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A Magyar ILCO Szövetség időszakos tájékoztató folyóirata, a szövetség és a klubok aktuális 
eseményeiről. Zártkörűen terjesztve.  
2008.11.25.       Első évfolyam harmadik szám. 

 
Karácsonyi köszöntő 

 
„A csillagok lejönnek karácsony éjszakára, 
Arany jóság hull nesztelen.” 
        /Szép Ernő/ 
 
 
 
Az advent ünnepéhez közeledvén a karácsony varázsa mindannyiunkat megérint! 
Ami nemcsak a kereszténység, hanem a szeretet, a békesség, a család ünnepe is. 
A karácsony ünnepe örök és mindig időszerű. 
 
Örök, hiszen az isteni szeretet megnyilvánulása. Az emberiség megváltására a 
földre szállt Istengyermek csodájának ünnepe.  
 
Ígéret, hogy bármilyen reménytelennek, szeretetlennek, érthetetlennek érezzük a 
bennünket körülvevő világot, mégis van reményünk! 
 
Időszerű, hiszen minden évben ekkor gondoljuk végig a karácsonyi üzenetet: 
egymás szeretetét!  
 
A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre, 
az egymás iránti szeretetre. Ilyenkor átéljük a csodát, amire csak a szeretet teszi 
képessé az embert. Úgy érezzük, hogy a jövő esztendőben pazarolóbban kell 
bánnunk az olyan érzésekkel, mint a türelem, tisztelet, a másik megértése. 
Képzeletbeli naptárunkba minden napra jegyezzünk fel egy cseppnyi 
karácsonyt. Mert a hétköznapok karácsonyi percei összeadódnak, s 
boldogítanak bennünket egész évben! 
E gondolatok jegyében kíván a Magyar ILCO Szövetség Elnöksége, 
Vezetősége az egyesületei minden tagjának és családtagjának áldott 
Karácsonyt, jó egészséget és örömteli újesztendőt! 
________________________________________________________________ 

ILCO 
HÍRMONDÓ 
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Daganatos Betegek Egyesületi Konferenciája 
2008. október 10. 

 
A Rákbetegek Országos Szövetsége meghívásának célja az volt, hogy a 
betegegyesületek vezetőit segítsék munkájukban, feladatuk ellátásában. Hogy 
olyan ismereteket közvetítsenek, amelyek segítségével az egyesületek képesek 
lesznek hatékonyan fellépni érdekeik védelmében illetve erősíteni tudják 
kommunikációjukat a döntéshozók felé.  
A konferencián 39 daganatos betegszervezet képviselője jelent meg. 
Örvendetes, hogy a Magyar ILCO Szövetségtől 11 egyesület vett részt.  
 

- A konferenciát a Rákbetegek Országos Szövetségének Elnöke, Mikéné 
Bodor  Mária nyitotta meg, aki  „A betegszervezetek hatékony 
társadalmi jelenléte” címmel tartott előadást. A civilszervezetek 
munkájának célja: 
- a rákbetegség előfordulásának csökkentése 
- megelőzés, rehabilitáció 
- a rákbetegek életminőségének javítása 
- ismeretterjesztés 
 

     -  Prof. Dr. Bodoky György „A rák mint társadalmi ellentmondások     
         kezelése” című előadásában a döntéshozók felelősségéről beszélt.     
         Mennyire fontos lenne a vastagbélszűrés bevezetése, melynek  
          módszerében eltérőek a vélemények. Még ma is évente 5000 ember hal    

 meg rákban. 
          Vita van a szűrés módszerében. Az EÜ. Minisztérium a FEKO (széklettel 
          történő) szűrést támogatja, egyes onkológusok pedig a vastagbél tükrözés 
         hatékonyságát hangsúlyozzák! A FEKO-tesz 22%, a TÜKRÖZÉS 70% 
         eredményt ad. Ez megkerülhetetlen érv! 
 

- A Szociális és Egészségügyi Minisztérium képviseletében részt vett 
Szerafin József, aki a szociális ellátásról beszélt. Cél: a daganatos 
betegek visszatérése a társadalomba, a munka világába. 
 

