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zártkörûen terjesztve

„Uram, tégy a béke eszközévé, 
hogy szeretetet vigyek oda, 
ahol gyűlölet van.”

   (Assisi Szent Ferenc) 

Így a naptári év végéhez közeledve meg-
érint mindannyiunkat a karácsony misz-
tériuma, varázsa, ez a titkokkal övezett 
megható nap. A karácsony az év talán 
legszebb, legmeghittebb ünnepe!

Ilyenkor a leggyakrabban emlegetett 
szó a szeretet. Mi is a szeretet valójában? 
Csupán csak egy szó? Egy fogalom? Egy 
érzés? Mind együtt! 

Miért fontos a szeretet? Mert eltöröl 
minden rosszat, megszünteti a fájdalmat, 
megbocsát, gyógyít, minden ajtót kinyit. 
A szívünk ajtaját is!

A szeretet láthatatlan, de olyan hatal-
mas, hogy felold minden határt!

Az ember társas lény. Ez a szép hajlam 
egyáltalán nem megvetni való bennünk!

Bontsuk ki lelkünket a mi „társaságunk-
ban”, a stomások társadalmában, ismer-
jük meg egymás nézeteit, sorsát, adjuk át 
egymásnak a határokon átívelő szeretet!

Ha ezt megtesszük, látjuk az örömöt, 
az újjászületett reményt az arcokon, amit 

mi varázsoltunk oda! Ez a legtöbb, amit 
ember megtehet!”

    
Az igazi szeretet példája egyedül az, hogy 
nem fél a másik ember szeretetétől, hogy 
elegendő benne a szelídség, a türelem és az 
alázat, ahhoz, hogy elfogadja azt.

(Pilinszky János)

E gondolatok jegyében kíván a Magyar 
ILCO Szövetség Elnöksége, Vezetősége 
az egyesületei minden tagjának és család-
tagjának áldott Karácsonyt, jó egészséget 
és örömteli újesztendőt! •

Karácsonyi köszöntő



Igazán találó volt a VI. Sztómás Világ-
nap jelmondata a „Nyújts kezet”, a Gyu-
lán megrendezett két napos Nemzetközi 
Konferenciának, melyet a Magyar ILCO 
Szövetség rendezett.

A civil társadalom nagy családja, a fo-
gyatékkal élők nyújtottak itt egymásnak 
kezet. Elmondhatjuk, hogy megvalósult 
a civil társadalom összefogása. Létre jött 
egy olyan találkozó, ami szakmai, társa-
dalmi, lelki segítséget, iránymutatást adott 
a fogyatékosokat foglalkoztató problé-
mákra. Lehetőséget adott új információk 
megszerzésére, véleménycserére.

A Nemzetközi Konferencia keretében 
rendeztük meg Világnapunkat, amely VI. 
a sorrendben. 

A Világnap jelentősége óriási! Ilyenkor 
találkoznak a Nemzetközi ILCO szerveze-
teinek vezetői, tagjai. Hazai és nemzetközi 
szakemberek előadásaiból megismerhetjük 
az új, tudományos módszerek lehetősége-
it, az élhetőbb sztómaviselést, úgy fiziká-
lisan, mint mentálisan és szociálisan. De 
találkozó, volt ez a barátság jegyében is! 
Nagyon sok ismeretség szövődik ilyenkor.

A konferenciát Somogyvári Simicza 
Imre a Magyar ILCO Szövetség elnöke 
nyitotta meg.  Köszöntőjében elmondta, 
hogy a nagyszabású rendezvény Európai 
Uniós támogatással jött létre. Az össze-
fogás ereje van benne! Ebben a profithaj-
hász, individualista világban csak együtt 
boldogulhatunk!

Rendezvényünket megtisztelte Dr. Só-
lyom Olimpia asszony az Egészségügyi 
Minisztérium osztályvezetője. Köszöntő-
jében elmondta, hogy a cél a fogyatékkal 
élőknek a társadalomba való visszatérése. 
A rehabilitált ember nagyon fontos gaz-
dasági tényező!

Dr. Perjési Klára, Gyula város polgár-
mestere  üdvözlő szavaiban arról szólt, 
milyen nagy megtiszteltetés Gyula szá-
mára ez a rendezvény. Sokatmondó idé-
zete találó volt: ”Az a boldog ember, aki 
a rendelkezésére álló lehetőségekből a 
legtöbbet tudja kihozni!”

