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A Magyar ILCO Szövetség időszakos tájékoztató folyóirata, a szövetség és a klubok aktuális 
eseményeiről. Zártkörűen terjesztve.
2008.03.15.    Első évfolyam első szám.

Bevezető: 

A  Magyar  ILCO  Szövetség 
vezetősége  2008.  február  7.  napján 
tartott  ülésén  úgy  döntött,  hogy 
legalább  negyedévenként  kiadja  az 
ILCO  HIRMONDÓ  tájékoztató 
folyóiratát, kísérleti jelleggel. Mivel 
a  mintegy  39  klub,  mintegy  3000 
tagja  igényt  tart  arra,  hogy  hírt 
halljon a sorstársi közössége aktuális 
eseményeiről.
Az  egészségügyben  nehéz  időket 
élünk. Egy civil szervezet, amely az 
egészségügy  hiányosságainak 
enyhítését  és  tagjainak 
érdekvédelmét  tűzte  ki  célul  még 
nehezebb kihívásoknak tesz eleget. 
E forrás hiányos körülmények között 
hogyan oldható ez meg?
Egyelőre  nem  hagyományos 
nyomdai  termékre  gondolunk.  A 
számítógépen  megszerkesztett 
újságból minden klubvezető kap egy 
példányt, amit a helyi igény szerinti 
példányszámban fénymásol és a klub 
összejöveteleken  továbbítja, 
terjeszti.  Másolás  előtt  lehetősége 
van még - csak a saját közösségére 
vonatkozó  –információkkal 
kiegészíteni. Ez lehet a fénymásolást 

végző intézmény vagy a szponzorok 
hirdetése is. 
A „HIRMONDÓ” összeállításához – 
szerkesztéséhez- fontos, hogy a klub 
vezetők  is  eljuttassák  azokat  az 
információkat  a  szerkesztőségbe, 
amiket  szívesen  látnának  a 
következő számban. 
A lap szerkesztését Kovács Istvánné 
(Marika),  Dittrich  Katalin  és 
Magyarfalvi Imre fogja elvégezni. A 
megjelentetni  kívánt  cikkeket  is 
hozzájuk kérjük eljuttatni
Sajnos az internetezés nem mindenki 
számára  megoldható  ezért  itt  e 
lapban  adnánk  szemelvényeket  a 
2005.  novemberében  megújult 
weblapunk  fórumában  megjelent 
legérdekesebb írásokból. 
Lehet,  hogy  sokan  itt  szereznek 
tudomást  arról,  hogy  2005. 
novemberétől  működik  a 
szövetségünk  weblapja  a 
www.magyarilcoszovetseg.hu .  Ha 
módja van rá, látogasson el hozzánk!
A  weblapot  Dúl  Zoltán  –a  Pápai 
ILCO  Klub  orvosának  Dr  Balogh 
Zsuzsának  a  fia-  készítette  és 
Magyarfalvi  Imre  szerkeszti  - 
moderálja.  A  weblap  az  ILCO 
történetén és az aktuális híreken túl a 
fórum rovatában lehetőséget biztosít 
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a  regisztrált  olvasók  közötti 
eszmecserére –csetelésre. (Falvi)

2007.  április  hónapjában  a  Magyar 
ILCO  Szövetség  közgyűlése  új 
vezetőséget választott. A Somogy Megyei 
Bíróság  augusztusi  határozatában 
helyezte jogaiba az új vezetőséget.
A  szövetség  weblapjának  fórumában 
interjúvolta  meg  a  szerkesztő  a 
Szövetség  megválasztott  elnökét 
Somogyvári  Imrét. (innen  idézzük  a 
bemutatkozást)  

Elnök  Úr  ,  kérhetünk  Öntől  egy  rövid  
összefoglalást  eddigi  pályafutásáról?  

