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A MISZ Alapszabálya értelmében, a fenti 

napra hívta össze a küldötteket a 2008. évi 

Zárszámadás megvitatására és az Alapsza-

bály ill. az SZMSZ egyes pontjainak mó-

dosítására. A 2009. év Költségvetési terve 

megvitatására is most került sor.

1.)  Elnöki beszámoló: Somogyvári Simica 

Imre elnök úr ismertette beszámolóját a 

2008-as év gazdálkodásáról. Elmondta, 

hogy egy eredményes évet zárt a Szövet-

ség. A Minisztérium eddigi legmagasabb 

összeggel támogatta a mûködésünket. 

Februárban egy minden szempontból 

jól sikerült Konferenciát rendeztünk. 

Nyáron stomás gyerekeknek szervez-

tünk üdülési lehetôséget. Részt vett a 

Szövetség delegációja az E.O.A. konfe-

renciáján Brnoban. A fi nanciális helyzet 

egyensúlyba került és tartalék képzésre 

is lehetôség nyílt. 

2.)  Zárszámadás: A Szövetség a Költségve-

tési tervben meghatározott feladatokat 

teljesítette. A bevételek növekedéséhez 

hozzájárult, hogy az elôzô évinél több 

támogatást kaptunk. Egy felelôsséggel 

végigvitt költség takarékos gazdálkodás 

volt jellemzô. Elnök úr ismertette a Köz-

hasznúsági Jelentés számadatait, melyet 

a tagság egyhangúlag elfogadott.

3.)  Költségvetési terv 2009: Még nem is-

mert, hogy milyen összegû támogatást 

kapunk a Minisztériumtól. Az igény 20 

millió forint. Terveink szerint október-

ben Gyulán szeretnénk megrendezni a 

stomás világnapot. Idén is szeretnénk 

folytatni a gyermeküdültetés hagyo-

mányát. Elôrébb kell lépni az ifjúság 

szervezése kérdésében.

4.)  Az Ellenôrzô Bizottság beszámolója: 

Bátori Józsefné ismertette a beszámo-

lót. Elmondta, hogy a MISZ-nél a pénz-

ügyi fegyelem megtartott, a gazdálkodás 

a törvényi elôírásoknak megfelelôen 

folyik. Az egyesületek könyvelésében 

feltárt hibák kiküszöbölésére hívta fel 

a fi gyelmet. A Közhasznúsági Jelentést 

megvizsgálták, azt elfogadásra ajánlják 

a küldöttgyûlésnek. A Bizottság java-

solta Egerszegi Ferenc elnökhelyettes 

visszahívását passzivitása miatt, me-

lyet a tagság elfogadott. Egyidejûleg 

„Nyújts kezet”
A fenti idézet nem új keletû a stomás vi-

lágnapok soraiban. Számomra stomásként 

megélt elsô, – egy tíz évvel ezelôtti, Mát-

raházán megrendezett – világnap mindent 

kifejezô jelmondata, „Igen meg tudjuk 

tenni”, folytatása.

A civil társadalom nem csupán a non-

profi t szervezetek összessége. Ennél sok-

kal tágabb, kifi nomultabb fogalom. Bele 

tartoznak azok a formációk amelyek a 

széles társadalmi párbeszéddel, folyama-

tos, egymásra irányuló refl exiókkal meg-

adják a lehetôséget, segítséget nekünk, 

„civileknek,”hogy egy ilyen konferencia 

létrejöjjön. A remény, a küzdôszellem, 

amely tagjainkban él, összerakódik és erôt 

ad ahhoz, hogy összefogjunk, fogyatékkal 

élôk és a világnapunkon, más civilszerve-

zetekkel együtt megvalósítsuk a nagyon 

hiányzó civil-társadalmi párbeszédet.

