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A remény kék szalagja!
Hisszük hogy munkánk nem hiábavaló, hiszen
„Ha a sokféleség közös alapot és
célt talál, nagy dolgot szülhet.
Mindenki megőrzi másságát de
egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden
színterén.”
(Müller Péter- Jóskönyv)
Évek óta tartó,
közös
munka,
együttgondolkodás
eredménye,
mindaz a sok sikeres
program, melyet magunk mögött tudhatunk. A rendezvényeinket nem a
siker elérésének
céljával rendeztük.
Célunk a figyelemfelkeltés volt! A figyelem ráirányítása egy meglévő problémára, jelen esetben
arra, hogy a végbél és vastagbélrák továbbra is
szedi áldozatait, arra, hogy az időben felfedezett
betegség gyógyítható, arra, hogy főleg a középkorú korosztályt érinti legyen az nő,vagy férfi és
arra, hogy egészségtudatos szemlélettel, a szé-

gyenérzet és a tabuk levetkőzésével,
odafigyeléssel, ismereteink bővítésével óvhatjuk a magunk és szeretteink életét. Sokféleségünk a
sztómaviselés közös terhe alatt
válik egyé és a rák ellen való küzdelem irányadó a célok meghatározásában. Mindennapos küzdelem a végbél
és vastagbélrák ellen,
azok mellett, akik jelenleg is harcolnak,
megemlékezvén
azokról, akiket elveszítettünk.
Elismeréssel
nyugtázhatjuk, hogy rákellenes küzdelmünk,
és rehabilitációs
programjaink
hazai és Kárpát-medencei együttműködéssel zajlanak!
Hisszük, hogy a közösség ereje, összefogása,
elért sikereink példaként szolgálnak!

Szerkesztők:
Kovács Istvánné; Nagy Róbertné; Magyarfalvi Imre; Krajecz Tamás

Tartsanak velünk!
Nagy Róbertné Julcsi
Ötök titkára
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ILCO Karácsony
Debrecenben
Kellemes meghitt, környezetben köszöntött ránk
Advent 3. vasárnapja. Felöltöttük ünneplőnket, szívünk megtelt melegséggel, így fogadtuk meghívott
vendégeinket Karácsonyi Ünnepségünkön. Sokan
eljöttek, néhányan már nem tudtak, többek csak lélekben lehettek velünk a szeretet ünnepén. Velünk
ünnepeltek együttműködő partnereink a Nyíregyházi-, a Kecskeméti- és a Dél-pesti ILCO Egyesületek elnökei és küldöttségük, valamint vendégeink között köszönthettük Dr. Nagy András Pétert
a Magyar ILCO Szövetség elnökét, a Beregi- és
Berettyóújfalui ILCO vezetőit, sorstársainkat, segítőinket, a Gyógyászati segédeszköz Forgalmazó
Cégek képviselőit.Megható szavakkal köszöntötte az összegyűlt vendégsereget Dr. Varga Attila a
DEKK Urológia Tanszék docense. Szavai hallatán
a közelgő karácsony lehelete járta át a termet, a
díszes fenyőfa, az adventi koszorú, a gyertyaláng,
a fehér abroszok, rajtuk süteményes tálak, körötte
vidám, mosolygós emberek! Az öröm ünnepe ez!
Néha összeérnek a tekintetek de mindenki másért fohászkodik, ám mindenki számára az „élet”
a legnagyobb ajándék, hogy itt lehetünk megannyi
viszontagság, küzdelem után.Lassan elnökünk Bátori Józsefné Eszter veszi át a szót és emlékezünk
a távozókról, a jó barátokról, majd némán fejet hajtunk. Beszél az elmúlt évről, és a tervekről a következő évben ránk váró feladatokról, programokról,
rendezvényekről...
Köszöntjük évfordulós sztómaviselőinket!
„Stoma et vita” hangzik az üzenet „sztomával az
élet” Emberpróbáló küzdelmek előtt hajtunk fejet,
ahogyan soroljuk a neveket. 35 éve, 25 éve .... 5
éve sztómaviselő. Valamennyien nagy harcosok,
hisz volt erejük talpra állni, meggyógyulni és példát
mutatni embertársaiknak. Elismerő Oklevelet kaptak Egyesületünk azon tagjai akik önkéntes munkájukkal önzetlenül segítettek! Valamennyiüknek
szívből gratulálunk!
Az Alsó-Józsai Nyugdíjas Egyesület vegyeskórusa
után a Református gimnázium diákjai az advent
hangulatát hozták el közénk vallási műsorukkal.

„Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek! „
                                  Wass Albert

A rendezvény fénypontja sztárvendégünk „Liszter
Sándor és a Vadrózsák” voltak akik ismét feledhetetlen, vidám hangulatot varázsoltak körénk. Többen táncra is perdültek, mások együtt nótáztak
Sándorral.
A közös ebéd elfogyasztása után a Magyar ILCO
Szövetség elnöke Dr. Nagy András Péter köszöntötte az egyesület tagságát, és megköszönve a
meghívást, méltatta a munkánkat majd további sikereket kívánt.
Öröm számunkra, hogy sokan eljöttek hívó szavunkra, öröm, hogy jól érezték magukat és ha rövid időre is de feledték gondjaikat. Minden kedves
sorstársunknak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepet
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt és Jó
egészséget kívánunk.
Debrecen, 2014. december.14
Nagyné Julcsi
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25 ÉVESEK LETTÜNK
2014. 12. 06.