- A rendezvényen részt vett Dr. Székely Tamás EÜ. Miniszter is. 
Tájékoztatójában  elmondta, hogy 2008-ban a GDP 24%-át költi az 
állam a betegszervezetek támogatására, társítva a megelőzéssel, a 
prevencióval kapcsolatos feladatokkal. A rákszűrő programok 
népszerűsítésére 80-100 millió forintot költ a kormány! A 
vastagbélszűrés várhatóan decemberben indul. A tárca a FEKO szűrést 
támogatja.  

- Az előadásokat vitafórum követte.  
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- Somogyvári Imre Elnök Úr felszólalásában felhívta a figyelmet a 
társadalmi nevelés fontosságára! Kiemelten fontos lenne a stomások 
foglalkoztatása. Szólt arról, hogy a törvényhozók felelőssége a 
diszkrimináció, az egyesületek közötti különbségek feloldása.  
 

- Horváth Gyula past president Elnök Úr a stomás társadalom 
törvényszerűen felmerülő higiéniai többletköltségének támogatását kérte.  
 

- A tanácskozás résztvevői a Konferencia befejezéseként 
Zárónyilatkozatot fogalmaztak meg, melynek állásfoglalásai a nap 
folyamán elhangzott, vitában, kérdésekben, hozzászólásokban 
megfogalmazott igények, lehetőségek és jövőbeni feladatok rögzítése 
voltak.  

Kovács Istvánné 
________________________________________________________________ 

Jubileumi Emlékülés 
25 éves a Magyar ILCO Szövetség 

 
A Magyar ILCO Szövetség megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte 2008. 
október 22-én. A megemlékezésre a Kecskeméti Kórház Nagytermében 
került sor. 
 
A jubileumi ülésen részt vettek a Szövetség vezetői, vezetőségi tagjai, a 
Kecskeméti Kórház orvosai és a helyi ILCO Egyesület tagjai közül azok, akik 
jelen voltak 1983 őszén eme nevezetes eseményen. 
 

- Horváth Gyula, a Szövetség volt Elnöke, alapító tagja köszöntötte a 
vendégeket. Ismertette a Szervezet megalakulásának történetét. Méltatta a 
szervezetbe tömörülés jelentőségét.  
Köszöntötte az alapító tagokat: 

Prof. Dr. Ritter László 
Prof. Dr. Kett Károly  Kecskemét 
Prof. Dr. Baradnay Gyula Szeged 
Dr. Svébics Mihály  Kecskemét 
Dr. Markó László   Kecskemét 
Somogyvári S. Imre 
Zombory Istvánné 
Nagy Pálné 
Váli Kálmánné 
Kecskés István 
Somogyvári  László  alapító tagokat 
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- Dr. Ritter László professzor Úr elmondta, hogy 25 éve közös erővel, 
stomásokkal, orvosok, nővérek, támogatók segítségével a számkivetettnek 
tartott stomások számára hivatalos érdekképviselet jött létre! Nem szabad 
elfeledkeznünk Bengström Zsuzsáról sem, akitől nagy segítséget kaptunk 
svéd  minta alapján. 
 

- Somogyvári S. Imre Elnök Úr megköszönte az alapító tagok 
kezdeményező készségét, hozzáállását és az eltelt negyed század alatt 
végzett munkáját, és egy jubileumi felirattal ellátott Zsolnay-tálat adott át 
emlékül. 

________________________________________________________________ 
VEZETŐSÉGI ÜLÉS 

 
A Jubileumi Emlékülést megelőzően Vezetőségi Ülés megtartására került sor.  
 
Somogyvári S. Imre Elnök Úr megemlékezett Tokai István elhunyt 
vezetőségi tagunkról, egy perces néma felállással adózva emlékének.  
 

- Összefoglalta az I-III.n.év történéseit, beszámolt az eltelt időszak 
eseményeiről: 

- elmondta, hogy jelenleg stabil a Szövetség pénzügyi helyzete. 
- érdekképviseleti szervezetekkel találkozott. 
- pályázatok útján (3 pályázatból) összesen 4,8 M Ft.-ot nyert a 

Szövetség. 
- az EOA (Európai Stomások Szövetsége) 2008. szeptember 11-13 

között tartotta 12. Konferenciáját Brnoban, melyre meghívást 
kaptunk. Szövetségünket 5 fő képviselte. 