Ezt mutatták meg a rendezvény szak-
mai megnyitóját megelőzően a „Gördülő 
Tánccsoport” tagjai akik kerekesszékes  
táncbemutatót tartottak. A világhírű, több 

díjat nyert csoport látványos, érzelemgaz-
dag, csodálatos módon megkoreografált 
előadása, könnyeket csalt ki a jelenlévők 
szeméből. Ők tudják mi a hit, az akarat, 
a példamutatás!

Dr. Péley István  a szakmai fórum leve-
zető elnöke, a Dombóvári Szent Lukács 
Egészségügyi Kht főorvosa a „Megválto-
zott aktivitással és  társadalmi részvétellel 
élők életminőségéről” beszélt. Elmondta, 
hogy az egészség relatív. Szinte minden 
ember fogyatékos valamilyen szempont-
ból. Az életminőség legfontosabb dimen-
ziói a munka, a sport a jó segédeszköz a 
megfelelő szociális ellátottság. Egy kínai 
közmondást idézett, mely szerint: „Az 
életben a hátrányos helyzet csak akkor 
hátrány, ha úgy fogod fel!”.

Most pedig a teljesség igénye nélkül 
számunkra témájában a legfontosabb elő-
adásokból idéznék néhány gondolatot:

Dr. Nagy András Péter a  Kiskunhala-
si Semmelweis Kórház Kht főorvosa „A 
szűrés problémái”-ról  beszélt. Elmondta, 
hogy hazánkban 600 ezer ember fogya-
tékos, ugyanannyi megváltozott munka-
képességű él. A változást a komplex szű-
résrendszerben látja! Ennek folyamata: a 
megelőzés a felvilágosítás, primer, sze-
kunder, tercier szűrés, utánkövetés. Az 
emlő és méhnyakrák szűréshez hasonlóan 
a colorektális szűrés beindítása az egyik 
legfontosabb feladat! Kérdés: milyen mód-
szerekkel?  Miből?

„Nyújts kezet”
VI. Sztómás Világnap
Fogyatékossággal élôk társadalmi helyzete Kelet-Európában
Nemzetközi konferencia, Gyula 2009. október 9-10.
Kovács Istvánné, vezetőségi tag, a nyíregyházi ILCO egyesület elnöke
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Giuseppe De Salvo: az Európai Sztómás 
Szövetség képviseletében a „Fogyatékos-
sággal élők támogatása Olaszországban” 
c. témában tartott előadást. Előtte még el-
mondta, hogy 2009 es év a  „Sztómások 
Világéve”. A világnap október 3-án van. 
Hazájában  az ILCO-s hálózatot különbö-
ző szervezetekkel egészítik ki, pl. „Stomás 
gyerekek szüleinek szövetsége”, különböző 
sportágak szövetségbe tömörülése sztómás 
résztvevőkkel. Szólt a sztómások gazdasági, 
pénzügyi, szociális támogatásáról. Hazájá-
ban egy sztómás 250 euró/ fő/hó támoga-
tásban részesül.  Ez az ottani átlagjövede-
lem 33%-a. Az eszközellátottság azonos 
feltételek mellett történik, mint hazánkban.

Ifj. Somogyvári Imre: a Free Mobility 
Egyesület elnöke az egyesület életéről 

mutatott be egy filmet. Jelszavuk: „Moz-
gássérültek a szabad mozgásért”! Élhető, 
élni akaró egyesület. Mindenki kipróbál-
hatja magát a sporttalálkozókon, a külön-
böző mozgásterápiás rendezvényeken, pl. 
lovagláson.

Mányik Richárd: Kutyával az Emberért 
Alapítvány. Nagy érdeklődés kísérte az 
alapítvány munkáját felvázoló beszámo-
lót, nem kevésbé a rendezvény másnapján 
zajló bemutatót. Láthattuk, hogy a kutyák 
sokszor életmentő szerepet töltenek be a 
fogyatékosok életében.

Kleerné Klement Zsuzsa: A Coloplast 
képviseletében bemutatta az „Őszin-
te párbeszéd a sztómáról” c. kisfilmet.  
Ahogy néztem  és hallgattam, arra gon-
doltam, ha ilyen és ehhez hasonló impul-

zusok gyakrabban eljutnának hozzánk, 
sokkal könnyedebben vidámabban, bol-
dogabban viselnénk stomásságunkat!  
Megkapott a filmnek a természetből vett 
képeinek szépsége, a nyugtató zenéje, a 
megszólalt személyek által nyújtott bíz-
tató szavak!

Jelen voltak a cseh, szlovák, román 
ILCO szervezetek képviselői, bemutatva 
hazájuk jellemzőit a sztómások életmód-
jával kapcsolatban.