„Uram! Nem csodákért és
látomásokért fohászkodom,
Csak erőt kérek a hétköznapokhoz.”
„Taníts meg a kis lépések művészetére!!”
Antonie de Saint Exupéry
A fenti sorokat idézte a Nyíregyházi ILCO Egyesület elnök asszonya, Kovács Istvánné, a szervezet
immáron 25 éves évfordulóján. Exupéry, mintha tudta volna, hogy milyen sok kis lépést kellett
megtenniük azoknak a betegeknek, akik a rákkal szembesülve, eljutottak a mai „második születésnapi” ünnepségükre.25 év nagyon nagy idő.
Nagyon nagy kitartás, összefogás, összetartás,
szeretet, egymásra figyelés kell ahhoz, hogy még
ennyi idő után is együtt legyünk. Elnök asszony
köszöntötte a meghívott vendégeket, az együttműködő partnereket, a 13 társegyesület vezetőit, tagjait. A MISZ képviseletében Vancsa Józsefné elnök
helyettes asszonyt. Dr. Tóth Lajos Barna főorvos
urat, a Nyíregyházi Jósa András kórház Sebészeti
Osztály,osztályvezető főorvosát, aki köszöntőjében, méltatta az egyesület 25 év alatt elért eredményeit . „A MI 25 ÉVÜNK” előadásában egy, a 25
évről átfogó képet nyújtó beszámolót tartott. Szólt
az alapítás körülményeiről, 1989-as évről, az alapítókról, akkori Hajdú- Bihar Megyei ILCO vezetőiről,
Dr. Bartha Iván sebész adjunktus, Nyúl László titkár, Bátori Józsefné, ill. Dr. Kopcsa István nyíregyházi sebész orvos alapítói tevékenységéről.
A jelenlegi vezetőség a 25 évből 15 évet töltött el
az egyesület élén. Az előadásból is megfigyelhető, hogy egy nagyon intenzív, eredményes, a rehabilitáción túl a rákellenes küzdelem fontosságát
is felismerő, azért sokat tevő munka zajlott és ma
is zajlik a szervezetben. A 15 éves munkáért köszönetet mondott elnök asszony orvosainknak,
nővéreinknek, és oklevelet, adott át. Stoma et Víta
emlékünnepség következett. Idén 44 tagunk kapta
meg az elismerést. Kiosztottuk kiadványunkat „A
MI HUSZONÖTÉVÜNK” címmel.
A hivatalos teendők után, a kellemes szórakozás
következett. Már hagyomány, hogy a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond színház művészei lépnek fel karácsonyainkon. Most is így volt. Jó volt együtt lenni,
örülni a közösen megtett útnak, sikereknek!
Boldog Születésnapot!
Kovács Istvánné Mara

bővebben a www.kekinfo.hu olvashatnak az
ünnepségről
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Az Ötökről
„Együtt többre megyünk”
Ez a bölcsesség nyitotta meg az utat, annak az ös�szefogásnak, ami a Nyíregyházi,- Debreceni,- Dorogi,- Kecskeméti, Dél-pesti ILCO Egyesületeket
tettre sarkalta.
Ma már elvárás és egyben lehetőség minden civil
egyesület számára , hogy programjaikban összefogjanak egymással, és nyissanak a határon túli
kapcsolatok felé.
Így jött létre a bevezetőben említett összefogás, így
jött létre az ÖTÖK.
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység a
Dorogi és az Érsekújvári ILCO között kezdődött,
majd mi, nyíregyháziak az Erdély-Partiumi részén
működő Koltói Alapítvánnyal kötöttünk barátságot.
Az immáron „négyes csapat”az elmúlt év májusában megrendeztük az I. Nemzetközi Stomás Találkozót Piliscséven.
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Idén már számtalan programot rendeztünk együtt.
Kék Séta Debrecenben,

Helló Nyíregyháza.

Júniusban új, határon túli partnerünkhöz, Ukrajnába, Beregszászba mentünk.Nagyszerű érzés
csapatban dolgozni! Sok ötlet, kihívás, öröm, barátság. Folytattuk a Piliscséven megfogalmazott
gondolatot, szeptember 5-6 án, Nyíregyházán
megrendeztük a II. Kárpát-medencei Stomás Magyarok Találkozóját, a határaink túloldalán élő,
magyarul beszélő román, ukrán, szlovák, szerb
A Dorogi ILCO ez év márciusi „Legyen egy kék napod” programján írtuk alá a Dél-pesti ILCO csatalakozását, így lettünk ÖTÖK.

stomások részvételével.Szép programokat kínáló,
nagyon jó hangulatú találkozó volt, amiről bővebben a www.kekinfo.hu weboldalunkon bővebben
lehet olvasni.
Kovács Istvánné
az ÖTÖK elnöke
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Kék séta a civis városban…
A Debreceni ILCO
Egyesület „kék sétára” invitálta a civis
város
lakosságát
2015.03.25-én
délelőtt. Tettük ezt azért,
hogy a vastag és
végbéldaganat áldozataira irányítsuk a
figyelmet, hiszen statisztikai adatok igazolják, hogy évente
kb.10.000 új esetet
diagnosztizálnak, és
a halálozási okok között is igen előkelő 2. helyet
foglal el a rákbetegség ezen fajtája. Az igen magas
megbetegedési mutatók igazolják a szervezett szűrés létjogosultságát, mely megszervezése immár
népegészségügyi kérdéssé nőtte ki magát.
Kampányunk célja a figyelemfelkeltés!
Az ILCO Egyesületek tagjai 80%-ban vastag és
végbéldaganat során végzett gyógyító eljárás során váltak szükségszerűen sztómaviselővé. A
rákellenes tevékenységünk immár 5 hazai ILCO
Egyesület és 4 határon túli civil szervezet együttműködésében zajlik (Nyíregyháza, Dorog, Kecskemét, Dél-pest és Debrecen) melyek mindemellett
ellátják a sztómaviselők érdekképviseletét, szervezik gondozásukat és rehabilitációjukat, fellépnek az
esélyegyenlőségük és emberi jogaik védelmében.
A „kék mozgalom” sokrétű programjainak (túra,
konferencia, séta) sikerességét a közösség ereje,
a túlélők összefogása alapozza meg. A sétával emlékezünk azokra, akiket már elragadott a kór, azokra, akik közöttünk vannak, és sikeresen legyőzték a
betegséget, és azokra, akik jelenleg is küzdenek…
Gondolatainkkal és eszméinkkel egyetértve tartott
velünk és tűzte gallérjára – a vastagbélrák ellenes
mozgalom jelképét- a kék szalagot- az 5 együttműködő ILCO Egyesület elnöke, a Magyar Rákellenes
Liga Debreceni képviseletének tagjai, valamennyi
civil szervezet, és a civis város lakói akik hívó szavunkra csatlakoztak hozzánk.