 
- A jövőről szólva elmondta, hogy 2009 márciusában ismét Konferencia 

lesz Pécsett, melynek fővédnöke Dr. Szili Katalin lesz. 
- 2009 októberében kerül megrendezésre a Stomás Világnap – 

jelmondata: „A stomások helyzete Közép-Európában” – melynek 
helyszíne még nem tisztázódott.  

- Az Alapszabályt módosítani szükséges az APEH revízió álláspontjainak 
megfelelően.  

- November 15.-ére Munkaértekezletre kapott meghívást a Vezetőség.  
- Hozzászólások, javaslatok következtek.  
- Elnök Úr megköszönte az aktív részvételt, és az ülést bezárta. 

________________________________________________________________ 
Munkaértekezlet 

 
Szövetségünk Elnöke, Somogyvári Simica Imre Elnök Úr 2008. nov.15-re 
Munkaértekezletre hívta össze a klubvezetőket. 
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Mielőtt rátértünk volna az érdemi munkára, megemlékeztünk elhunyt 
sorstársunkról, Tokai Istvánról, kegyelettel adózva emlékének.  
 
Elnök Úr beszámolót tartott a közgyűlés óta eltelt időszakról, melyet röviden 
összefoglalok: 
 

- az állami támogatás júl.01-én érkezett meg. A gyakorlati munka ekkor 
kezdődött el.  

- júliusban a Szövetségnél APEH ellenőrzés volt, amely mindent rendben 
talált. 

- augusztus végén Balatonmárián 17 stomás gyerek üdültetése vált 
lehetővé 

- szeptember elején az EOA (Európai Stomások Szövetsége) 
Közgyűlésén vett részt az Elnökség Brnoban. 

- SZJA 1% kampány tevékenységet javítani kell (Duna TV, Echo TV –
ben volt hirdetés) 

- elkezdődött a 2009 márciusi ILCO Konferencia előkészítése, amely 
újra Pécsen kerül megrendezésre, és amelynek fővédnökei Dr. Szili 
Katalin és Dr. Székely Tamás Eü. miniszter lesznek. 

- a Stomás Világnapot 2009 októberében szeretné megtartani a 
Szövetség, amelyet nemzetközivé kíván szervezni. 

- Elnök Úr az eltelt időszakban érdekvédelmi szervezetekkel is 
találkozott 

- kívánatos lenne fiatal főiskolások bevonása az egyesületek munkájába 
- a klubok írják meg eseményeiket a Szövetség weblapjának Hírek oldalára 
- számviteli, pénzügyi kérdésekben fordulhatnak bizalommal Kovács 

Istvánné Marikához, a Nyíregyházi ILCO Egyesület Elnökéhez.  
Címe: 4511 Nyírbogdány, Ady Endre u. 23. 
Tel.: 06-20/418-5908 
E-mail: kovacs.istvanne@monamail.hu 

Hozzászólások, vélemények, javaslatok következtek.  
Elnök Úr az aktív részvételt megköszönte, és a munkaértekezletet bezárta. 
 
        Kovács Istvánné 
                     vez. tag 
________________________________________________________________ 

 
FIGYELEM! 

FONTOS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK! 
 

- SZJA 1% 2007. évi 125.tv. a Bevallás részévé vált! A 0753D rendelkező    
nyilatkozatot a Bevallással együtt kell beadni. 
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Beadási határidő: egységesen május 20-ig 
Az internetes kitöltő programban figyelni kell, hogy a bevallás másik  
oldalán ne legyen írás.  

- Ettől függetlenül lehet hagyományosan is, itt is a D lapon. Az SZJA  
bevallás 0753. oldalai változtak. Itt is fontos a jelölés, mert például  
ennek hiányában a visszaigénylés ott fog maradni a számlán!  

- A köztartozással rendelkező egyesületek nem élhetnek az SZJA 1%-nak a  
visszaigénylésével!  

- 2009. jan.01-től az SZJA 1%-ból működési költségre az átutalt összeg  
30%-a használható fel! 
2009. jan.01-től az APEH-nak is meg kell küldeni ezt a közleményt,  
le kell vezetni, hogy konkrétan mire használta fel ezt az összeget.  
Ezt elektronikusan kell! 

