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A Magyar ILCO Szövetség időszakos tájékoztató folyóirata, a szövetség és a klubok aktuális 
eseményeiről. Zártkörűen terjesztve.  
2009.05.10.       Második évfolyam harmadik szám. 
 

 
 
 
 
 

„Szövetség az egészségért” 
 
Résztvevőként a fenti jelmondat fogalmazódott meg bennem azon a 
kétnapos nemzetközi konferencián, amit a Magyar ILCO Szövetség 
rendezett 2009. márc. 27-28.án Pécsett a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában, 
„Vastag és végbéldaganatok tömeges szűrése és modern vizsgálati 
módszerei” címmel. 
A rákos megbetegedések közül a bélrák ma a második leggyakoribb halált 
okozó daganat. 
Európában hazánk a második helyen áll a vastagbél megbetegedésben. 
A daganatellenes küzdelem esélyei sokkal kedvezőbbek, amikor a rák még nem 
alakul ki, vagy korai stádiumban fedezhető fel. 
Mint azt a külföldi és az ország legkiválóbb előadóitól megtudtuk a 
legfontosabb a megelőzés. Az elsődleges és másodlagos prevenció. 
Számos országban az elsődleges megelőzésre helyezik a hangsúlyt, felvilágosító 
kampányokkal az életmód változtatására hívják fel a figyelmet (szórólapok, 
reklámok, média, internet, manager szűrések). 
A másodlagos prevenció eszköze a szűrés. Ennek célja, hogy felfedezzék a 
rák előtti és a korai tünetmentes állapotot a veszélyeztetett lakosság 
körében.  
Sajnos hazánkban sokszor már késői  stádiumban ismerik fel a betegséget. 
Míg az USA ban a felfedezett vastagbélre eső halálozási arány 39%, 
Magyarországon ez a szám 68%.  
Ma már sokféle és fejlett eszközök állnak a szűrések elvégzésére: 
- vérvizsgálat 
- fekateszt 
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- colonoskopia 
- kamerás kapszula 
- DNS vizsgálat útján 
- virtuális colonoscopia 
 
A jövő útja a felvilágosító, nevelő munka! Meg kell győzni a lakost a szűrés 
lényegéről! Nagyon fontos a részvételi hajlandóság.  Míg egy mammográfián 
80% felett van a részvételi arány, úgy a colonoscopián 33%. A szakemberek 
álláspontja, legalább 5-7 évenként el kell végezni a szűrést! 
Mindezekre figyelmet energiát és pénzt kell fordítani! 
El kell érni, hogy a szűrés népegészségügyi program legyen! 
Mindezekkel együtt kell, hogy járjon a rehabilitációs metódusok fejlesztése. Az 
orvos beteg kapcsolat szorosabbá tétele az egyes fázisokban. 
Konferenciánkat megtisztelte Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyűlés 
Elnöke. Elismerő szavait fejezte ki a színvonalas szervezésért és 
hozzászólásában támogatta a rendezvény célját!  
Az előadások után az ott hallottakat kerekasztal megbeszélésen vitatta meg a 
hallgatóság.  
A levont következtetésekből megszületett zárónyilatkozatot egyhangúlag 
elfogadták a jelenlévők, amit a törvényhozókhoz továbbítanak. 
Reményeinket fejezzük ki, hogy sikerült felhívni az illetékesek figyelmét a 
szűrések finanszírozásának fontosságára! 
A szakmai programok első napjának estéjén látogatást tettünk a Pécsi Dómban, 
bemutatása közben az Altemplom akusztikájában megcsodálhattuk 
idegenvezetőnk szép ének hangját, majd csodálatos orgonahangversennyel zárult 
az este.  
________________________________________________________________ 
Nyíregyháza, 2009. márc. 19. 
 