A séta végén a Debreceni Református Nagytemplom előtti Kossuth téren kék lufikat eresztettünk a
magasba.
Nagyné Julcsi
- Debreceni ILCO Egyesület
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Nyíregyházi KÉK 2015
Dorogi ILCO Egyesület, és a Magyar Vöröskereszt
területi szervezete a vastag- és végbélrák elleni
küzdelem jegyében „Kék Napot” szervezett Dorogon.
   Az eseményen részt vettek az együttműködő
partneri egyesületek, Nyíregyháza, Debrecen, Dél.
Pesti, Kecskemét ILCO klubok képviselői, és több
ILCO egyesület tagjai, Dorog és Esztergom kórházainak kiváló orvosai, Dr. Nagy András a MISZ elnöke, Zuber Éva, az Érsekújvári ILCO titkára, akik
a Dorogi ILCO együttműködő partnerei.

Kovács Istvánné, aki az esemény levezető elnöke, egyben előadója is volt, arra kereste a választ,
hogy mit tehet egy civil szervezet, ha nincs vastagés végbélszűrés Magyarországon.
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Idén kibővült a csapat, csatlakozott hozzánk a Délpesti, és a Kecskeméti ILCO Egyesület. Így „az
Ötök” együtt sétáltunk a „civis” város főutcáján,
„Egy rák nélküli jövőért”.
KÉK SÉTA Nyíregyházán I 2015. március 26.
   A márciusi KÉK Hónap programjait egy nagyon
szép eseménnyel zárta egyesületünk a vastag és
végbélrák megelőzése elleni küzdelemben, egy
kellemes KÉK Sétával
  

Végtelen örömmel töltött el bennünket, hogy a nyíregyházi lakosság már ismerősként fogadott és beszélgetéseink, a szűrés fontosságáról, több esetben hosszabbak voltak, mint korábban, aminek
örültünk.

„Együtt könnyebb” a visszatérő gondolat.
Így volt ez a Debreceni ILCO Egyesület ez évi KÉK
programján, a KÉK SÉTÁN is immáron három éve,
amikor is együttműködésre léptünk programjaink
megvalósításában, megfelelve a civil törvény elvárásainak. Azóta nagyon sok szép rendezvényünk
volt együtt.

Mindezek a találkozások is meggyőztek bennünket
arról, hogy mennyire elterjedt ez a betegség, és milyen fontos a munkánk, a megelőző, felvilágosító
kampányaink.

folytatódik.........
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Ez a márciusi nap egy nagyon tevékeny, embertársaink iránt szeretettel teli nap volt.Ezt látták az
égiek is, mert csodálatos időben tudtunk segítséget
adni a lakosságnak.
Köszönet érte tagjainknak, önkénteseinknek!

együtt örültek, zsibongtak, mulattak, egy nagyon
élő, jókedvű város hangulatát adva, a városban, és
a MOSOLY UTCZA-ban.

Helló Nyíregyháza!

Együtt tettünk „Egy rák nélküli jövőért”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
immáron negyedik alkalommal rendezi meg a Helló
Nyíregyháza programot, a Nyíregyházi Civil Fórum
és az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság koordinálásával.
A városnapot Dr. Kovács Ferenc polgármester úr
nyitotta meg, kellemes szórakozást kívánva
    Egyesületünk is ott volt a MOSOLY UTCZA - ban,
ami a CIVIL Egyesületek utcája volt
Reggel korán érkeztünk, a „fiúink” sátrat szereltek,
a rák színében, kék-fehérben, minden kiegészítőnk
ennek a jegyében lett berendezve. Proskektusaink,
kiadványaink felkeltették a figyelmet, sok vendéggel beszélgettünk a megelőzésről, a rákmegelőző
állapotról, a stomaműtéről, a reményről, a rák utáni
életről.

Velünk tartottak ezen a napon együttműködő partnereink, a Dorogi,- és a Debreceni ILCO, a Dél-pesti ILCO Egyesülettől.Kicsik, nagyok, idősek, fiatalok

IV. ORSZÁGOS STOMÁS TALÁLKOZÓ
GYULÁN 2015. MÁJUS 30.
A Magyar ILCO Szövetség immáron negyedik alkalommal rendezi meg tagszervezeteinek találkozóját, melyet az idén Gyulán rendeztek meg a
Thermál Camping és Motel területén, melynek házigazdája a Békés Megyei ILCO Egyesület volt.
Együtt voltunk, jól érzetük magunkat, találkoztuk
sorstársainkkal.
Egy remek jól megszervezett, megrendezett program, rehabilitáció, kikapcsolódás volt.

2015. második évfolyam 1. szám

Rehabilitációs nap
Ladánybenén
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ben megérkezett hintókra és lovaskocsikra! A hagyomány, az hagyomány! És itt az a módi, hogy a
városból kiszabadult emberfiát megkocsikáztatjuk
a környéken! Erdőn- mezőn járunk, nyeljük az út
porát és töröljük az izzadságot miközben szemünk
gyönyörködött a látványban. Hol jobbról, hol balról
aranyló búzatáblák kísérték utunkat, itt ott hosszan
útszéli fasor hűvösében haladtunk, a távolban pajtákat, tanyákat véltünk felfedezni, mígnem megérkeztünk egy újabb Ladánybenei gazdához!
Az erdő kellős közepén egy család emuk tenyésztésével foglalkozik. Maguk keltetik, nevelik és dolgozzák fel. Szíves vendéglátóinktól emu-mangalica szalámit kaptunk kóstolóba, batátapálinkával no
meg hűs ásványvizet szomjunk oltására. Megtudtuk a házigazdától, hogy gyógygombák termesztésével is foglalkoznak. Egzotikus állatok egzotikus
virágok, friss levegő zöld környezet ...
Hazatérvén szakácsunk utánozhatatlan marhalábszár pörköltje, került az asztalokra házi tarhonyával,
főtt burgonyával és kovászos uborkával, hűs italokkal. A Kecskeméti háziasszonyok finomabbnál finomabb házi süteményekkel kínáltak szakadatlanul,
majd finom borok kerültek az asztalra. Egy váratlan
pillanatban hableány jelent meg a pajta ajtajában
és gyönyörű táncot lejtett, a jelenlévők szájtátva
csodálták. A történet csak úgy kerek ha eldaloljuk
a nótát is... Erre sem kellett soká várni, mert megszólalt a tangó harmónika, csakhamar dalra fakadt
az egész társaság... Egyik nóta a másik után, hol
bánatosan, hol vidáman, hol ballada, hol meg sirató, táncdal, népdal, operett ami csak az eszükbe
jutott. Hosszan mulatoztunk mígnem a lemenő nap
a hazaútra figyelmeztetett.
A közeli viszontlátás reményében vettünk búcsút
vendégeinktől!