- Közhasznúsági jelentés: minden év május 31-ig minden szervezetnek el 
kell készíteni. 224/2000. Korm. rendelet T1715/B jelű nyomtatványon.  
2 részből álljon: - mérleg 
                           - eredmény kimutatás 
Közhasznú beszámoló: - adott – kapott támogatás 
                                        - vagyon felhasználása 
                                        - vezetői jutalmazás 
                                        - szöveges beszámoló 
A beszámolót a tagság minden év május 31-ig közgyűlésen köteles 
elfogadni!  
2009. jan.01-től fel lehet tölteni a Bíróság ill. az SZCSM honlapjára.  
A 2008. évit még meg kell jelentetni napilapban! 
 
        Kovács Istvánné 
              vez.tag 

 
Események a Zuglói ILCO Egyesület életéből: 
A „Mátra Kapujában” Gyöngyösön járunk 
 
Szép őszi napunk volt október 8-án Gyöngyösre tervezett kirándulásunkon 22 
fővel vettünk részt, (Herminke, Emőke és még három lelkes helyi tag várt az 
autóbusz állomáson) Igazán barátságos fogadtatásban volt részünk. 
Megérkezésünk után első látnivaló az Orczy-kert volt, Orzy Lőrinc 1828-ban 
építette kastélyát, ahol ma a Mátra múzeum működik. Nagyon gazdag szépen 
rendezett anyagot láttunk. Népi stíl bútorokat, fazekas, népviseleti, szőlészeti, 
borászati, vadászati tárgyakat továbbá szépen rendezett ásványokat, Mamut 
csontvázat csodálhattunk meg. 
Utunkat a város felé folytattuk, ahol a Szent Bertalan templomot és kincstárát, 
az 1784-ben épült Almássy grófi palotát az ország első gimnáziumát, amely 
1959-ben ünnepelte 325. évfordulóját – tekintettük meg. Megnéztük még a 
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szépen felújított Ferences templomot, benne Vak Bottyán síremlékét, Bugát Pál 
híres orvos emléktábláját, Vankovics házat és gyönyörködtünk a város főterén a 
szépen restaurált házakban, továbbá elidőztünk II. Rákoczi Ferenc emléktáblája 
előtt, amely a régi épület helyén épült modern házon áll.  
Ezután jót ebédeltünk, sorstársaink finom gyöngyösi szőlővel és borral 
vendégeltek meg bennünket. nagyon kellemes napot töltöttünk Gyöngyösön. Kis 
csapatunk a sok élmény láttán egészségesen elfáradva ballagott az autóbuszhoz, 
ahová a vendéglátók is elkísértek, sőt megvárták a busz indulását is.  
Nagyon jól esett ez a baráti hangulat nekünk. Köszönjük a gyöngyösi sorstársak 
fáradozását, kedvességét, hogy egy szép napot tölthettünk városukban.  
Kívánunk jó egészséget sikereket kedves mindannyijuknak!  
 
      Nagymáténé Vincze Éva 
 
Mátyás Király öröksége  
 
A XIV. kerületi ILCO Egyesület kultúrakedvelő csoportja ismét gazdag 
élményekkel gyarapodott. Június 13-an a Nemzeti Galériában jártunk a Mátyás 
Király Öröksége - Késő Reneszánsz Művészet Magyarországon című kiállításon. 
A gyűjtemény az uralkodó királlyá választásának 550. évfordulójára rendezett 
kiállítás sorozat — kronológiai rendben- utolsó állomása.  
A tárlat az Itáliai reneszánszot Magyarországon meghonosító Mátyás 
király ,,hagyatékát” mutatja be a Jagelló-kortól egészen a XVI. sz. utolsó 
harmadáig. A kiállítás a kor tudományos és képzőművészeti kultúrájának 
legkülönbözőbb rétegeiből vonultat fel tárgyakat, emlékeket.  
A kódexeken, nyomtatott könyveken és erdőépítészeti dokumentumokon kívül 
láthatók, szárnyas-oltárok, feszületek, arany és ezüst kelyhek, miseruhák, 
keresztelő garnitúrák, gyöngyök, nyakékek, kelmék, habán kerámiák, erdélyi 
szőnyegek, síremlékek, ravatalképek, és megismerkedhetünk a portréfestészet 
gyökereivel, az ős-galériák művészetével is. A kiállítás rendezői nagy gondot 
fektettek arra, hogy a tárlaton bemutatott műtárgyakat előállító mesterségek 
kulisszáiba is bepillantást nyerhessen a látogató — a korabeli technológiák, 
anyagok, munkafolyamatok megismerésén keresztül.  
Szeretném ezúton megköszönni, magam és társaim nevében az egyesület 
vezetőjének figyelmét. hogy részesei lehettünk e fantasztikus kiállítás nyújtotta 
élményben.  
 
