbert
Vecsés