Részt vegyünk egy olyan találkozón 

ami szakmai , társadalmi és lelki segít-

séget ad azáltal, hogy kedvet ébreszt a 

véleményformálásra, a közösség ügyeibe 

való bekapcsolódásra, amely személyes, 

társadalmi, családi, közösségi tartaléko-

kat képes mozgatni.

Egy ilyen találkozás teret nyújt a legkü-

lönbözôbb véleménycseréknek, informáci-

óhoz juttat ill. segít azok eligazodásában. 

Hozzájárul az önkifejezés, önmegvalósítás 

folyamatához, egy sokirányú kommuni-

kációs folyamat kialakulásához.

Nyissuk ki szemünket, fülünket, agyun-

kat, hívjuk fel a társadalom fi gyel mét arra, 

hogy a fogyatékkal élôk is lehetnek hasz-

nos tagjai a társadalomnak.

Használjuk ki ezt a nyilvánosságot, hogy 

a civil szervezetek, mi, meg tudjuk jele-

níteni érdekeinket, együtt mûködéseket, 

partnerségeket tudjunk kialakítani a tár-

sadalom különbözô szektoraival. 

Érjük el, hogy a nyilvánosság keret-

ében olyan társadalmi légkör teremtôdjön, 

amely a civil társadalomnak lehetôséget 

kínál problémáik kezeléséhez. 

Találkozzunk Gyulán! •

VI. Sztómás világnap  
Fogyatékossággal élôk társadalmi helyzete kelet-európában
Nemzetközi konferencia, Gyula 2009. október 9-10.

Kovács Istvánné

Közgyûlés  
2009. május 22.

Kovácsné
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Reggel 7 órakor már nem én voltam az elsô 

a buszmegállóban, érkeztek a többiek is, 

elôkerült egy kis mendei madár látta tüzes 

víz is. Jó volt a hangulat a szeretet éltetett 

mindenkit. Megtudtuk, hogy a mendei Évi-

kének ma van a születésnapja, szeretettel 

köszöntöttük, legyen nagyon boldog.

Elég sokat mentünk mire célunkhoz ér-

tünk, a PALÓC Múzeumhoz. Gyönyörû 

hûs parkban egy szép kastélyszerû épület. 

Nagyon kedves volt a fogadtatás, na és a 

látnivaló. 11 órától 14 óráig csak gyönyör-

ködtünk az átépített emeleti kiállításban, ami 

annyira lekötött minket, hogy nem vettük 

észre az idô múlását.

A tárlatvezetô olyan szívvel beszélt a ki-

állított tárgyakról, amit eddig sehol nem 

tapasztaltam, öröm volt hallgatni. A paló-

cságnak a születésétôl a haláláig  tartó tör-

ténetek, a tárgyakon keresztül. A dolgos 

hétköznapok tárgyai, az ünnepek gyönyörû 

ruhái, szoknyák, hímzett gyerek és nôi ru-

hák, ágynemûk egy dolgos népcsoporttól. 

A tárlatvezetô megtudta, hogy én 88 éves 

vagyok Óvári Sanyi klubtársunkkal min-

denhová széket hoztak, hogy leüljek. Ilyen 

fi gyelmességben sehol nem volt részem. 

Köszönöm nekik. A tárlaton egy 1928- beli 

tankönyv is volt. Felolvasta az akkori tan-

menetet, ami igazán az életre nevelte a fi a-

talokat, és a munkára. 

Láttuk Madách szép bronz szobrát, ahol 

mutató ujja a magasba emelkedik, mintha azt 

mondaná „Ember, küzdj és bízva bízzál”.

A múlt nagy emléke a palóc udvar, a szal-

ma fedésû kis házikó berendezve, istálló, 

fészer, galambdúc, gémes kút keltik a régi 

falusi hangulatot.