Ugyancsak hálásak vagyunk a klub vezetésnek, hogy 2008. szeptember 23. napján az 
ATTILA domb-ra szervezett kirándulásért. Ez a hely „energia forrásként” él a köztudatban. A 
15 hektáron észlelhető természeti erő fejfájásos betegségek, alvászavar, reuma és ízületi 
bántalmak, belső szervi megbetegedések esetén segíti a gyógyulásban az ide látogatókat.  
 
A Zuglói ILCO Egyesület tagjai nevében, Talmácsi Zsuzsanna  
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Az „Én történetem” sorozat következő írása: 
(A Szent János Kórház weblapjáról ollózva) 
 

Jelige: "Szép az élet"  
 
1943-ban születtem. 1975-ben végbélfekélyem alakult ki, nem tudták a 
végbelemet megmenteni, így 32 évesen colostomás lettem. 
Két pici gyerekkel, egy 3 napos egyetemi államvizsgával a kezemben szinte 
kettétört az életem. De sebészem lelki támasza mellett és férjem, családom, 
szüleim segítségével 4 hónap múlva visszamentem dolgozni. Aránylag kötetlen 
munkaidőben dolgoztam (tehát ha problémám volt, haza tudtam menni, esetleg 
egy-egy nap otthon tudtam maradni, de ez ritkán fordult elő). A felsőoktatásban 
diákokkal foglalkoztam, s nagy lelkierő kellett a visszatéréshez. 
Bátran merem mondani, hogy az eltelt 30 év alatt úgy éltem, hogy senkiben nem 
okoztam viszolygást, senki nem éreztette velem másságomat. 
Pedig a kezdeti időszakban még elég nehéz volt magamat ellátni, a mai jó 
eszközök még nem léteztek, s egy régi öves megoldással engedtek haza a 
kórházból, amit nem tudtam elfogadni (talán női hiúság), így külföldről 
ismerősök segítségével jutottam eszközökhöz. Később már itthon is 
hozzájutottam, de mivel székletemet nem tudom szabályozni, naponta többször 
volt kis mennyiség, ezért szinte megváltás volt, mikor eljutottam 
klubfoglalkozásra, és ott megismertették velem az irrigálást. E pillanattól szinte 
elfelejtettem, hogy milyen műtétem volt (kivéve néha a szagok és a hangok 
okoznak némi problémát). 
Teljes életet élek, ledoktoráltam, megtanultam autót vezetni, úszni, tornázni és 
jógázni is járok. Sokat utaztam, természetesen társas utakon is részt vettem. 
53 évesen mentem korkedvezményes nyugdíjba, több időm jut kikapcsolódásra, 
az ILCO klubra, melyet én vezetek. 
El kell fogadni azt, ami az emberre kioszttatik, s nem mindegy, hogy élünk 
ezután. Sok akaraterő, élni akarás, vidámság, pozitív gondolkodás szükséges 
ahhoz, hogy megtanuljunk élni megváltozott állapotunkkal 
Jelenleg férjemmel (akinek nem tudom eléggé megköszönni azt a sok megértést, 
amivel mellettem maradt), gyermekeimmel, s négy rosszcsont unokámmal 
együtt örülök annak, hogy "szép az élet !"  
K.E. 
________________________________________________________________ 
 
A szerkesztők: Kovács Istvánné és Magyarfalvi Imre várjuk a klubok életéről 
szóló beszámolókat és az „Én történetem” sorozatban megjeleníthető cikkeket, 
amelyeket a weblapunkon (magyarilcoszovetseg.hu) és ennek a kiadványnak a 
következő számaiban megjelenítenénk. 
A számítógépen megszerkesztett írásokat a magyarfalvi@juropnet.hu címre, a 
papír alapon készült írásokat Magyarfalvi Imre 2509 Esztergom, nyitrai u. 79. 
címre kérjük beküldeni.  