A
Kecskeméti
ILCO
Egyesület
is azon igyekszik,
hogy munkája során biztosítsa. Segítse és támogassa tagjai számára
a teljes körű rehabilitáció lehetőségét, mind emellett immár közérdekű tevékenység
elvégzését is vállaltuk. Ennek érdekében minden
páros hónap utolsó csütörtökén klubnapot tartunk,
ahol orvosi előadások- legutóbb a „Gyógyteák és
hazánk szép tájai” címmel- kötetlen beszélgetések, az új tagok fogadása zajlik. Évente legalább
egy alkalommal kiválasztunk egy szép tájat, ahová kirándulni megyünk. Másik hagyomány, hogy a
nyári rehabilitációs klubnapot Varga József és vendégszerető családja ladánybenei birtokán rendezzük meg.
Kellemes érzéssel szívünkben, vártuk érkezésüket
együttműködő partnereinknek. 2012 óta figyelem
és követem nyomon a „kék mozgalom” rákellenes
tevékenysége során végzett munkáját. Töretlen
lelkesedésük és sikeres programjaik láttán szükségét éreztem a mielőbbi csatlakozásnak. Hamar
rájöttem, hogy nyitott kapukat döngetek, hiszen
mindenkit szívesen fogadnak, segítenek és támogatnak aki céljaikkal egyetértve felvételét kéri a
csapatba.
2014 nyarán egy Debreceni Rehabilitációs nap
kapcsán történt meg az együttműködésünk aláíráKecskemét. 2015. 07.18
sa (Nyíregyháza-, Debrecen-, Dorog-, és új tagként
Kecskemét) azóta számos közös programon vetIstenesné Gálfi Ilona elnök
tünk részt.
A rekkenő júliusi hőség elől árnyas filagória alá
kísérjük érkező vendégeinket a Debreceni Egyesület elnökét Bátoriné Esztert és küldötteit, A Délpesti csapat vezetőjét Pollák Ottót és sorstársait,
valamint a nyíregyházi vendégeket élükön Kovács
Istvánné Marikát a kék mozgalom megálmodóját és létrehozóját. Finom disznótoros reggeli és
némi szilvórium után, míg a háziak az ebéddel
foglalatoskodtak, Varga gazda megmutatta az érdeklődőknek birtokát majd felszálltunk az időköz-
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EZT JÓL KIFŐZTÜK
Rehabilitációs nap Debrecenben
Rekkenő hőség, árnyat adó, ismerős fák. Ez fogadott bennünket és a Zsuzsi vonattal érkező csapatot az idei bográcspartinkon, Hármashegyalján.
Ismerős a hely, hiszen 2012-ben és 2014-ben is itt
voltunk. Kerestük is a kis madárcsaládot akikkel 3
évvel ezelőtt együtt ebédeltünk, de nem voltak a
fészküknél.Mire a csapat az árnyat adó tetőig sétált , bizony megéreztük a nap melegét. Gyorsan
kiosztottuk a nem igazán hideg (hűtés tábori körülmények között: vödörben kútvízzel) , de szomjoltó
ásványvizet és pogácsával, friss szalonna tepertővel indítottuk a napot.A bográcsban már rotyogott
az ebéd, mert a főszakács és segédei korán keltek.
Mikola úr és felesége Zsuzsika jól előkészítették az
alapanyagokat, a „nagy fehér főnök”( Dr. Németh
Attila főorvos) pedig szállította a szamurályával a
felszerelést. Amíg az ebéd főtt, mi közgyűlést tartottunk.Elnök asszony a nagy melegre való tekintettel engedélyt kért , hogy kosztümjét rövid nadrágra
cserélje, majd köszöntötte vendégeinket, együttműködő partnereinket a Dél-pesti és a Kecskeméti
ILCO Egyesületek képviselőit. Ismertette az eltelt
idő eseményeit , beszélt a sajnálatosan várólistára
került pályázatról , a ránk váró nagy feladatról.
Ezután orvosi előadás, kérdések következtek.
A nap egyre jobban tüzelt az égen, már volt vagy
35 fok árnyékban, mire sort kerítettünk egy tesztsor
kitöltésére, hogy a csapat ne csak a meleg miatt izzadjon.Három féle kérdéssor volt. Mindegyik másmás témakörből tartalmazott 13+1 kérdést.
Volt is sugás, pusmogás , leskelődés, kérdezgetés , amíg kiraktam az megnyerhető ajándékokat
.Szinte mindenki kapott valamit. A 13+1 hibátlan
totót Vargyaséknak sikerült egy témában kitölteni,
így Melinda öröme határtalan volt.
Végre megfőtt a finom sertés pörkölt krumplival,
volt hozzá savanyúság és friss kenyér is. Mindenki
jól lakott, még repeta is jutott bőven.
Sajnos a hőség annyira kimerítette a csapatot, hogy
nem vállalkoztunk a későbbi , esti vonatindulásra.
A kora délutáni órákban újra felültünk az Öreg
Hölgyre, a mi kedves Zsuzsinkra és egy szép nap
emlékével a tarsolyunkban hűvösebb helyet kerestünk.
Lejegyezte: Bátori Józsefné
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EZT JÓL KIFŐZTÜK
Rehabilitációs nap Nyíregyháza - Sóstófürdő
2015. július 25.
Hagyományként, a nyári klubnapunkat stílusosan,
a szabadban rendezzük. Immáron másodszor a
Múzeumfaluban.Ideálisabb helyet el sem lehetne
képzelni erre a programra. Autentikus hely, minden szempontból. A Sóstó gyógyfürdő és környéke nagy túrisztikai vonzerő, sok szép régi épülettel, melybe észrevétlen illeszkedik a Múzeumfalu,
amely a Szabolcs- Szatmár- Bereg –megyei építészeti stílusokat korokat mutatja be. Különleges hangulata van A szabadtűz, amelyen főzünk, nem is
ropoghatna más helyszinen.Korán érkezünk, a főszakács, Bandula István és felesége, és jómagam.
Tüstént a tűzhelyet készítjük el, majd az alapanyagokat rakjuk ki. Fogadó ételt készítünk. Lapcsánka
sütés lesz.Közben érkeznek önkéntes asszonyaink, és megy a munka. Rövidesen érezzük az első
lapcsánkák illatát. Mennyei étel. Választék is van,
cukkinis, és krumplis.
Megérkezik stomaterápiás nővérünk Gál Zoltánné
Magdika , Dr. Bogdán Rajcs Sándor főorvos úr, Orvos tanácsadó testületünk elnöke. Kicsit később az
Ötök partnere a Debreceni ILCO Egyesület tagsága, Dr. Német Attila főorvos úrral.
Ha már itt vagyunk egy vezetőségi ülést is tartunk, a
ránk váró nagy feladatokról. Köszöntöttük Pogonyi
Tamás urat a B. Braun kft üzletkötőjét, kiemelt támogató
Gécziné Éva a szokásos precizitással megszervezett vetélkedőre invitálja a tagságot
A sport programokból kicsit visszavettünk, a nagy
meleg miatt, egy kis torna azért volt
Gál Zoltánné Magdika stomaterápiás nővérünk „Az
eszköz útja”c. előadásában az eszközök rendszeres felírására hívta fel a figyelmet arra, hogy három
havonként, személyesen kell megjelenni a rendelőintézetben, és egy rutin ellenőrző vizsgálat után
kell felíratni az eszközöket.
Közben megérkezett az ebédünk, finom, magyaros
babgulyás és szalagos fánk barackízzel.Nagyon
ízlett, amiből repetára is volt lehetőség
Nótázás, baráti beszélgetés, emlékek felidézése
következett. A közelgő, augusztus 27-30 prágai
utunk részvevői kis csoportban beszélték meg a teendőket.Szép nap volt. Feltöltődtünk együttérzéssel, szeretettel.
Kovács Mara
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„Kárpátalja
1000 éves emlékei”