Elmondhatjuk, hogy egy nagyon em-
berbaráti, kiválóan megszervezett és meg-
rendezett civil találkozónak voltunk részt-
vevői.

Köszönet a szervezőknek. Köszönet 
Gyulának! •

A Magyar ILCO Szövetség VI. Világ-
napját rendhagyó módon tartotta meg.
Az összefogás erejére támaszkodva. Merítve 
abból a szükségből, ami annyira hiányzik a 
civil társadalmi életből: a párbeszéd erejéből.

A fogyatékos társadalom egy részével 
ünnepeltünk. A két napos konferenciát  
követően Világnapi Ünnepi Küldöttgyű-
lést tartottunk a gyulai Pándy Kálmán 
Kórház tanácskozó termében.

Somogyvári Simicza Imre elnök úr kö-
szöntötte az ünnepi közgyűlés résztvevő-
it. Elmondta, hogy már az új Alapszabály 
szerint ülésezünk, miszerint az egyesüle-
teket a vezetői képviselik létszámarányos 
szavazattal. (1 szavazat 50 fő). Erre gaz-
dasági okok miatt volt szükség.  Az ülés 
határozatképes.

Ismertette a MISZ jelenlegi helyzetét. 
A szövetség egy szoros értelemben vett 
koordináló szervvé kell, hogy váljon. Az 
IlCO mozgalom az egyesületek műkö-
désén múlik. 

A tervezett feladatok megvalósítását 
nehezíti, hogy a szövetség lényegesen 
kevesebb állami támogatást kapott, mint 
a tervezett volt, amely még nem érkezett 
a számlánkra teljes összegben. Ez a tény 
kényszerlépésekre késztette a vezetőséget. 
Példa erre a mai találkozó is, hogy csak 
összefogva más szervezetekkel, uniós 
forrásokra pályázva tudtunk méltó mó-
don ünnepelni.

Kérte az egyesületek vezetőit a takarékos 
gazdálkodásra. Minden helyi és pályázati 
lehetőségeket használjanak ki!

VI. Sztómás Világnap
2009. október  9-10, Gyula

„Nyújts kezet”
Kovácsné
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Pozitívumként értékelte, hogy egyen-
súlyba jött a szövetség pénzügyi mérlege.

Megköszönte a segédeszközgyártók 
támogatását. Kiemelte a Coloplast támo-
gatását az ILCO újság megjelentetésében. 
Egy nívós, esztétikus lapot kaphatunk ez-
zel a kezünkbe.

Megköszönte a vezetőség munkáját, 
hogy döntéseikben rugalmasan a lehe-
tőségek figyelembe vételével jártak el. 

Külön kiemelte és mondott köszönetet 
Dittrich Katalinnak a szövetség titkárá-
nak a sokszor embert próbáló felada-
tok végzéséért, Magyarfafvi Imrének, a 
szövetség vezetőségi tagjának, a Doro-
gi ILCO  Egyesület elnökének, az infor-
matika terén kifejtett tevékenységéért, a 
weblapunk moderálásáért az újságunk 
szerkesztéséért.

Dr. Schmidt László főorvos úrnak a szö-
vetség elnökségi tagjának a segédeszköz 
tárgyalásokon végzett tevékenységéért. 
Nagy Zoltánnak a Békés Megyei IlCO 
Egyesület titkárának a konferencia meg-
szervezéséért.

Dr. Schmidt László ismertette a gyó-
gyászati segédeszközök jelenlegi hely-
zetét. Amit elértek az ártárgyalásokon, 
az jelenleg 2% térítési díj. A jövő a ke-

retgazdálkodás, igény szerint. Ebben kez-
dődnek tárgyalások az Egészségügyi Mi-
nisztériummal.

Nagy eredmény: a konferencia első nap-
ján együttműködési megállapodás jött lét-
re a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház  
Dr. Kovács József főorvos, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Dr. Domokos Lász-
ló elnök és Nagy Zoltán a Békés Megyei 
ILCO Egyesület  titkára között, mely sze-
rint segítik a civil szervezetek munkáját, 
a vastag és végbélszűrések szervezését, 
lebonyolítását, az egészséges életmód-
ra neveléssel kapcsolatos rendezvények 
szervezését, mindezekhez térítésmente-
sen helyet biztosítanak. A MISZ nevében 
is köszönet érte!

Elnök úr megköszönte a részvételt és 
az ünnepi közgyűlést bezárta. •

„ Aki él, az mind, mind, örüljön,
Mert az Élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.”