Távolról láttuk a híres börtönt is a megye-

háza udvaráról- Igaz nagyon meleg volt, de 

meg is éheztünk a kedves tárlatvezetô elkísért 

egy kis kerthelyiségbe ahol pihenôt tartottunk 

és szerény ebédünket is elfogyasztottuk. A 

nagy meleg ellenére is nagyon jól éreztük 

magunkat, köszönjük Nagymáténé Évikének, 

hogy megszervezte ezt a gyönyörû élmény 

dús kirándulást. Lelkünkben gazdagodva 

ballagtunk a busz pályaudvarra. •
(Ezúton bíztatnak a szerkesztôk minden klu-
bot, hogy adjanak hírt a klubjuk életébôl, 
hasonlóan a fenti 88 éves szerzôhöz )

BÚCSÚZUNK
„Amikor már nagyon fájt minden,
Szép csendesen átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

A halál mindig fájó. Szeretteink, barátaink elvesztése érzékenyen érint bennünket. 
Most sorstársunk, Somogyi Györgyné Klárika hagyott itt bennünket. 

Erzsike 2004 óta vezette a Zuglói ILCO Klubot nagy szakértelemmel és empátiával. Életvidám ember volt, 
még nagy tervei voltak. Hírtelen lett beteg. Hat hónapig küzdött.

Utolsó útjára 2009. augusztus 26-án kísértük.

Hiányozni fogsz Erzsike! Emléked kegyelettel megôrizzük!

A Zuglói Ilco Egyesület tagsága

javaslatot tett az elnökhelyettes MISZ 

Alapítványának kuratóriumi tagságá-

ból. történô visszahívására.

5.)  Alapszabály módosítás: A változtatást 

részben gazdasági, részben személyi 

okok indokolták. A Küldöttgyûlés de-

legáltja az egyesület vezetôje lesz, aki 

az egyesületek létszámarányában sza-

vazhat. Minden 50 fôig 1 szavazat! A 

vezetôség 9 tagból áll. Bevezethetô a 

past prezident státus, aki a mindenkori 

leköszönô elnök, szavazati jog nélkül. 

Horváth Gyula jelenlegi past prezident 

elnök urat örökös tiszteletbeli elnöknek 

választotta a közgyûlés tagsága, szintén 

szavazati jog nélkül.

6.)  SZMSZ módosítása: Ennek keretében 

értelemszerûen azokat a pontokat mó-

dosította a küldöttgyûlés, amelyek az 

Alapszabályban módosítva lettek.

Az elôterjesztések minden pontját egyhan-

gúlag elfogadta a küldöttgyûlés! •

Irány Balasagyarmat   
2009. május 19. (Zuglói ILCO Klub)

Halmai Erzsike
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A veszprémi Ilco Klub vezetôje, Oláhné 

Schmid Erzsébet kezdeményezésére és 

szervezésében, a nagyatádi Solár Hotel 

igazgatójának, Nagyné Huszár Andre-

ának jóvoltából lehetôségünk adódott, 

hogy egyhetes rehabilitációs üdülésen ve-

gyünk részt Nagyatádon és környékén. Az 

50 fôs csoport, -a dombóvári, kôbányai, 

dél-pesti, kiskunhalasi, váci, angyalföldi, 

veszprémi, és a Szent János Kórház Ilco 

Klub tagjai- felejthetetlen, pihenéssel, 

szórakozással, kirándulásokkal gazdag 

üdülésen vettünk részt. 

A megérkezésünket követôen, már-

is igénybe vettük a szálloda szomszéd-

ságában lévô kitûnô gyógyfürdô szol-

gáltatásait. A vacsora elôtt, amikor már 

mindenki megérkezett, Andrea igazgató 

asszony üdvözölte az üdülés résztvevôit, 

és az üdvözlô pezsgô elfogyasztása után 

ismertette a részünkre szervezett prog-

ramokat. 