Közgyűlés a Nyíregyházi ILCO Egyesületnél 
Egyesületünk 2009. ápr. 05-én ezen a szép tavaszi vasárnapon tartotta az év első 
Közgyűlését. Több napirendi pont várt elfogadásra, megtárgyalásra. A törvényi 
előírásoknak megfelelően, most számolt be az egyesület vezetősége a 2008.évi 
pénzügyi teljesítésről is. 
Kovács Istvánné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, kísérőket a 
tagságot, majd beszámolt a két ülés óta eltelt időszak eseményeiről: 
1.)_ Elmondta, hogy részt vett 2009.jan 30-31. febr. 01-én Nagyatádon, egy 
rehabilitációs üdülési lehetőség kidolgozásán.  Részletek, jelentkezési feltételek 
a mindenki számára kiosztott ILCO HÍRMONDÓ-ban. 
-Beszámolt a Nyíregyházi Kórház által,febr.20-án, „Új eljárások az onkológiai 
diagnosztikában és terápiában”címmel megrendezett konferenciáról, melynek 
szemléletes képeiben gyönyörködtek az egyesület tagjai 
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- Régi kötelességünknek eleget téve márc. 09-én részt vett a Dél-pesti ILCO 
egyesület Nőnapi klubnapján.  Kellemes, hasznos, jó hangulatú találkozás volt. 
-A Nyírségi Civil Fórum ülésén vett részt márc. 24-én, ahol az NCA pályázatok 
elszámolásáról kaptak tájékoztatást a résztvevők. 
_ Nagy esemény a MISZ által márc. 27-28án megrendezett konferencia „Vastag 
és végbéldaganatok tömeges szűrése” címmel, melyről részletes beszámolót 
tartott az elnök asszony. 
-A Nyírségi Civilház ápr. 01én tartotta a „Partnerségben a kistérségért” c. 
szakmai napját, melyből sok ötletet lehetett meríteni saját feladataink 
megvalósításához. 
2.) Boros Jánosné az egyesület gazdasági vezetője   tájékoztatta a tagságot a 
2008. év gazdálkodásáról. 
3.) Kubovics Istvánné az Ellenőrző Bizottság tagja ismertette a 2008.as év 
ellenőrzési tapasztalatait, a Közhasznúsági jelentés és a Mérlegbeszámoló 
adatait. Elmondta, hogy az egyesületnél a bizonylati fegyelem megtartott , 
precíz, munka folyik a számviteli törvények betartása mellett. 
4.) Kovács Istvánné hozzászólásában elmondta, hogy  2008 évben több 
pénzügyi lehetőségük volt a programok megvalósításához, mivel a MISZ től is 
lényegesen több támogatás érkezett és több pályázat, nagyobb összegben volt 
sikeres. 
Hozzászólás majd szavazás következett.. A tagság egyhangúlag elfogadta a 
2008as év pénzügyi jelentéseit , beszámolóit. 
5.) Dr. Bogdán Rajcs Sándor főorvos úr előadása következett, kapcsolódva  a 
pécsi konferencia  összefoglalójához. 
6.) Molnár Enikő a Coloplast eszközgyártó cég  képviseletében tájékoztatást 
adott a megszűnő segédeszközökről ill. az újgenerációs újdonságokról. 
7.) Irodalmi  félóránkban Gécziné Évike klubtagunk Radnóti emlékév révén a 
költő munkásságáról beszélt és néhány versét felolvasta. 
Kovács Istvánné megköszönte az aktív részvételt, jó egészséget és Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kívánt! Kötetlen beszélgetés következett  pogácsa , kávé , 
üdítő mellett. Beteg kérdez- orvos válaszol! 
Majd az elnök asszony a klubnapot bezárta !     
________________________________________________________________ 
Látogatás a  Dél-pesti ILCO Egyesületnél 
Nagy örömmel fogadtam a Dél-pestiek meghívóját a márc. 09-i 
Közgyűlésükre. Már régen készültem erre a találkozóra. A Dél-pestiek már 
voltak nálunk, Nyíregyházán, de mi még nem. Azon kívül kevesen tudják, hogy 
Kissné Jutkához különleges kapcsolat fűz, hiszen földim. Ezen kívül 
megválasztásom után sok segítséget kaptam tőle az egyesületi feladatokhoz. 
Azóta is figyelemmel követem a munkáját, egészségi állapotát. 
A hosszú utazás után pár percet késtem, de amikor beléptem a terembe, 
tudtam, jó helyen járok. Mindent igazolt ami jót hallottam az egyesületről! 
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Egy nagy létszámú tagságot láttam, a főorvos úr éppen szakmai előadását 
tartotta. 
Nőnap lévén a köszöntőt Kurhéjja Mihály mondta el, melyet követően 
minden hölgy résztvevő egy szép törölközőt kapott ajándékba. Én is, amit 
ezúton is köszönök! 
Kiss Lajosné Jutka ismertette a Közhasznúsági jelentést és a 
Mérlegbeszámoló adatait. .Hallgatva a beszámolót kiderült, hogy az egyesület 
vezetése minden lehetséges alkalmat megragad a bevételek növelésére. 
Mindezekből igen tartalmas programokat szerveznek. Több napos kirándulás, 
fürdés, színházlátogatás szerepelt a programjukban. 
Előadás hangzott el egy segédeszközgyártó cég részéről, melyet bemutató 
követett. 
Bogdán József elnök úr gratulált Lakatos Tivadar klubtagnak a helyi 
önkormányzat által a civil munkájáért adományozott kitüntetéshez. Mi is 
gratulálunk! 
Számomra igen kellemes meglepetésként Pajorné Puskás Gyöngyi az 
egyesület „Bíborkalap” asztaltársaságának vezetője egy gyönyörű verset 
mondott el , amit ő írt. Elkértem tőle hogy közreadjuk, hiszen a mondanivalója 
nem csak a stomások számára ad erőt! 
A nagyatádi üdülési lehetőségről Magyarfalvi Imre a dorogi ILCO 
egyesület vezetője, diavetítéssel egybekötött tájékoztatót tartott, amire már 
a helyszínen volt jelentkező!  
 