(Ady Endre: Köszönet az életért) 

A Nyíregyházi ILCO egyesület meghívója 
nagy eseményre hívogatta tagjait, segítőit, 
támogatóit. Húsz évesek lettünk! 

Nagy idő! Az életünknek egy nagy sze-
lete. A másságában is élni akaró ember 
életének része!

Ez a másság, a tanácstalanság, a hasonlók 
keresése, a tartozni valahová érzése hozta 
létre a Hajdu-Bihar megyei ILCO segít-
ségével, 1989.szept. 23-án a Nyíregyházi 
ILCO egyesületet.

A 2009. nov.14-én rendezett születésnapi 
ünnepségen megvalósult a stomás társada-
lom  összefogása, együttérzése! A 130 fős 
vendégsereg között 13 egyesületünk képvi-
seltette magát szerte az országból! Ez a tény 
nagy melegséggel töltötte el a szívemet!

Az egyesület elnökeként köszöntöttem 
kedves vendégeinket és sorstársaimat.

Rendezvényünket megtisztelte Somogy-
vári Simicza Imre elnök úr a MISZ és So-
mogyvári Imre a Free Mobility Egyesület 

elnöke.  Szerbiából is voltak vendégeink, 
a szerb ILCO szövetség két szervezetének 
elnöke. Köztünk voltak orvosaink, stomás 
nővéreink, támogatóink.

Az üdvözlést követően meggyújtottam 
a kegyelet gyertyáit az egy év óta  elhunyt 
sorstársaink emlékére.

Dr. Bogdán Rajcs Sándor köszöntőjében 
a „valahová tartozás”szükségességéről szólt. 
Hogy  mennyire fontos a stomás számára 
a folyamatos szakmai tájékoztatás, az  új 
rehabilitációs módszerek elsajátítása!   El-
ismerését fejezte ki az egyesületben kifej-
tett munkáért!

Somogyvári Simicza Imre a MISZ elnö-
ke megköszönte a színvonalas, eredményes 
munkát, további sikereket kívánva! Tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar 
Országgyűlés Költségvetési Tervezetéből  
kimaradt a MISZ 2010. évi támogatásának 
teljes összege. A jelenlévők petíciót fogal-
maztunk meg amelyet minden résztvevő el-
látott aláírásával, és továbbítottuk az EÜ. 
Minisztérium Államtitkárának.

 Mint az egyesület elnöke, ünnepi beszé-
demben elmondtam, hogy a 20 év alatt nagy 
fejlődésen  mentünk keresztül! 

A kezdetben 24 fős klubból mára egy 
nagy létszámú egyesület lett! Jelenleg 
187 fő a taglétszám. Az érdekképvise-
leten, a fizikai gondozáson túlmenően,  
igyekszünk lelki, mentális kapaszkodót 
nyújtani tagjainknak. Egy biztos pon-
tot, ahol a stomás megtalálja a gondja-
ira a választ.

Számunkra az élet különös módon ér-
ték! Két időszámításban élünk! Egyik a 
születésünk dátuma, a másik a műtétünké. 
Ezért is nagy szükségünk van erre a biztos 
pontra, a MISZ szervezeteire, amelyek ka-
paszkodót jelentenek!

A mi 20 évünk
Ünnepelt a nyíregyházi ILCO egyesület
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Az eltelt 20 év, különösen az együtt , eb-
ben a körben eltöltött 11 év bővelkedett szép 
eseményekben! A hivatalos, és kötelező fel-
adatokon túlmenően, számtalan élményben 
volt részünk!

Nem lehet feledni az „ILCO Karácso-
nyaink” hangulatát! A kirándulásaink al-
kalmával sokak által először csodált helye-
ket! A rendezvények utáni „egymásközti” 
beszélgetéseket!

A 20 év tennivalói,  nagyon nagy össze-
fogást, kitartást, összetartást és nem utol-
sósorban sok szeretetet igényeltek. Együtt-
egymásért meg tudtuk oldani feladatainkat!  

Köszönet érte mindenkinek! •

15-én reggel 6,20-kor a Népligetből induló 
busszal mentünk Tiszakürtre, ahol a szállás-
helyünk volt. 5 fő az Önkormányzat Ven-
dégházában, 7 fő pedig egy régi felújított 
kétszobás háznál volt elhelyezve. Mindkét 
helyen teljes kényelem, utóbbi háznál gyö-
nyörű virágos kert, csodás szőlőlugas volt.