A bogrács partira a Rinya folyó partján 

került sor, ahol játékos, humoros vetél-

kedôk színesítették a programot. A négy-

órás, Horvátországot is érintô hajókirándu-

lást a Dráva folyón, igazi látványosságként 

éltük meg. A hajóból kiszállva, a fél órás 

sétával bejárható lakatlan Csomoros-szi-

geten, a drávai szigetek élôvilágát bemu-

tató tanösvényen mentünk végig. A hajó-

utat Drávatamásiban is megszakítva, rövid 

sétát követôen a helyi templom hûs falai 

között pihentünk kicsit. 

Lehetôség volt egyéni programokra is. 

Voltak, akik meglátogatták Kaszó-pusz-

tát, ahol erdei kisvasúttal is utazhattak, 

mások Somogy megye székhelyét, Ka-

posvárt keresték fel, és ismerkedtek ne-

vezetességeivel. 

Három este zenés táncos összejöve-

telen vettünk részt, ahol a helyi nyugdí-

jas hagyományôrzô csoport tagjai színes 

mûsorral szórakoztattak bennünket. Volt 

régi katonadal és népdaléneklés, üveges 

és cigánytánc bemutató, és részesei le-

hettünk egy esküvôi vigadalomnak is. És 

ami legfontosabb, mindenki kitáncolhatta 

magát kedvére a három este során. 

Öröm volt látni, hogy azok a személyek, 

akik a hétköznapokban el vannak foglal-

va betegségükkel, felszabadultan, nevet-

ve, ismerkedtek, jókedvûen beszélgettek, 

szórakoztak egymás társaságában. 

A jelenlévôk a hét során, több személyes 

évforduló megünneplésének részesei is le-

hettek. Az egyik szálloda vendég és ked-

ves felesége 58. házassági évfordulójukat 

ünnepelték, klubtársunk 60 évvel ezelôtt 

szerelt le éppen a nagyatádi laktanyában 

eltöltött katonai szolgálatát követôen, és 

kedves klubtársunk, ezen üdülés egyik 

szervezôje és háziasszonya itt ünnepelte 

születésnapját. Kívánunk minden ünnepel-

tünknek egészséget, boldogságot, hosszú 

életet. Isten éltesse ôket! 

A gyógyfürdôbe való belépéshez ingyen-

jegyet kaptunk, amivel egy nap többször 

ki-be sétálhattunk. A fedett medencetérben 

32, 38 és 42 °C fokos gyógymedencék a 

fürdôparkban szabadtéri úszómedence áll 

rendelkezésre. A helyi strandról is - ami 

a szállodától kissé távolabb helyezkedik 

el- csak dicsérettel, lehet szólni. Minden-

hol tisztaságot láttunk. A város tele van 

virágos parkokkal, szép szobrokkal és 

mûködô szökôkutakkal. 

A szállodában nagyon szép kétágyas, 

fürdôszobás szobákban voltunk elhelyezve 

és az étteremben bôséges félpanziós, svéd-

asztalos ellátásban volt részünk. Mindenki 

megtalálhatta a neki megfelelô legjobb fa-

latokat. A hotel alkalmazottai udvariasak, 

kedvesek, fi gyelmesek. Ez egész Somogy 

megyére jellemzô: itt mindenki segíteni 

akar az ide jövô idegen turistának. 

Az utolsó este egy játékos „ki mit tud”-

ot rendeztünk, tizenkét kérdésre kellett vá-

laszolni, a kérdések Nagyatádra és környé-

kére vonatkoztak. A legjobban válaszolók, 

„értékes” nyereményben részesültek. 

Összefoglalva: élményekben gazdag, 

csodálatos üdülés részesei lehettünk. Na-

gyon jó lenne, ha az ilyen jellegû közös-

séget összefogó, barátságokat elmélyítô 

együttlét részesei lehetnénk a jövôben is. 

Ehhez még nagyobb szervezômunkára, az 

ellenzôk meggyôzésére és magunk mel-

lé állítására van szükség. Mert hisszük, 

hogy az alulról jövô kezdeményezésnek 

van igazán létjogosultsága. •

Nagyatádi üdülés
Németh Károly 
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Mindig nagy öröm számomra, ha társ-

egyesületek tagjaival találkozom. A nagy 

távolság miatt erre kevés lehetôség van. 