A közgyűlés zárása után a régi ismerősök örömmel köszöntötték egymást, majd 
kávé, üdítő pogácsa mellett beszélgetve örültünk egymásnak! 
Jó volt látni, hogy egy kivalló szervezésű, aktív összeszokott társaság van 
együtt! 
Gratulálunk ehhez a munkához és további sikereket jó egészséget 
kívánunk!  
Kovács Istvánné 
 

Pajorné Puskás Gyöngyi: Ha úgy gondolod 
 
Ha úgy gondolod, hogy verve vagy, akkor így van, 
Ha úgy gondolod, mersz, akkor így van, 
Ha szeretnél nyerni, de úgy gondolod nem tudsz, 
Majdnem biztos, hogy nem fogsz tudni. 
 
Ha úgy gondolod, veszteni fogsz, így lesz, 
Mert a világban, amit találunk 
A siker az emberek akaratával kezdődik- 
Minden a lelkiállapotban gyökeredzik. 
 



ILCO HÍRMONDÓ 
__________________________________________________________________________ 

5 

Ha úgy gondolod, hogy reménytelenül lemaradtál, 
akkor így van, 
Gondolatban magasra kell emelkedned, 
Önmagadban kell biztosnak lenned, mielőtt 
Bármilyen díjat is elnyersz. 
 
Az élet győzelmei nem mindig azokéi, 
Akik a leggyorsabbak és legerősebbek, 
De előbb vagy utóbb az lesz a győztes, 
AKI ÚGY GONDOLJA GYŐZNI KÉPES. 