Érkezésünk napján délelőtt 11 órakor ta-
lálkoztunk és ellátogattunk a 28 hektáros 
Tiszakürt-i Alborétumba, ahol a fenyők, 
lombos fák szépen fejlett példányainak so-
rában ritkaság is található. Szép számban 
vadon élő hortenzia is volt. Felmentünk a 
kilátóba, ahonnan gyönyörködhettünk az 
elénk táruló szép kilátásban. Visszafelé 
jövet, egyperces néma megemlékezésre 
megálltunk az egy éve elhunyt Kazi emlé-
kére. Az Alborétum bejáratánál megpihen-
tünk és nagy meglepetésünkre odahozták 
a megrendelt ebédet. Ami ízletes volt, kü-
lönösen a sáfrányos zöldbableves, ezután 
kissé elfáradtan, de élményekben gazdagon 
mindnyájan a szálláshelyünkre mentünk és 
lepihentünk. 

Du. 16,30 kor a Vilmos utcában, felfris-
sülve Évikénk meghívásának tettünk eleget. 
Volt meglepetés, mert egy szép nádfedeles, 
tornácos, gyümölcsös kerttel körülvett iga-

zi régi stílusú falusi házuk van és belül is a 
berendezés a régmúltra emlékeztet.

Az udvaron volt megterítve. Étel, ital, sü-
temény, finom gyümölcstorta, kávé került az 
asztalra. Nagyon megköszöntük a házigaz-
dának, hogy nagyon kellemes hangulatban 
tölthettük el a délutánt.

Ezután elsétáltunk a Tiszához, ami szép 
látvány volt, de a szúnyogok agyon csíptek 
bennünket, így hamar hazamentünk.

Tiszakürt szép rendezett, virágos helység. 
Szép parkjai vannak, ahol egy II. Világhábo-
rúban életüket vesztett helybéliek emlékére 
emelt szoborcsoport áll. Másik emlékmű az 
56-os elesettek emlékére lett állítva, gondo-
zott virágos park veszi körül a szobrokat.

Odaérkezésünk másnapján reggel 8,30 kor 
találkoztunk a buszmegállóban és indultunk. 
Csergeszőlőre a termálfürdőbe.

Ez a település 1952.01.01-től létezik, mint 
önálló község, előbb Tiszakürt része volt. 
Cserkeszőlő 1000 éven keresztül magyar-
lakta település. 

1942-43-ban Magyar  Amerikai Olajkuta-
tó Társaság megtalálta Cserke jövendő hír-
nevét, az akkor 96 fokos termálvizet, ami 
2000 méter mélyből tört fel. Háború alatt a 
kút le volt zárva.  1948-ban megnyitották 
a kutat. A vizsgálatok később kiderítették, 
hogy az elfolyó melegvíz környékén a ho-
mokban gödröt ásó emberek érezték, hogy 
a termálvíz nagyhatású gyógyvíz.

Nagy szerepet kapott  a homokos talajba 
történő szőlőtelepítés. Így alakult ki a ma 
használatos név is. 

A Gyógyfürdő épületét 1965-ben nyitották 
meg., mely egyre népszerűbb lett a környe-

ző települések és városok lakói között.  A 
méltán nagyhírű gyógyvíz ellenére a fürdő 
környezetének fejlesztése  1998-ig nem ka-
pott megfelelő hangsúlyt. Az elmúlt éveken 
a fürdő teljes felújítása és jelentős fejlesztése 
megtörtént, igy nagyhírű fürdőhely lett, amit 
nemcsak belföldi, hanem külföldi vendégek 
is szépszámmal látogatnak. Fedett rész, me-
leg, hideg medencék, hullám és dögönyö-
zők várják a fürdőzőket. Ezen kívül számos 
terápiás kezelések, orvosi reehbilitációk is 
gyógyítják a különböző mozgásszervi, izü-
leti stb. betegeket. Nagyon jókat fürödtünk 
mi is, élveztük a különböző hőmérsékletű  
medencék vízét. 

16-án este szintén összejött a társaság 
a kertes szálláshelyen, ahol szalonnasütés 
volt, finom mangalica szalonnából. Jó vö-
rösborokkal öblítettük le a vacsorát, mely-
től a hangulat emelkedett lett. És 20,30-ig 
nótázott a társaság. Tovább is bírtuk volna a 
mulatozást, de Évike takarodót fujt. Másnap 
reggel az egyik szomszéd dicsérte a társasá-
got, hogy milyen szép nótákat tudunk és az 
unokája addig nem volt hajlandó lefeküdni, 
amíg daloltunk.