Jómagam és Magyarfalvi Imre a Doro-

gi ILCO Egyesület elnöke a 2009. május 

22.i MISZ Közgyûlést követôen örömmel 

tettünk eleget a Kiskunhalasi ILCO Klub 

meghívásának, mely egy „borácsos össze-

jövetelre” szólt.

Kiskunhalas nagyon kedves, rendezett, 

virágos, nyugalmat árasztó város. Itt jár-

tunkban nem lehetett kihagyni a méltán 

világhírû „Halasi Csipkemúzeum”-ot. 

A kiállítás szemet gyönyörködtetô volt. 

Nem kis csodálatunkra bepillantást nyer-

hettünk a halasi csipke készítésének rej-

telmeibe, ami ma is az ôsi módszerek-

kel készül.

Mikor megálltunk a Református Gim-

názium elôtt, már ínycsiklandó, magyaros 

illatokat éreztünk. Birkapörkölt készült. 

Jó házigazda módjára asztalra került a ha-

lasi pálinka, pogácsa, majd  ismerkedtünk 

egymással, miközben fôtt az ebéd.

Megérkezett Nagy András fôorvos úr és 

kedves felesége, akik saját termésû, korán 

érô meggyel kínáltak bennünket.

A klubhelyiségben már ebédhez volt terítve. 

Rácz László az egyesület elnöke köszöntötte 

a résztvevôket, megkérte e sorok íróját, mint 

a MISZ vezetôségi tagját, hogy számoljon be 

az elôzô napi Közgyûlésen elhangzottakról, 

melynek örömmel eleget tettem.

Magyarfalvi Imre tájékoztatta a tagsá-

got a Nagyatádi üdülési lehetôségekrôl és 

egy közös, a MISZ keretében egy telefon-

fl ottán belül egymással nagyon kedvezô 

tarifával beszélhetô lehetôségrôl.

Madarászné Borika távollétében Tallér-

né Éva tájékoztatta a tagságot az aktuális 

feladatokról kirándulási lehetôségrôl..

Fôorvos úr bemutatta a várost, néprajzi, 

gazdálkodási, egészségügyi szempontból. 

Tájékoztatott a kiskunhalasi kórházban 

folyó munkáról. Helyzetelemzést adott 

„betegségünkrôl” a rehabilitáció, a gyó-

gyítás anyagi nehézségeirôl.

A birkapörkölt nagyon fi nomra sikerült, 

melynek elfogyasztása után jó, hangulatú 

beszélgetés, emlékek felidézése követke-

zett. Jó kedvvel, baráti kapcsolatokkal, a 

jövôbeni találkozások igényével váltunk 

el egymástól!

Sok ilyen találkozóra volna szükség 

nagy családunkban! •

Már hagyomány egyesületünknél, hogy 

taggyûléseink egyikét szabadban tartjuk. 

Így történt ez 2009. július 18-án is. Meg-

hívónk a Nyíregyházi Állatparkba szólt. 

Látogatásunkat Közgyûléssel kötöttük 

egybe. Rendezvényünket három segéd-

eszközgyártó cég is megtisztelte, akik 

családjaikkal együtt érkeztek!

Nem elôször voltunk már itt ebben a 

körben, ennek ellenére 56 fôre váltot-

tunk belépôt!

Érdeklôdésünket különösen a közel-

múltban megnyitott „Vízivilág” vonzot-

ta. Megcsodáltuk a pingvinek játékát a 

delfi nek táncát. A legnagyobb élményt és 

szórakozást mégis a fóka-show nyújtotta. 

Lenyûgözô volt az ember és az állat ösz-

szehangolt kapcsolatát látni!