Természetesen.  
1927-  ben  születtem  Szombathelyen. 
Iskoláimat  Budapesten  és  Szombathelyen 
végeztem  és  1945-ben  érettségiztem  a 
szombathelyi  Állami  Faludi  Ferenc 
gimnáziumban.  –  Még  az  év  őszén 
beiratkoztam  a  József  Nádor  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetem  bánya-
mérnöki  tagozatára,  amit  1950  –  ben 
fejeztem be.
Egyetemi tanulmányaim után a Bányászati 
Kutató  Intézet  tatabányai 
robbantástechnikai  kutató  állomására 
vettek  fel  beosztott  mérnöknek.  
1952  januárjában  kerültem  a  Bányászati 
Aknamélyitő  Tröszt  komlói  vállalatához.  
Harminchárom  évet  töltöttem  el  ennél  a 
vállalatnál.  1984-ben,  mint  a  Mecseki 
Körzet  vezetője  mentem  nyugdíjba.  
Nyugdíjazásom  után,  mint  műszaki 
gazdasági  tanácsadó  dolgoztam  az 
aknamélyítőnél,  
majd az aknamélyítő által alapított magyar-
oszták-német  vegyes  vállalatnak  lettem  
ügyvezetője.  
1992  ben  az  Osztrák  Köztársaság 

konzulátust nyitott Pécsett és felkért annak 
vezetésére  tiszteletbeli  konzuli 
megbízatással.  
Ezt  a  megbízatást-többszöri  meg-
hosszabbítás  után  –  2006  december  31.-
ével adtam vissza. 

Voltak e kapcsolatai a múltban az ILCO 
mozgalommal?  

Igen.  
Kapcsolataim  1983-ig  nyúlnak  vissza. 
Ugyanis  1982  őszén  operáltak  meg  és 
kolosztomát  alakítottak  ki  rajtam.  
1983- ban dr.Kett Károly professzor úrral 
megalakítottuk a pécsi ILCO klubot, majd 
még  ez  év  őszén  részt  vettem a  Magyar 
ILCO Szövetség megalapításában. Horváth 
Gyula úr elnökké választása során. Akkor a 
tagok  titkári  feladatokkal  bíztak  meg.  
Később a gazdasági felelős posztját vettem 
át.  
Diplomáciai megbízatásom során ki kellett 
válnom  a  vezetőségből,  mert  idő  híján 
ezeknek a feladatoknak nem tudtam eleget 
tenni.  
ILCO  tagságomat  azonban  végig 
megtartottam.  

Milyen  feladatok  várnak  elnök  úrra  új  
megbízatása során ? 

Sürgősen  felül  kell  vizsgálni  szerintem a 
Szövetség  szerepét  tekintettel  a 
megváltozott  magyar  gazdasági 
körülményekre.  
Elődömnek,  Horváth  Gyula  elnök  úrnak 
kitartó  munkával  sikerült  az  állami 
költségvetésnél  a  Szövetség  számára 
kedvező pozíciót kialakítani. Sajnos 2006.-
ban  az  ország  gazdasági  körülményei 
döntően  megváltoztak.  Ez  nekünk  nem 
kedvezett,  sőt  minket  a  2007  évi 
támogatásnál  súlyosan  érintett,  de egyben 
rávilágított  a Szövetség sajátos helyzetére 
is.  
A Szövetséget  ugyanis kivételesen nem a 
tagjai  -  az  egyesületek  -  tartják  el 
tagdíjukból  hanem a  Szövetség  az  állami 
támogatás  egy részét  a  tagegyesületekhez 
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továbbítja  és  a  maradékból  tartja  fenn 
magát.  
Nyilvánvaló  tehát,  hogy  helyzetünk 
labilissá vált. 

Ezek  után  véleménye  szerint  mi  a  
megoldás a jövőre nézve? 