Ez az este is felejthetetlen élményt nyújtott.
17-én sajnos összepekoltunk, szedtük a 

sátorfánkat és még egyszer a strandra men-
tünk, lubickoltunk egész délelőtt és 15,30 
kor indult az autubusz haza.

Azt hiszem, mindnyájan elmondhatjuk, 
hogy kitűnő volt a szervezés, a hangulat, 
jókat beszélgettünk, nevetgéltünk, és fel-
töltődve fizikailag, lelkileg tértünk haza.

Adja Isten, hogy sok ilyen szép napokat 
éljünk meg együtt. •

Az Egyesület Tiszakürtön  
és Cserkeszőlőn járt
2009. Július 15-17.
Nyársné Bori, a zuglói ILCO Egyesület tagja
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A Dorogi ILCO Klub régen tervezett egy 
legalább egy éjszakás távollétet is igénylő 
utazást, hogy bebizonyítsa tagjainak, hogy 
a kórházon és az otthonukon kívül máshol 
is eltölthetnek egy éjszakát.

Ez a dilemma a szervezésnél is érződött, 
többen nem merték vállalni az utat, de be-
tudható volt ez az idős kornak vagy anyagi 
nehézségnek is. Végül is úti célnak a Ma-
gas-Tátrát választóttuk azzal, hogy útba 
ejtünk néhány történelmi magyar várost. 

Szeptember 11-én kora reggel egy kis-
busszal tizennyolcan, jókedvű, lelkes kis 
csapattal vágtunk neki az útnak. Szlováki-
áról és az utunkba eső látványosságokról a 

feleségem tájékoztatta a résztvevőket. Első 
állomásunk Selmecbánya volt, éppen bá-
nyásznapi előkészületben. Következő ál-
lomás Besztercebánya, itt is egy helyi ün-
nepségbe csöppentünk.

 Odafelé az Alacsony –Tátra déli lejtői 
alatt, az Ördög-lakodalma hágón át jutot-
tunk fel késő délután szálláshelyünkre, a 
Gabriella-panzióba, Stryba-ba. Kipakolás 
után felmentünk a Csorba-tóhoz, gyönyör-
ködtünk a természet eme csodájában és el-
szörnyülködtünk a tátrai katasztrófa még 
mindig látható nyomaiban.

A napot kellemes vacsorával zártuk, jól 
elszórakoztattuk a pincért és magunkat is 
az étlap nyelvtörő felolvasásával.

Másnap reggeli után Tátra-Lomnicra ve-
zetett utunk. A menetrend bonyolult rend-
szerén való kiigazodás után célba vettük a 
csúcsot. Két lépcsőben jutottunk fel, először 
négyesével ültünk be a lanovkákba, majd a 
közbenső állomáson, 2190 méteren akkli-

matizálódtunk. Gyönyörködtünk a tenger-
szemben, a csodálatos környezetben, a szép 
virágokban, sétáltunk a gránitköveken. Vá-
rakoznunk kellett, hogy az újabb kabinban 
a csúcsra jussunk. De megérte türelmesnek 
lenni. Amit fentről, 2634 méterről láttunk, 
elmesélni nem lehet! Minden csúcs a lá-
bunk alatt volt. A kitűnő napos idő ellené-
re, hol az egyik, hol a másik szikla tűnt el 
a felhőben, de ennek percek múlva nyoma 
se maradt, hihetetlen látvány tárult elénk. 

Az elhúzódó „hegymászás” után szinte 
megállás nélkül tartott haza a gps-től ese-
tenként megtréfált csapatunk, de a társaság 
jó hangulatban, nótázva viselte a hosszú 
buszozás fáradalmait. 

Visszafelé a két Tátra közt, majd a Do-
novaly-hágón  át vezetett utunk hazáig.

Mindenki megfeledkezett a maga bajá-
ról, sok élménnyel gazdagodva szóba sem 
került stó-másságunk. Gyakran elhangzott 
a kérdés, hová megyünk legközelebb? •

A kiskunhalasi ILCO Klub tagjainak régi 
vágya vált valóra. A KISKUN Sztómások 
Alapítvány támogatásával, 6 napos körutat 
tehetett Erdélyben, ismerkedhetett városa-
ival és vadregényes tájaival.

A szokásosnál kisebb csapat indult út-
nak, de annál nagyobb lelkesedésben és 
jobb hangulatban. A korai indulás sem za-
vart bennünket.