Bár ismerôsek voltak a további helyszí-

nek, mégis megfogott bennünket az állat 

és növényvilág harmonikus elrendezé-

se. Az ôzikék kecsessége, az elefántok 

lomhasága a szurikáták okossága. Meg-

csodáltuk az épülô „Esôerdô” egzotikus 

hangulatát!

Az állatkerti séta után jólesett a közeli 

„Vadászcsárdában” megpihenni, miköz-

ben Kovács Istvánné megnyitotta „Köz-

gyülésünket”. Örömét fejezte ki hogy so-

kan családtagjaikat is elhozták, így közös 

élményben lehetett részük!

Közgyûlésünk témája: 20 évesek lettünk! 

E rendezvényünk tervének ismertetése el-

fogadása volt fô feladatunk! Mindnyájan 

egyetértettünk abban, hogy emlékeze-

tessé kell tenni e számunkra kiemelkedô 

eseményt! Idôpontját november közepé-

re tervezzük.A hivatalos teendôk lezárá-

sa után jól esett a fi nom ebéd, melyet be-

szélgetve, jó hangulatban fogyasztottunk 

el. Még sokáig együtt voltunk! Nem aka-

ródzott felállni! Megbeszéltük: „Jövôre, 

együtt, ugyanígy!”

Szép nap volt! •

Nyári élmények
Bográcsolás Kiskunhalason
Kovács Istvánné a nyíregyházi ILCO egyesület elnöke

Közgyûlés a Nyíregyházi Állatparkban
Kovács Istvánné
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Minden szülô arról álmodik, hogy egész-

séges gyermeke születik. Sajnos ez nem 

mindig így van. Ilyenkor egy más életet 

kell megélni sérült gyermekével, ami erôt 

– kitartást önfeláldozást kíván. 

Ezt tapasztaltuk a MISZ által 2009. au-

gusztus 25.-tôl 30-ig stómás gyermekek 

számára szervezett üdültetésen, ahol a 

gyerekek többsége nem csak stómás, ha-

nem fogyatékkal élô is volt. 

Gál Mátyásné, Éva közel egy évtizede 

vállalta magára a stómás gyerekek üdül-

tetésének felügyeletét. Kérdésünkre el-

mondta, hogy csecsemô kortól 25éves 

korig üdültetnek stómás gyermekeket. Je-

lentôsségét abban látja, hogy ugyanazon 

problémákkal élô fi atalok vannak együtt, 

ahol megélhetik másságukat, és nyíltan be-

szélhetnek problémáikról egymás között. 

Fontosnak tartja, hogy a szülô együtt le-

het a kiskorú gyermekével, hiszen ezek a 

gyerekek még nem tudják magukat ellátni. 

Sok esetben anyagi körülményeik miatt 

sem tudnának ezek a gyerekek nyaralni. A 

MISZ nagy hangsúlyt helyez erre, aminek 

fedezetét pályázat útján biztosítja.

Megkérdeztünk néhány jelenlévôt, – 

akik között gyakran elhangzott a címben 

idézett kérdés –, hogy mit jelent számukra 

ez a lehetôség?

Tamás: 18 éves, Nagykanizsáról érke-

zett. Urostómás. Vese transzplantált. Ba-

rátokra lelt. A hasonló problémákkal élô 

társival fürödhet, sportolhat.

Antal: Budapest. Ileostómás. Dysthoniás 

(izomtónus zavar). Tanulmányait most fe-

jezi be szociális munkás szakon. Fontosnak 

tartja, hogy együtt lehetnek, párját is itt 

találta meg 5 éve. Egymás között mindent 

megtudnak beszélni. A fásultság, a kiégés 

megelôzésében is segített ez a lehetôség a 

csoportnak. Javaslattal is élt: véleménye 

szerint szükség lenne arra, hogy a fi atalok 

komplex gondozást kapjanak, melyben 

fellelhetô lenne több szakma együttes fel-

lépése elsôdlegesen orvos, stómás nôvér, 

pszichológus, szociális munkás, valamint 

aktivisták. Anti pozitív életszemléletû fi -

atal, szavaival élve „én a fáklya vagyok, 

ha akartok gyertek utánam”    

Anikó: Budapest. Kolostómás, katétere-

zi magát, jelenleg fôiskolai tanulmányait 

végzi szociális munkás szakon. Távolabbi 

terveiben gyógyítással természetgyógyá-

szattal szeretne foglalkozni. Ô Anti párja. 