Újak  a  feltételek,  meg  kell  találni  az  új 
utakat.  
Át kell alakítani a vezetési módot, hogy az 
eddiginél  takarékosabban  tudjunk 
működni.  
Fokozottabban  igénybe  kell  venni  a 
modern  hírközlési  technikát 
(telefon,internet  stb.),  hogy  a 
kapcsolattartásban hiány ne keletkezzen és 
a  személyes  látogatásokat  sajnos  a 
költségek  csökkentése  érdekében  ritkítani 
kell.  
Az  országot  a  vezetőség  tagjai  között 
célszerű  felosztani  bizonyos  mértékig, 
hogy  itt  is  munkamegosztáson  alapuló 

tevékenység  jöjjön  létre.  
Másik  fontos  új  cél  a  szövetség 
működésének  lehetőleg  biztos  pénzügyi 
alapra  helyezése.  
Itt még nem találtuk meg a bölcsek kövét, 
de  ezen  dolgozunk  és  szívesen  fogadunk 
minden jó ötletet. 
Szükség  van  egyáltalán  a  Szövetségre?  

Igen.  Ma  minden  eddiginél  inkább,  mint 
eddig  bármikor.  Meg  kell  jeleníteni  a 
sztómások  jogos  igényeit,  úgy  a 
társadalom, mint a hivatalos szervek előtt. 
Ennek persze a vezetőség egyedül nem tud 
eleget tenni, szükség van a tagegyesületek, 
klubok  összefogására  és  támogatásukra.  

Köszönjük a bemutatkozását.

Szívesen.  Jó  egészséget  kívánva  a 
weblapon  keresztül  is  köszöntöm 
sorstársaimat és a weblap olvasóit.

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
 /Márai Sándor: Füves-könyv/

Huszonhét év! Életünknek egy nagy szelete. De milyen életnek! A másságban is 
élni akaró ember életének! 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején.” (Zsolt 50: 15)
Bizonyára ráillettek a Szentírásból vett sorok arra a helyzetre,  amikor Horváth 
Gyula, mindnyájunk Gyula bácsija 1980-ban megalakította az első ILCO Klubot  
Kaposvárott, a svéd ILCO Szövetség patronálásával. Éppen Gyula bácsi írta a II. 
Stomás Világnap alkalmával:  „A Klub egyfajta speciális társadalmi igényeket  
elégít ki. Önsegítő szerveződés ez, amelynek célja a stomás emberek helyzetének  
javítása, rehabilitációjának elősegítése, érdekvédelme.”
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De ez a mozgalom több lett ennél! Egy mentőkötél volt! De mondhatjuk azt is:  
maga az élet!A műtéten átesett, testileg-lelkileg megtört ember úgy érzi, ő már 
más ember lett, nem élhet olyan életet, mint azelőtt! Ezt a tudatot, ezt az érzést  
változtatta meg a mozgalom! Visszaadta, és adja a stomások életbe vetett hitét!
Nem  volt  mindig  ilyen  a  stomások  életminősége,  mint  ma!  Nagyon  sok 
előítélettel, nehézséggel kellet megküzdeni!
De  Gyula  bácsi  harcolt!  Harcolt  a  mindennapokért,  a  stomások  
életminőségéért!
Az  1983-ban  megalakuló  Magyar  ILCO  Szövetség  egymás  után  tömörítette 
soraiba a stomás klubokat az ország minden tájáról!  A kezdeti csupán néhány 
klubból szorgos szervezőmunkával nagy létszámú, öntevékeny szervezet lett!  És 
nagyon sokan segítettek: orvosok, nővérek, társadalmi szervezetek! 
Majd a nemzetközi elismerés is eljött. 1985-től a Nemzetközi Stomás Szövetség 
tagja lett a Szövetségünk! 
Kedves Gyula bácsi! Köszönjük neked, hogy ma már a stomások is teljes életet  
élhetnek, hogy megtaláltuk elveszettnek hitt helyünket a társadalomban! 
Csodálunk és tisztelünk téged! Fáradhatatlan voltál! Nyugdíjas éveid alatt sem 
a pihenést kerested! Erőt adott a másokért végzett munka! 
Neked megadatott  egy tartalmas,  hosszú élet,  amelyet  beragyog, és boldoggá 
tesz a másokért végzett munka, mint ahogy Albert Schweitzer mondta: 
„Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták 
a mások szolgálatához vezető utat!”
Mert nagy szolgálat volt! Különleges szolgálat!
Úgy  döntöttél,  hogy  visszavonulsz!  Sajnáljuk,  de  megértjük  döntésedet,  és 
tudjuk: nélküled már nem lesz ugyanaz a stomás társadalom! 