Sétálhattunk Nagyvárad, Kolozsvár, Ma-
rosvásárhely utcáin, csodálhattuk szebbnél 
szebb épületeit, templomait, valamint igen 
híres szobrait. Azt is megtudtuk, melyik 
házban született Mátyás király. Végig jár-
tuk a Lázár kastélyt, ahol Bethlen Gábor a 
gyermekkorát töltötte és igen szép kiállítá-
sokban gyönyörködhettünk. Megmásztuk 
az 1256 m-es Pongrác-tetőt, ahol egyedül-
álló kilátásban volt részünk. Utunkat csodás 
fenyvesek kisérték. A vadregényes táj pom-
pája miatt, nem győztük kapkodni a fejün-

ket, hogy semmit se mulasszunk el.Végig 
gyalogoltunk a Békás szoros monumentális 
sziklái alatt, ahol az aláfestő zenét, a Békás 
patak morajlása szolgáltatta. Megismertük 
a Gyilkos tó és a Szent Anna tó legendá-
ját is, miközben sétálgattunk partjaiknál és 
gyönyörködtünk a természet csodáiban. A 
Medve tó partján sót nyalogattunk és lemen-
tünk Parajd híres sóbányájába is. A hatal-
mas, teremnek is nevezhető bányavájatban, 
egy más világ tárult elénk. 

Természetesen végigkóstoltuk Borszék 
híres borvíz forrásait is. Megfordultunk Far-
kaslakán is, Tamási Áron sírjánál és meg-
néztük Szejkefürdő híres székely kapuit is. 
Utunk során sok szép idézetet olvastunk a 
gyönyörű faragott kapukon. Számtalan él-
ményben volt még részünk, szinte felsorol-
ni lehetetlen.

Hazafelé vezető utunk a Maros völgyén 
vezetett, ami szintén magával ragadó látni-

valókat nyújtott, és sokunk fülében ott mo-
toszkált a híres dal, „Maros menti fenyves 
erdő aljában…”.

Nemcsak a csodálatos táj ragadott meg 
bennünket, hanem az utunk során tapasz-
talt vendégszeretet is. Páratlan élményben 
volt részünk, amikor a gyergyószentmikló-
si tanyán vendégül láttak bennünket. Az est 
befejezéseként, a tábortűz mellett felhang-
zó, Székely és Magyar himnusz, könnyeket 
csalt szemünkbe. Erre a kirándulásra sokáig 
fogunk emlékezni! •

Utazás a Magas-Tátrába

Erdély csodálatos tájain
Madarászné
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Itt ülök az asztal mellett, és próbálom fel-
eleveníteni Laci barátom képeit.

Nehezen megy, nem tudom elhinni, hogy 
itt hagyott bennünket. Csak ülök, és nézek 
ki a fejemből, majd megindulnak a képek, 
nagy össze-visszaságban. Van valami kö-
zös bennük. Mi az? Gondolkodom, újra 
és újra visszajönnek a képek. Megvan, 
Laci mindegyiken mosolyog, nevet, vi-
dám és jókedvű.

Igen, így ismertem meg Őt 1996-ban. 
Én, mint frissen műtött, Ő pedig már, mint  
„régi motoros”,  aki segít a fiatalnak járni 
és élni. Ezután sok-sok év következik, me-
lyekben az ismerősből, a sorstársból barát 
válik. Nemcsak mi ketten, hanem a család 
is összejár, segítünk egymásnak. Közösen 
nyaralunk, Romániában, Görögországban, 
Magyarországon. Sok-sok nevetéssel, vi-

dámsággal. Laci arcán az együtt töltött idő 
alatt mindig ott volt a gyerekes jókedv, ami 
most hiányzik. Hiányzik nézése, amiben 
benne van, hogy kapható minden tréfára, 
hülyeségre.

Sok estét, éjszakát, nappalt töltöttünk 
együtt a vadászatok alatt, ami a legnagyobb 
szenvedélye volt családja után. Felesége, 
Erzsi és leánya, Xénia a szemefényei vol-
tak. Mindent nekik rendelt alá, értük dol-
gozott, értük élt.

Sok-sok kép itt villog előttem, látom, 
hogy súlyos hasmenéssel hogyan teríti le 
a vaddisznókant, hogyan lövi le a szarvas-
borjút, a nyulat, a fácánt. Tudom mennyire 
szerette a vadászatot, a horgászatot. Sajnos 
már nem lő több vadat, nem fog több halat, 
és nem mosolyodik el cinkosan.