A körülményeket minden szempontból 

megfelelônek találja. A pihenés kikap-

csolódás biztosított. Véleménye szerint 

betegségükben sokkal nyíltabb kommu-

nikációra van szükség.

Andrea: Santosról jött. Urosztómás. 

Halmozottan fogyatékos dawn kóros. 

Örökre tolókocsihoz kötve. Kezdetektôl 

részt vesznek a nyaraláson ez számukra ez 

szociális lehetôség is egyben. Édesanyja 

rendkívüli erôvel és hittel viszi ezt a ter-

het. Ö a csapat motorja. Vallja, hogy egy 

ilyen gyerekkel nem tudna sehol másutt 

nyaralni. Andi sajátos jelbeszédével adja 

tudtunkra, hogy ezért a lehetôségért várja 

mindig a nyarat. 

Barnabás: 2,5 éves. Nagykanizsa. Ve-

leszületett rendellenesség következtében 

urostómás. Második alkalommal vannak 

itt. Fontos számukra ez a lehetôség. A ta-

pasztalatszerzés, felvilágosodás, szakmai 

vélemény csere lehetôségét kapja meg. 

Köszöni a lehetôséget, hogy Barnus iker 

testvére is itt lehet. Máskor is szívesen 

eljönnek. 

Zsolt: Hajdúsámson. 14 éves. Urostó-

más, születési rendellenesség következté-

ben. Második alkalommal vannak itt. Jól 

esik neki, hogy más hasonló problémával 

rendelkezô gyerekek is vannak itt, akik-

kel meg tudja beszélni gondjait. Szeret 

fürödni. Családja egyébként nem tudná 

nyaraltatását megoldani. 

Bianka: Gyöngyösoroszi 16 éves. Szü-

letési rendellenesség következtében uro- és 

ileóstomás. 7 mûtéten esett át. Szeret itt 

lenni. 10 éve találkozott itt elôször sors-

társakkal. Addig azt hitte, hogy csak ô él 

Te is ilyen vagy ???
Fogyatékos – stómás fi atalok  üdültetése Siófokon
Kovácsné – Magyarfalvi
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ezzel a problémával. Fontos hogy sorstár-

saival beszéljen, itt megnyílik feloldódik. 

A másságban való különbözôségét úgy is 

kifejezte, hogy amikor fi ú sorstársa azért 

nem akart fürödni, mert meglátszik a für-

dô ruhán túl nyúló mûtéti vágás – nagy 

lány létére megmutatta, hogy Ô is ezzel 

él de azért fürdik. 

Dániel: 8,5 éves. Gyöngyöshalász. Co-

lostomás. Határozott, értelmes kisfi ú.  Má-

sodik alkalommal van itt. Szeret itt lenni. 

Szép a Balaton. Sokat fürdik. Sorstársaival 

jól el tud beszélgetni. Ha hívják máskor 

is szívesen eljön.

Róbert: Budapest. 10 éves. Születésétôl 

urosztómás.  Második alkalommal vesz 

részt az üdülésen, szeret ide jönni, mert 

itt sokat lehet fürödni, amit máshol nem 

tud megtenni. Már barátságot is kötött. 

Jövôre is szeretne így nyaralni. 