Szívből kívánjuk, hogy sokáig élvezd megérdemelt pihenésed!

A Magyar ILCO Szövetség Vezetősége és az Egyesületek minden tagja nevében

Kovács Istvánné
Vez.tag

Nyíregyháza, 2007. november 14.
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Ezúton kérjük sorstársainkat és ügyünkért elhivatott pártolóinkat, hogy az alábbi 
szelvény kivágásával (szükség esetén fénymásolásával) járjanak el annak 
érdekében, hogy minél többen számunkra jutassák el adójuk 1%-t.

RENDEKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, azt áthúzással 
jelezze.
Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely 
nyilatkozatot nem töltötte ki.
A kinyomtatott oldalt helyezze borítékba, a lezárt borítékon az adóazonosító jelét tüntesse fel! 
A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az állami adóhatósághoz!

Adókedvezmény a súlyos fogyatékosság miatt 
Forrás: Útmutató a 2007. évi adóbevalláshoz, 60. oldal 
A 2007 év utáni személyi jövedelemadó bevallás nyomtatvány 81. sorába: 
Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3275 forinttal lehet csökkenteni az 
adót mindazokra a hónapokra, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. 
Ebbe a sorba a "d" oszlopba tehát annyiszor 3275 forintot -legfeljebb 39300 forintot- kell 
beírni, ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. Akinek az állapota végleges és korábban már 
kiadták az errõl szóló igazolást, nem kell új igazolást kérnie.
A kedvezményt a súlyos fogyatékosságban szenvedõ magánszemély a saját összevonás alá 
esõ jövedelme utáni adóból vonhatja le. Súlyosan fogyatékosnak az a személy tekinthetõ az 
adózás szempontjából, aki súlyos egészségkárosodással összefüggõ jogosultságról szóló, 
jogszabályban meghatározott betegségben szenved, vagy rokkantsági járadékban részesül. Az 
egészségkárosodás minõsítése a 83/1987. (XII.27.) MT rendelet, a 15/1990. (IV.23.) SZEM 
rendelet és a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendeletek alapján történik.
A 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet 1§ (1) f. pontja szerint az ileo, illetve a kolosztomás 
beteg súlyos fogyatékosnak tekintendõ, és mint ilyen jogosult az elõbbiekben említett havi 
3275 forintos adójóváírásra. 
(Neka)
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Mit olvashat szövetségünk weblapján ?

Ízelítőül a fórum tartalomjegyzékét közöljük.

Betegek betegeknek.
Interneten olvastuk

Lánc Szövetség sajtószemléje
Mit olvastam az interneten
Közhírré tétetik

Betegek helyzete
Ellátás Magyarországon
A stómaviselők jogfosztottséga
Miért irrigálnak kevesen
Az orvos válaszol
A diagnózistól a sztómáig …. és aztán – egy hozzátartozótól
A vizitdíj
Társkeresés
Áremelés
Napi buktatók
Fürdés és a sztóma
Ápolási tanácsok sztómásoknak

Bemutatkozunk
Az én történetem
Csak irrigálóknak
Ki kicsoda?