Nagyon fáj, hogy elment, nem lesz itt, 
hogy az egyesület ügyeit intézzük, vitatkoz-
zunk rajta, mint a gyerekek.  Igen, meg van. 
Laci barátom egy szeretetre méltó, nagy 
gyerek volt. A gyerekek egyszerűségével, 
derűjével, igazmondásával, önérzetével, 
tenni akarásával, lazaságával. Nem tudom 
miért, de a képek csak jönnek, és jönnek 
a balatoni gyermek táborokról, egyesüle-
ti kirándulásokról, sütésekről, főzésekről. 
Mind itt kavarognak a fejemben. A képe-

ken Laci , csak mosolyog bár tudom, hogy 
milyen nehézségekkel kellett megküzde-
nie. Azt szerette volna, ha a családjának, 
és mindenkinek jobb lenne. A képekben 
Laci mosolyog, talán nekem is mosolyog-
nom kellene, de nem megy, mert a szívem 
megtelik keserűséggel és bánattal. Hiány-
zik. Ő elment, de emléke örökre bennem 
marad. Azon gondolkodom, hogy az ILCO 
Egyesület elnökeként, a MISZ vezetősé-
gi tagjaként hány sorstársunknak segített. 
Nem tudom. Nagyon soknak.

Még csak 48 évet élt, de élete során száz-
évnyi megpróbáltatás érte. A képek elmen-
tek, sajnos Laci is.

Elmentél, köszönök, köszönök Tőled a 
MISZ nevében, és a Békés Megyei ILCO 
Egyesület nevében is.

„Jó utat”. Nyugodjál békében. •
Nagy Zoltán, MISZ vezetőségi tag

2009. október 21.-én a klubtalálkozóink 
sorában már harmadik alkalommal találko-
zott a két klub. Most a dorogiak egy külön 
busszal keltek útra. Nagy szeretettel vártak 
sorstársaink a Közművelődés Háza-ban, 
ahol havonta tartják a tatabányaiak az ösz-
szejövetelüket. A két klubvezető köszöntése 
után a gyorsan egymásra találtak az isme-
rősök, de újabb ismeretségek is szövődtek. 
Az önfeledt beszélgetést az ebédre invitálás 
szakította félbe, de ott sem maradt az félbe. 

Az ebéd után a Szabadtéri Bányászati 
Múzeumba vittek vendéglátóink. A beren-
dezett irodákkal, bányászlakásokkal, sza-

badtéri gépbemutatón, és bejárható bánya-
tér segítségével idézik meg a bányászatot 
az egykori XV-ös aknánál, a szénmedence 
utolsó termelőüzeménél. Ez a látványos-
ság a két bányaváros klubtagjainak nagy 
élményt jelentett, hiszen mindkét klub tag-
jai között sokan voltak, akiknek ez a mára 
már csak múzeumban látható iparág adta 
a kenyerét. Minden városba érkező -a vá-
rossal ismerkedőnek javasoljuk,- hogy ezt 
a látványosságot ne hagyja ki.

Ezután Európa legnagyobb ércmadara a 
tatabányai Turul-emlékműhez vittek vendég-
látóink, majd visszatérve a klub bázisára, 

elbúcsúztunk egymástól fájlalva, hogy mi-
lyen gyorsan elrepült az idő. Megfogadtuk, 
hogy a jövőben közös programokat kirán-
dulásokat szervezve gyakoribbá tesszük a 
találkozásokat. •

Emlékképek Nagy Laciról

Klubtalálkozó
Magyarfalvi Imre, a Dorogi ILCO Klub elnöke

A Hírmondó további számaiba várjuk 
a klubok beszámolóit a magyarfalvi@
gmail.com emil címre, a cikkhez tarto-
zó képeket eredeti méretben jpg for-
mátumba ugyanide kérjük (ne a szö-
vegbe ágyazva). 

A következő szám április vagy május 
hónapra várható.
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Coloplast A/S Magyarországi Képviselet
H-1118 Budapest, Dayka Gábor u.3.

Coloplast fotópályázat meghosszabbítva

Keresztrejtvény skandináv módra 

Az első ötven, sztómával élő rejtvényfejtő, aki postán elküldi Coloplast A/S címére a fősorokban olvasható jelmondatot, 
praktikus Coloplast italhűtő tasakot kap ajándékba. A gyorsaság számít! 

Új beküldési határidő: 2010. február 15-ig.
Pályázati feltételek a 2009. szeptemberi ILCO Hírmondóban és a honlapon.

A nevetés gyógyít A mozgás éltet Együtt könnyebb