EGYESÜLETI HÍRLEVÉL
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„... Légy a vendégem most, képet kapsz e tájról,
Érzéki öleléssel, szívvel üdvözöllek a Kárpátokból!
Sokszínű nemzetből e hely, barátot kovácsol,
Ezeréves múltja nem gátol, új tervekre hangol! „

hurcoltak. Embertelen bánásmód, a körülmények,
és járványos betegségek miatt több ezren lelték itt
halálukat. Megrendülve álltunk a több ezer, márványtáblákba vésett név előtt, utólag is tisztelegve
emléküknek.

                                  Pál Júlia: Kárpátok ölelése

Számtalan megvalósított program a „ rákellenes „
tevékenységünk színterén, melyek az összefogás
eredményességét dicsérik és igazolják. Újabb sokat sejtető útra indultunk, és nagy örömünkre immár
„Ötökről” beszélünk. A Nyíregyházi ILCO Egyesület
szervezésével a Debreceni-, Dorogi-, Kecskemétiés Dél-pesti Egyesületek küldöttei mint Együttműködő partnerek indultunk Kárpátalja felé.
A találkozó célja, határon túli magyar ajkú civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, valamint a térségben élő sztómaviselők felkutatása és segítése.
Beregszász-Munkács-Szolyva történelmi emlékhelyek, magyar történelemmel.
A XIII-XIV században épült Munkácsy vár sokat
látott és megélt „Öreg hölgyként” magaslik egy 68
m-es sziklabércen, mely környéke egykoron pihenőhelyként szolgált a Vereckei Hágón átkelő magyaroknak, majd fényét emelte legdicsőbb védelmezője Zrinyi Ilona.

A dicsőség mellett a szomorúság karöltve jár, melyet igazol szolyvai emlékpark története. A Kárpátaljai magyar holokauszt emlékműve. 1944 őszén
a bevonuló szovjet csapatok nyomában érkező
belügyi egységek a magyarok és németek által
lakott településekről minden 18 és 50 év közötti
férfit összeszedtek, és a Szolyván gyűjtőlágerbe

A XIX. század utolsó évtizedeiben divatos angol
Tudor-féle stílusban épült a Schönborn kastély. A
kastély 50 hektáros parkja az őshonos növényzetével , egzotikus fáival, virágaival Kárpátalja legnagyobb és legszebb tájépítészeti együttese.
A magyaroknak nincs szükségük a múltjuk kitalálására, történelmük átírására. A tiszacsomai emlékpark honfoglalás kori temetkezési helyre, egy
akkori település fölé épült, bizonyítván, hogy több
mint ezer esztendeje itt éltek, temetkeztek honfoglaló őseink.

Borzsova község, szálláshelyünk Beregszásztól
délkeletre a Borzsa folyó jobb partján fekszik. A
2001-es népszámlálási adatok szerint 1 500 lelket
számlál. A települést szinte teljes egészében magyarok lakják, akiknek túlnyomó része református.
folytatódik.....

HORIZONT

2015. második évfolyam 1. szám

„Kárpátalja
1000 éves emlékei”
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rok között. A napot táncházzal, közös nótázással,
mulatozással zártuk.