___________________________________________________________________________ 
 
A NAGYATÁDI BARÁTKOZÓ HÉT 
 
Mikor ennek a szervező munkának nekifogtam, még a sztómás betegek - régiek, 
újak - ; rehabilitációs nyaralására gondoltam. Ma már tudom -; mivel az első 
turnus véget ért - , hogy a mi esetünkben ez nem olyan egyszerű. Nem egyszerű 
meggyőzni minden sorstársat arról, hogy, indulj el nyugodtan, fogjuk a kezed, 
fogjuk egymás kezét, egymás között sokkal könnyebb. 
Na de most elmondom mindenkinek, hogyan is zajlott le az első hét Nagyatádon, 
talán kedvet csinálunk másoknak is és a legközelebbi turnusra már többen 
mernek jelentkezni. 
         Meghirdettük, jelentkeztünk, készülődtünk és 27-en meg is érkeztünk. 
Frissen sült pogácsával és pálinkával fogadott bennünket a Solar Hotel 
igazgatónője a tájékoztató megbeszélésen, ahol a heti programot egyeztettük 
         Az ellátás -; ami büfé asztalos reggeliből és vacsorából állt, -minden igényt 
kielégített. 
    Az első nap délelőttjén városnézésen vettünk részt. Nagyatád nem véletlenül 
nyerte el a legtisztább és legvirágosabb város helyezést, tényleg gondosan 
rendben tartott és szép így május elején is. Megnéztük a város egyedülálló 
világhírű nevezetességét a Szoborparkot, ami képzőművész tábor fa faragóinak 
kültéri munkáiból áll. Este vacsora után zenés, táncos, műsoros est szórakoztatta 
a szálloda vendégeit. Olyan ismerkedési est szerű volt számunkra. 
         A második napon, mivel az időjárás jelentés esőt ígért, szabadon döntöttük 
el, hogy ki mivel fogja tölteni a napját. Egy kis csapat Kaposvárra utazott a 
menetrend szerinti autóbusszal. A város nevezetességein kívül Rippl-Rónai és 
Vaszary kiállítást is látogattak. Egy másik csapat fürödni ment a nagyatádi 
gyógyfürdőbe, ami naponta reggel 7-től délután 6-ig áll a látogatók 
rendelkezésére. 
        A harmadik napon a Rinyaszentkirályi erdőbe és tavaihoz látogattunk 
autóbusszal, ahol finom bográcsgulyással, pálinkával, borral vendégelt meg 
bennünket a szálloda -1200,-Ft-os részvételi díj ellenében -. Kellemes, 
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hangulatos, dalolászós pár órát töltöttünk egy nagyon szép és gazdag természeti 
környezetben. 
        A negyedik napon Kaszó puszta -; Baláta tó  környékére kirándultunk 
autóbusszal. Ez a terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része -; régen Czinege 
elvtárs vadász rezidenciája volt -. Erdei kisvasúton a kilátóig utaztunk. A 
kilátóból is lehetett gyönyörködni a mérsékelt égövi őstermészet megmaradt kis 
szigetében, amely a jégkorszaki és trópusi eredetű állat és növényfajok utolsó 
tenyészőhelye. Pihenőhelyünkön langallóval és házi pálinkával, üdítő itallal 
vendégeltek meg bennünket. Majd Kaszó-puszta üdülő negyedében csodáltuk 
meg a vadászkastélyt és szép környezetét - ennek részvételi díja 2500,-Ft volt -. 
       A kirándulások, séták alkalmával nagyon jó érzés volt látni, ahogy 
sorstársaink új ismerősként, szinte rövid idő múlva barátként egymás karjába 
kapaszkodva beszélgetve, nevetgélve , hol kicsit lemaradva a többitől, adták át 
magukat az igazán gondosan megszervezett programoknak. 
Visszatekintve úgy érzem volt értelme eddigi munkámnak, talán a személyes 
élménybeszámolóktól felbátorodva egyre több sorstárs eljut addig, hogy lesz 
bátorsága összecsomagolni a kis bőröndjét, és mer útra kelni, hogy sorstársai 
között kikapcsolódva, új barátságokra szert téve, kimozduljon otthonából, majd 
sokkal erősebb és lelkileg gazdagabb emberként térjen haza otthonába.  

   
 
Nagyatád, 2009. május 09.                                        Oláhné Schmid Erzsébet 
________________________________________________________________ 
 
Akikre büszkék vagyunk 
 
Dombóvár város elismerő díszjelvénye kitüntetést kapta a város 
megalakulásának 39. évfordulója alkalmával rendezett díszes ünnepségen 
Vancsa Józsefné a dombóvári ILCO Egyesület elnöke. 
Az ILCO Egyesületet 1995 benn történt megalakulása óta vezeti. 
Szervezi a sztómás emberek beteglátogatását, lelki és fizikai utógondozását.  
Korházban, mint Önkéntes betegsegítő tevékenykedik. 
Aktívan vesz részt a városi rendezvényeken. Munkájának elismerését 2006 - ban 
Civil díjjal jutalmazták. Tagja a városban működő Civil Tanácsnak. 
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A kitüntetettek és a polgármester társaságában. 
________________________________________________________________ 
Dorogi ILCO Klub a városi egészségnapon 
Bemutatkozott a Dorogi ILCO Klub a Napút Alapítvány „Egészség Napján”.  
Az immár ötödik alkalommal megrendezett egészségnapon ingyenes 
vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, és testtömeg index mérés, prosztata-, 
anyajegyszűrés orvosi tanácsadás mellett természetgyógyászok is rendelkezésre 
álltak 2009. április 25. a népes számú érdeklődőknek. 
A Dorogi ILCO Klub standján a vastag és végbéldaganat rizikójával annak 
felismerésről és a szűrés lehetőségéről tájékozódhattak 
________________________________________________________________ 
INGYEN TELEFONÁLÁSI LEHETŐSÉG 
A Magyar ILCO Szövetség vezetősége régóta keresi a sztómások egymás 
közötti kommunikációjának leghatékonyabb és legolcsóbb módját. Erre a mobil 
telefon adja a kézenfekvő megoldást, mivel szinte mindenki rendelkezik 
mobillal. De hogyan lehet ingyen telefonálni? Erre a legalkalmasabb 
úgynevezett telefon flottát alapítani, vagy egy meglévő flottába belépni, ugyanis 
egy flottán belül a beszélgetés ingyenes.  
A vezetőség a feladat megoldásával Magyarfalvi Imre vezetőségi tagot bízta 
meg, aki az alábbi lehetőséget kínálja fel mindazoknak, akik egymás között 
korlátlanul ingyen szeretnének beszélgetni bárkivel, aki a flotta tagja lesz.  
Elsőként Horváth Gyula 06309844977, Dittrich Katalin 06302949734, Kovács 
Istvánné 06302475934, Magyarfalvi Imre 06303246132 már belépett a flottába, 
ők már egymás között és minden újonnan belépő flotta taggal ingyen 
telefonálhatnak.  
Mik a feltételei a csatlakozásnak: 
Mindenki megtarthatja számhordozással a saját, eddig használt 
telefonszámát, akár 20-as, 30-as vagy 70-es, amennyiben az előfizetéses vagy 
kártyás csomag. A jelenlegi T-Mobile-os előfizetők akkor is csatlakozhatnak a 
flottához, ha hűségnyilatkozat köti őket a T-Mobile-hoz. A 20-as és a 70-es 
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előhívószámúaknak nyilván szolgáltatót kell váltaniuk, amit személyesen a 
jelenlegi szolgáltatójuknál kell kezdeményezni.  
A számlázás minden esetben másodperc alapon történik, ez 
nagyon előnyös!  
A flottához való csatlakozás egyszeri bruttó 6000 Ft -ba kerül. 