Mária: Pápa 19 éves colo- és urostó-

más aki ráadásul mozgáskorlátozott, in-

terjúját tolókocsiból adta. Innen is vese-

kezelésre jár. Már több alkalommal részt 

vett a nyaraláson. Fontosnak tartja, hogy 

ebben a közösségben legyen. Barátokra 

talált. Szeret itt lenni. Minden évben na-

gyon várja, hogy itt lehessen. 

Zoli: 24 urosztomás downkóros. Ötödik 

alkalommal vesz részt az üdültetésen. Kom-

munikációjában édesanyja segíti. Vágyik a 

társai szeretetére. Jól érzi itt magát.

Laci: 19 éves Budapestrôl jött. Urosto-

más.  Szakiskolai tanuló. Elôször van itt. 

Azért tartja jónak ezt a lehetôséget, mert 

problémáit meg tudja beszélni társaival.

Péter: Páka. Születésétôl urostómás. 

Elôször van itt. Jól érzi magát. Elmondta: 

„Fotókat készítettem, címeket cseréltem, 
ezáltal tudok majd kapcsolatot teremteni 
az új barátokkal”.

Bátori Józsefné, Eszti népi iparmûvész, 

vezetôségi tagunk, a gyöngyfûzés mester-

ségére tanította a gyermekeket. 

A fürdés sportolás mellett különbözô 

programok várták a gyermekeket, mely-

ben sétahajózás is szerepelt. 

A nyaralókat meglátogatta Somogyvári 

Simicza Imre a MISZ elnöke is.

Gyerekek megkérdezése közben Kocsis 

Péterné Hermina MISZ vezetôségi tag 

azzal a javaslattal ált elô, hogy a jövô évi 

helyszín Nagyatád lehetne, ahol már a fel-

nôtt stómások részére ez évben megnyílt 

a lehetôség a sorstársi nyaralásra. A két 

korcsoport itt egyszerre nyaralhatna. 

Nincs szebb és hasznosabb dolog annál, 

amikor mi felnôttek azon igyekszünk, dol-

gozunk, szponzorokat keresve, pályáza-

tokat írva, hogy gyermekeink, sorstársa-

ink életét megkönnyítsük, szebbé tegyük, 

ha rövid idôre is feledhetetlenné tegyük 

ezzel a nyaralással nehéz napjaikat. Ezt 

tette a Magyar ILCO Szövetség. Köszö-

nik a jelen lévôk kicsik és nagyok. Kö-

szönik a szüleik. 

Köszönjük a siófoki szálloda személy-

zetének, hogy a nem mindennapi körülmé-

nyeket igénylô feladatot, minden igényt 

fi gyelembe véve megoldották. •
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Coloplast A/S Magyarországi Képviselet

H-1118 Budapest, Dayka Gábor u.3.

Telefon/Fax: (1) 22 66 163, (1) 22 61 455

Web: www. hungary. coloplast.com

E-mail: huzkl@coloplast.com

TÉMÁK: 

1. A nevetés gyógyít 

2. A mozgás éltet 

3. Együtt könnyebb

FELTÉTELEK

Fotót bárki küldhet, 

ha az sztómával élô 

emberekrôl szól.

A legjobb 3 mû szerzôje 

15000, 10000 és 5000 Ft értékû 

ajándékot kap.

Adatlap a képekhez: fotós neve, 

elérhetôségei, képszám, a fotózott 

helyszín, idôpont, téma, szereplôk 

bemutatása.

Formátum: 300 DPI-s jpg file vagy 

13X18 cm méretû papírkép.

Egy pályázó maximum 10 képpel indulhat.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével 

vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges 

személyiségi és szerzôi jogsértésekért minden felelôsség a pályázót 

terheli. A résztvevô a pályázati anyag elküldésével automatikusan 

elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy Coloplast 

A/S publikációkban térítésmentesen használja pályázati képeit.

Beküldési határidô: 2009. december 31.

Zsûrizés és díjátadás: 2010. márciusában.

Coloplast

fotópályázat