2

Vendéglátónk Csizmár Sarolta a Beregszász és
Vidéke Falusi Turizmus Szövetség elnöke. Háziasszonyaink nagy szeretettel, jóféle fogadó pálinkával, és finom, háromfogásos vacsorával vártak
bennünket.
Vacsora után került sor úticélunk fontos eseményére, immáron az ukrajnai kapcsolatunkkal, HATOK
Együttműködési Megállapodásának aláírására. A
kapcsolatfelvételt a közös gondolkodás, egymás
kultúrájának, szokásainak jobb megismerése, a
határon átnyúló feladataink közös megoldása érdekében tettük meg.

Mindjárt meghívtuk új partnerünket a szintén az
Ötök partnerségében megvalósuló „Kárpát-medencei Stomás Magyarok Találkozójára”, melyet 2015.
szeptember 5-6 án rendezünk Nyíregyházán. Volt
még egy nagyon fontos szakmai küldetésünk, a
Kárpátaljai stomaviselőkkel való találkozás.

Másnap Beregszász felé indultunk. Beregszász
egyik legrégibb és legszebb épülete a Bethlen-kastély mely otthonául szolgál a Beregszászi 11. számú Ipari Szakközépiskolának. 2002-ben az épület
bejárat felőli jobbszárnyában több helyiséget jelöltek ki a beregszászi múzeum számára. Kezdeményezőjének, igazgatójának, tárlatvezetőjének,
Serpa Jánosnak sikerült felkutatni, megmenteni az
egykori múzeumi tárgyak egy részét, új gyűjteményekkel gazdagítani anyagát.
Nem nélkülözhettük, hogy el ne látogassunk a „bevásárló turizmus” helyszínére, a „nagy piacra”, ahol
a legkelendőbb szuvenír az orosz vodka, és az
édesség volt. Hazaindultunk.
Magyar területre érve volt még időnk, így egy nagyot gondolva, kis kitérővel ellátogattunk Nyírbá-

torba, a minorita templomba, melynek kora-barokk
oltárai felbecsülhetetlenek, és méltán világhírűek. A templomot Báthory István erdélyi fejedelem
építette 1460-ban. Meghallgattuk a Krucsay oltár
érdekes történetét, ami Krucsay János kisvárdai
várkapitány és annak felesége Tolvay Borbála életéből vétetett. Innen tovább menve a Máriapócsi
kegytemplomba tértünk be. A Szent Mihály-templom avagy máriapócsi kegytemplom híres Máriabúcsújáró kegyhely amely 1696-ban vált ismertté a
könnyező Szűz Mária révén.
Egy sikeres, tartalmas út emlékeivel tértünk haza.
Az emlékek képei még sokáig táplálják lelkünket.

Bemutattuk a nálunk rendelkezésre álló gyógyászati termékeket, melyek remélhetőleg hozzájuk
is eljutnak rövid időn belül a jobb életminőségük
érdekében. A zene, minden nyelven ugyanazt fejezi ki, a legbiztosabb közös nevező nemzetek, hatá-

Kovács Istvánné
a Nyíregyházi ILCO Egyesület elnöke
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A Dorogi ILCO eseményei
Egyesületünk minden hónap második keddjén tartja klubnapjait a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelő Tanácstermében. Működési területünk Dorog és
Esztergom kistérsége. A klubnapok
a szinterei az évek alatt barátsággá
kovácsolódott tagok kötetlen találkozásának. Továbbá előadások során itt bővülnek állapotunkkal
kapcsolatos egészségügyi ismereteink és egyesületünk aktuális ügyeit is itt beszéljük meg.
Az egyesület tevékenysége nem merül ki a klubnapok megtartásával. Az aktív tagok figyelemmel
kísérik, hogy lakóhelyükön ki került hasonló helyzetbe, mint mi, és igyekszenek segítségükre lenni,
átvezetni őket a kezdeti nehézségen. Együttműködésünk az esztergomi kórházzal van, de Budapest
közelsége okán a térség sztómás „utánpótlását”
csak részben „termeli ki” az esztergomi kórház.
Azért, hogy a másutt sztómássá váltak is tudomással bírjanak rólunk a térség minden orvosi rendelőjében és gyógyszertárában tevékenységünket
hirdető plakátokat helyeztünk el. Ezek a plakátok
biztosítják, hogy a sztómássá vált betegek elérhessék segítségünket. Tudomásul kell venni, hogy
nem minden sztómás vágyik közösségre, a klub
felkeresésére, hiszen többségük idős ember, de
biztonságot nyújt számukra, ha bajukkal, problémájukkal van kihez fordulni. Ezt nyújtja számukra
az egyesület beteglátogató szolgáltatása.

Tevékenységünk a klubnapokon túl.
Évi rendszerességgel tartunk majálist és nagyobb
kirándulást. Legutóbbi kirándulásunkon a szlovákiai „testvér egyesületünkkel” az Érsekújvári ILCO
Klubbal az Alacsony Tátrában jártunk. Majálisunkat most a dorogi Bányász Emlékház udvarán tartottuk. Ez jó lehetőség volt megismerni, felidézni
térségünk bányász múltját. Ott voltunk Gyulán
a sztómás találkozón, Kárpátalján a nyíregyházi
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egyesület határon túli társkeresésében, társegyesületeink „kékség jegyében” tartott rendezvényein
és a visegrádi hajókiránduláson.
Elhivatottságunk.
Korunk civilszervezeteinek tevékenységével kapcsolatban új feladatok, elvárások fogalmazódtak
meg. Nem elég csak a magunk bajával foglalkozni, felelőségünk azok tájékoztatása, akik még nem
betegedtek meg, akikre leselkedik a veszély. A tájékozódott ember előbb fordul orvosához.
Addig, amíg nincs
szűrés, a mi feladatunk, hogy felkeressük a térség
nyugdíjas egyesületeit és előadások és beszélgetések keretében tájékoztassuk őket a vastag- és
végbéldaganat veszélyéről. Legközelebb október
8-án Nagysápra készülünk.Márciusban a vastag,és végbélrák elleni küzdelem havában változatos
formában lehetőségeinkhez mérten figyelemfelkeltő kampányokat szervezünk. Ebben az évben
összefogva a helyi Vöröskereszt Szervezettel március 6-án térségünk nyugdíjas egyesületeit hívtuk
meg konferenciánkra, amelyen 176 fő vett részt.
Előadóink az esztergomi kórház orvosai, szövetségünk elnöke és összefogásunk klubvezetői voltak.
Terveink
Egyesület figyelemmel kíséri a segédeszköz és azzal való ellátás problémáit. Miután az irrigáláshoz
használt leeresztőzsák ellátás javítására tett kérelmeink nem jártak eredménnyel, a NEA pályázat
segítségével magunk kezdtünk egy új rendszerű
leeresztőzsák gyártásába. Az év utolsó negyedében elérhető lesz ez a minden irrigálás után eldobható termék. A magunk által kifejlesztett
innovatív zsák az OEP által biztosított
372,-Ft/db árú zsák helyett 5,-Ft/db árat
eredményezett. A pályázat lehetővé teszi, hogy minden irrigáló részére térítésmentesen biztosítsunk egy évre szóló mennyiséget. Jövőben is ötletben,
tervekben kifogyhatatlanul várjuk azok
megvalósíthatóságát.
Magyarfalvi Imre
a Dorog ILCO Egyesület elnöke
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Határtalan összefogás
„Föl-földobott kő, földre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.”
/Ady Endre: A Föl-földobott kő/