Tere-fere
A szövetség működése

Események
Vezetőség hírei
Bemutatkozik a Szövetség új vezetősége
Kétnapos nemzetközi konferencia és kiállítás
Tisztújítás a Magyar ILCO Szövetségnél
Világnap

Klubok oldala
Klubok bemutatkozása
Személyi jövedelemadó 1%-a
Közhasznúsági jelentések.

 Kukuruzsnyák Györgyné (Jolika) a Zuglói ILCO Egyesület 2007. október 25. 
napján tartott klubnapján így emlékezett meg a sztómássá válásának 10. 
évfordulójáról. 

Velem történt 
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1997  januárjában  az  orvos  közölte 
velem  a  szörnyű  hírt,  hogy  a 
vastagbelemben  talált  fekély 
rosszindulatú.  Amikor  megtudtam 
szólalni,  első szavam az orvos fele az 
volt, hogy akkor én most mit csináljak, 
milyen  módon  vethetnék  véget 
életemnek.  Mielőtt  választ  kaptam 
volna  abban  a  pillanatban 
villámcsapásszerűen  jött  a  válasz  a 
fejembe.  Az,  hogy  akik  engem 
szeretnek azokkal én ezt  nem tehetem 
meg. Élni kell miattuk, magam miatt s, 
hogy én is szerethessek. Innentől fogva 
az  orvosokra  bíztam  magam. 
1997.02.12.  napján  megoperáltak.  Az 
operáló orvosom csodálatos hírt közölt 
velem.  Nem  kellett  bélkivezetést 
csinálni.  Már  úgy  volt,  hogy  1-2  nap 
múlva  mehetek  haza  olyan  szépen 
rendbejöttem.  
Egyszer csak jött az orvosom és közölte 
velem  a  rossz  hírt,  hogy  újra  kell 
operálni, mert a bentmaradt szakaszban 
is vannak még a rosszindulatú sejtek. 
Három hét múlva került sor a műtétre, 
amikor  is  a  bél  kivezetésre  került. 
Műtét  után  belső  vérzést  kaptam,  ami 
miatt újra fel kellett nyitni. Életmentés 
hevében  a  véletlenül  ott  maradt 
elektromos eszközök megégették a jobb 
felső karomat és a jobb térdhajlatomat. 
Pár  napra  rá  a  jobb-lábamban 
mélyvénás  trombózist  kaptam. 
Fájdalmat  csak  a  lábamban  éreztem. 
Úgy éreztem meg vagyok semmisülve. 
Csak  egy  láztól  pihegő  tehetetlen  test 
voltam.  Amikor  orvos  és  a  nővér 
először próbáltak talpra állítani aggódó 
tekintettel  figyelték,  hogy  sikerül-e 
próbálkozásuk, elindulok e vajon. 
Sikerült.  Az  első  lépést  megtéve  arra 
gondoltam, hogy fog ez menni! Napról 
– napra erősebb leszek. Nyolc és fél hét 
után  elhagyhattam  a  kórházat.  A 
hazatérés  csodálatos  volt,  amikor 