Összehasonlító Táblázat  
(A bruttó árakat már 25%-os AFA-val vettem figyelembe) 

 Összehasonlító Táblázat (az árak bruttóban értendők) 

  Egyesületnek Magánszemélyeknek 

T- Mobile hálózaton belüli hívás 10 Ft/perc 15 Ft/perc 

Vodafone, Pannon hálózatokon belüli hívás 20 Ft/perc 27,5Ft/perc 

Vezetékes hálózaton belüli hívás 10 Ft/perc 15 Ft/perc 

Havi előfizetés 2 500 Ft 2 500 Ft 

Ebből lebeszélhető 1 875 Ft 1 875 Ft 

Számlázás  másodperc alapon másodperc alapon 

SMS hálózaton belül 22,5 22,5 

SMS Vodafone, Pannon hálózatokra 25 25 

A fenti percdíjak nyilván a flottán kívüli partnerrel való telefonálás díjai. (Ezzel 
beszélhető le az alapdíj lebeszélhető része) 
A flotta tagok a nap 24 órájában bármikor ingyen hívhatják egymást.  
A flottába bárki beléptethető, nem csak a klubtagok. (családtagok, barátok, stb)  
A belépés menete: 

1. Be kell fizetni az egyszeri 6.000,-Ft belépési díjat Magyarfalvi Imre OTP- 
nél vezetett 11773401-50067020 számlájára, vagy postai csekken a 2509 
Esztergom, Nyitrai u. 79. alatti címére.  

2. Az összeg beérkezése után Magyarfalvi Imre küld egy „Belépési 
nyilatkozatot” , amivel meg kell keresni a legközelebbi T-Mobilos 
ügyfélirodát.  

3. A flottataggá vált partner ezt követően a T-Mobillal áll kapcsolatban, tőle 
kapja a számlát, vásárolhat új készüléket, stb. A beszélgetési tarifa a T-
Mobil és a flotta közötti szerződés szerint alakul. Minél több a flottatag, 
annál kedvezőbbek a tarifák.  

A számhordozásról 
Amennyiben a számod meg akarod tartani, a T-Mobile-nál kell ügyfélnek lenned. Ha jelenleg 
nem vagy T- Mobile-os, a következő lépéseket kell végrehajtanod:  
1. Kérni az aktuális szolgáltatódtól számhordozási nyilatkozatot (kártya elviteléhez) 
2. Bevinni a T-Mobile-hoz ezt a nyilatkozatot, és kötni egy szerződést velük A legjobb, és 
legegyszerűbb, ha Domino-s csomagba kerülsz, amennyiben kártyás csomagban voltál eddig 
is. 
Bővebb információ kérhető Magyarfalvi Imrétől a 06303246132 telefonszámon vagy 
emailben a magyarfalvi@gmail.com címen. 
___________________________________________________________________________  
Szerkesztők: Dittrich Katalin, Kovács Istvánné és Magyarfalvi Imre  