II. Kárpát-medencei Stomás Magyarok Találkozója Nyíregyháza, 2015. szeptember 5-6
Még alig telet el egy év a Piliscsévi Nemzetközi Stomás Találkozó óta, és már újra itt vagyunk.
Az első találkozó, a szlovák kapcsolat után, elindultunk, mint Petőfi a négyökrös szekéren, Koltó,
Nagykároly felé. Majd Beregszász, Munkács felé,
országunk három határán élő sorstársainkhoz.
Ott álltunk Verecke híres hágóinál, ahol Árpád vezér keresett hazát a magyaroknak, és nagyon sok
barátra, sorstársra találtunk.
Most, megsokasodva, új barátokkal, új egyesületekkel, alapítványokkal, amelyekkel azóta léptünk
szövetségre a vastag és végbélrák szűréséért, gyógyításáért, itt voltunk Nyíregyházán, egyesületünk,
a Nyíregyházi ILCO Egyesület főszervezésében,
és főszponzoraként, ahol egy ÖTÖK szövetségében megszerveztük a II. Kárpát-medencei Stomás
Magyarok Találkozóját. Célunk, hogy barátságon
túl szeretnénk megismerni egymás munkáját a rák
elleni küzdelemben, hogy erősítsük a stomaviselők
érdekképviseletét. Megismerjük egymás kultúráját,
hagyományait, szokásait.
Rendezvényünk fővédnöke Seszták Oszkár , a
Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Közgyülés elnöke volt, védnöke pedig, Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Város polgármestere.A rendezvényen részt
vett Rákóczi Ildikó a város Egészségügyi,- Szociális,- és Ifjusági Bizottságának elnöke, és Dr. Galambos Ildikó a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője, rákellenes mozgalmunk régi támogatója.
A megnyitó a Váci Mihály Kulturális Központban
volt.Mi, Nyíregyháziak a nyírségi, szabolcsi, szatmári szokásainkat, szeretett városunk emblematikus értékeit igyekeztünk megmutatni, a szakmai
konzultációkon túlmenően.A nyelvi akadályok leküzdésére segítségül szolgáltak a vers rímei, a
zene hangjai, a táncok ritmusai. Klubtagunk, Géczi
Ferencné Éva hűen tolmácsolta Ady Endre gondolatait, miszerint”kicsi hazámba, mindig hazatér a
fiad”A nemzetközi hírű, többszörös nívódíjas
Nyírség Táncegyüttes, előadásában nyírségi, szatmári, tírpák táncokat láthattunk, szívet, lelket melengetve. Hogy magunkból is adjunk, erre az al-
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kalomra alakítottuk meg egyesületünk „Búzavirág”
énekkarát, két fő debreceni klubtaggal kiegészülve,
nyírségi dalcsokrot adtuk át, szeretetünk jeléül.
Az esemény jelentőségét, Dr. Bogdán Rajcs Sándor főorvos, egyesületünk Orvostanácsadó Testületének elnöke méltatta. A megnyitó után minden
résztvevőt az ajándékba adott kék pólóban, a szintén ajándék, jelvénnyel, egy élőkép alkotására kértünk, melyen a résztvevők egy kék szalaggá formálódtak. Üzenetként szánjuk a vastag és végbélrák
ellen folytatott küzdelmünkben, kiáltunk vele egy
nagyot a szűrés bevezetéséért!
A vendégeinket az Unió Étterembe invitáltuk, ahol
„Szabolcs-Szatmár terített asztalánál” térségünk
jellegzetes ételeit, italait kínáltuk a hét nemzet
zászlajával díszített teremben felszolgált ebéden, vacsorán, és a másnapi reggelin, az asztalokon nemzetünk színeivel a szalvéta, gyertya.
Ebéd után városnézésre hívtuk a találkozó résztvevőit, mint ahogy a képek is mutatják, jól érezték magukat a városunkban.Este vacsora előtt
Kovács Istvánné a Nyíregyházi ILCO Egyesület
elnök asszonya, az ÖTÖK elnöke, méltatta a találkozó jelentőségét, megköszönte az együttműködő partnerek és az egyesület titkárának, Nagy
Róbertnénak a munkáját.A találkozó a stomaviselők
rehablitációjának szép példája. Összefogás jött létre egy közös cél érdekében, hogy jobban tudjuk
képviselni érdekeinket. Bemutatkoztak a résztvevő
vendég egyesületek. Barátságok szövődtek, sok jó
ember került közel egymáshoz, egymásért.
Ezt követően egy táncbemutatót láthattunk, különösen a férfiak ámulatára.A vacsora után zenés est
volt, mindenki kedvére.
Éjfélkor tombola sorsoláson izgulhattunk.
Felvágtuk a „Barátság tortáját” a 150 szeletes csoki tortát. Már hajnalodott, mikor a szállásra vittük
a vendégeinket, melynek a Szent Imre Katolikus
Gimnázium Kollégiuma adott otthont.
A svédasztalos reggeli után, elnök asszony megköszönte a vendégek részvételét, jó utat és sok sikert
kívánt a résztvevőknek.
Programunk lett volna a Sóstó-Múzeumfalu megtekintése, ami az eső miatt sajnos, elmaradt. Majd
legközelebb!
Együtt könnyebb volt!
Jövőre Veletek a III. Kárpát-medencei
találkozón!!!!
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Vendégeink voltak:

Együttműködő partnerek:

Bencze Béla elnök és küldöttsége
- Agape Alapívány Erdély,
Tóth Irma Mónika elnök és küldöttsége
- ILCO Nagykároly Erdély,
Alzbeta Pinceková elnök és küldöttsége
- ILCO Novi Zámky, Slovákia
Milan Fejes
- ILCO Galánta Szlovákia,

Nyíregyházi ILCO Egyesület
Kovács Istvánné, elnök
Debreceni ILCO Egyesület
Bátori Józsefné, elnök
Dorogi ILCO Egyesület
Magyarfalvi Imre, elnök
Dél-pesti ILCO Egyesület
Pollák Ottó, elnök

Polák Lubomir
- ILCO-Léva Szlovákia
Csizmár Sarolta és küldöttsége
- Falusi Turizmus Szövetség

Kecskeméti ILCO Egyesület
Istenesné Gálfi Ilnona elnök

Snezana Cmiljanic elnök
- ILCO Serbia, Belgrad
Trivun Dragan elnök
- ILCO-Bajna Luka, Bosznia-Hercegovina

A találkozó a Nemzeti Együttműködési
Alap pályázat támogatásával jött létre!

Képek a rendezvényről

Kovács Istvánné
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Dél-pesti krónika
Az ország egyik legrégebben működő ILCO Egyesületét, és annak munkáját szeretném bemutatni
Önöknek. Egyesületünk 1987. október 16.-án alakult a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház nővérszálló
kék szalonjában, Stóma Klub néven.
Első, ideiglenes vezetők: Bobos Mihályné és
Kotlár Béla.
A kezdeti nehézségeken a Magyar IlCO Szövetségtől Horváth Gyula, a Dél-pesti kórháztól dr.
Fónyad László főigazgató és dr. Szállási János főorvos úr segítségével jutott túl a klub.
Jelentős változás állt be a klub életében, mikor
csatlakozott a klubhoz Kiss Lajosné, Jutka, aki
meghatározó személyiség lett a további munkában.
Szinte nem volt olyan ILCO klub az országban,
ahol ne ismerték volna. Nemcsak saját klubjában,
ha nem másutt is segített, szervezett. Már akkor
felismerte az összefogás szükségességét. Rendszeressé tette a társklubokkal való találkozásokat.
Debrecenből Nyúl tanár úr, a Vas megyei ILCO
klubból Závecz Mária, Veszprémtől Gyöngyösig,
de a főváros szinte minden klubjával rendszeres
volt a kapcsolat, a közös program. A vezetőségben
helyet kapó Lakatos házaspárnak elévülhetetlen
érdemei voltak a klub sikeres működésében.
2005-ben önálló egyesületté alakultunk. Az egyesületünk elnöke ekkor Bogdán József volt. A változás nagyobb lehetőségeket kínált, mivel az akkori
titkár Jutka még aktív részese volt a klubéletnek.
Kirándulás, üdülés, különböző rendezvények, mindennaposak voltak egyesületünk életében.
Anyagi lehetőségeink sem voltak sokkal jobbak
mint manapság. Józsi bácsi 2011-ben bekövetkezett halálával új elnök került az egyesület élére
Kurhéjja Mihály személyében. Még ebben az évben
Jutka is meghalt. Halálával egyesületünket hatalmas veszteség érte. Nem volt meg az átmenet a
régi stabil vezetés és az új vezetés között. Változásra volt szükség. 2015. január12-én vezetőség
választás során felálló új vezetés előtt megnyílt a
lehetőség az irányváltásra. Adott volt a feladat.
Kulcsszó: ÖSSZEFOGÁS!
Mint az egyesület új elnöke hozzákezdtem a négyekhez való csatlakozás előkészítéséhez.
2015. március 6-án, a Dorogi ILCO Egyesület által
szervezett „Legyen egy kék napod”rendezvényen,
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aláírtuk az együttműködési megállapodást a négyekkel, a Nyíregyházi, Debreceni, Dorogi, Kecskeméti, ILCO egyesülettel.
Csatlakoztunk egy közösséghez, akik már nagyon sokat tettek a stómásokért, a szűrő- programok népszerűsítéséért, a közös programok megvalósításáért.
A rendszeressé váló találkozások során,- „Legyen
egy kék napod” Dorogon, „Kék Séta Debrecenben,
” Helló Nyíregyháza,- nyilvánvalóvá vált az összefogásban rejlő erő.
Júliusban, a Nyíregyházi ILCO meghívására, Ötök
együttműködésben, két napot töltöttünk Kárpátalján, ahol aláírtunk egy újabb együttműködési megállapodást a Beregszászi Járási Falusi Turizmus
Szövetségével, aki felkarolja a stomás betegeket.
Az összefogás újabb sikereként az Ötök, eredményesen pályáztunk a NEA pályázati kiírására, II.
Kárpát-medencei Stomás Magyarok Találkozója
programunkra, melyet 2015. szeptember 5-6 ra
terveztünk Nyíregyházi helyszínnel. Pályázatunk
címe: „Összefogás határok nélkül.”
A mintegy 150 fővel megtartott találkozón Szlovákiából, Erdélyből, Ukrajnából, Szerbiából és
Boszniából vettek részt. Természetesen az Ötök
egyesületeiből is szép számmal jelen voltunk. A
nagyszerűen sikerült rendezvényen egyesületünk
tagjai remekül érezték magukat.
Idén, még két nagy program vár ránk, a VIII. Stomás
Világnapi rendezvény, és a Klub karácsonyunk, és
akkor elmondatjuk, hogy egy mozgalmas, eredményes évet zártunk, és bizakodással tekintünk a jövőbe.
Pollák Ottó
A Dél-pesti ILCO elnöke