megláttam  a  napfényben  tündöklő 
házunkat, a kertben a szabályos sorokba 
ültetett  veteményeket,  és  megéreztem 
az  otthon  levegőjét,  a  férjem  és  a 
fiacskám  borotválkozás  utáni  friss 
illatát.Eszemmel  mindent  felfogtam és 
próbáltam  pozitíven  gondolkodni 
minden  vonatkozásban,  gyógyu-lásom 
érdekében.
Fizikai  felépülésben  szépen  haladtam 
előre,  de  a  lelkem nagyon beteg  volt. 
Sírtam,  ha  sikertelen  próbálkozásaim 
voltak  a  stóma  ápolásában.  
Volt,  hogy  sírtam  örömömben.  Drága 
fiacskám afelől  faggatott,  hogy  mama 
miért sírsz? Szégyelltem elmondani, de 
ő kicsikarta belőlem sírásom okát. Azt 
mondta,  hogy  neki  mindent 
elmondhatok,  nem  fogja 
megmosolyogni.  Amikor  végül 
elmondtam, hogy éppen tőlük hatódtam 
meg  a  figyelmességüktől,  az 
odaadásuktól,  a  szeretetüktől,  -s  hogy 
boldog  vagyok  közöttük.  Ekkor  azt 
mondta, hát ez csodálatos mama. Ez azt 
jelenti,  hogy ésszel is itt  vagy velünk, 
együtt  örülünk  gyógyulásodnak.  
Hozzátette  ez a te  érdemed.  Mondtam 
igen  ez  így  van,  de  ez  nélkületek  ez 
nem  ment  volna.  
Nagyon  sokat  köszönhetek 
családomnak.  Hálás  szívvel  gondolok 
az életmentő operáló orvosomra. Sokat 
köszönhetek  a  klubnak.  Nagy 
szeretettel  fogadott  az  akkori  klub 
elnöke  Miklós  Józsefné  Margitka. 
Köszönetet  mondok  Dr  Szentpéteri 
Félix  főorvos  úrnak,  akihez  mindig 
fordulhatok  problémáimmal,  s  akinek 
mindig  vannak  hozzánk  intézett 
vigasztaló  szavai,  amelyekből  erőt 
tudunk  meríteni.  Köszönet  a  klub 
jelenlegi  vezetőinek,  akik  összetartják 
ezt  a  kis  közösséget.  
Köszönet  mindenkinek  mindenért.  
2007. október 25.
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„Egyedül Te teheted meg, de nem teheted meg egyedül „

Igazán találó és igaz ez a mottó arra a két napos nemzetközi konferenciára, 
amelyet a Magyar ILCO Szövetség rendezett 2008. február 8-9-én Pécsett 

„BÉLDAGANATOS BETEGEK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA” 

címmel. Már a meghívóhoz mellékelt programból is láthattuk, hogy magas 
színtű rendezvény részesei leszünk. Az előadók az ország legkiválóbb 
orvosaiból, stomaterápiás és dienetikus szakemberei voltak. Mindez egy 
csodálatos környezetben, a Magyar Tudományos Akadémia székházában. 
Az előadások során teljes képet kaptunk a béldaganat mint betegség 
felismerésétől a stomás beteg rehabilitációjával bezárólag minden felmerülő 
kérdésről, módszerről és teendőről. 
Megtudtuk, hogy mennyire fontos a megelőzés melyben nagy szerep jut a 
táplálkozásunknak.
Ha már kialakult a daganat, elengedhetetlen a beteg tájékoztatása, felkészítése a 
műtétre a stomaviselésre. Ez meggyorsítja a rehabilitációs folyamatot. Ebben 
nagy szerep jut a civilszervezeteknek, önsegítő csoportoknak.
A stomások életminőségének javítására tájékoztatást kaptunk a korszerű 
táplálkozásról, a megfelelő segéd-eszközhasználatról, kezelési és terápiás 
módszerekről. A helyszínen tájékozódhattunk a segédeszközgyártók 
újdonságairól.
Sajnos a rák még mindig tabu téma. A változásra igény van, nyílt, őszinte 
kommunikációra van szükség. Nyomást kell gyakorolni a változások elérésére. 
El kell érnünk, hogy a vastagbél szűrés országos méretűvé váljék!
A daganatos betegség figyelmeztetés hogy változtatni kell az életünkön! 
Mint ahogy az egyik előadó mondta:
„Az egészség nem minden, de a minden egészség nélkül semmi!”
A szakmai programok zárásaként egy feledhetetlen ajándékot kaptunk a Magyar 
ILCO Szövetségtől: Látogatást tettünk a Cella Septichorában amely, a 
világörökség részét képezi, amely egyedülálló maga  a nemében.

Köszönjük ezt a feledhetetlen két napot!
Nyíregyháza, 2008. február 29.                                       

Kovács Istvánné 
Vezetőségí tag 
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