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Tisztelt Olvasóim!
A Magyar ILCO Szövetség elnöksége nevében szeretettel köszöntöm az ILCO Klubokat és üdvözlök
minden sztómaviselőt, sztómaterápiás nővért, orvosokat, olvasóinkat. A Magyar ILCO Alapítvány
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának segítségével 2014. évben 2 alkalommal jelenteti
meg ezen újságot. A következő oldalak az ILCO Klubok, Egyesületek aktuális rehabilitációs
programjairól, klubnapjairól, eseményeiről, nyújtanak hírt, melyet elsősorban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága támogat.
Dr. Nagy András Péter kuratóriumi tag,
elnök

III. Országos Sztómás Találkozó

Az idei év egyik jelentős eseménye a III. Országos
Sztómás Találkozó, amely szintén a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával került meg
rendezésre május 31-én. A program házigazdája az
Erzsébet ILCO Klub volt Miskolcon a Gárdonyi
Géza Művelődési Házban illetve annak gyönyö
rű parkjában. Ez a találkozó a sztóma és a sport
jegyében zajlott. Az országban működő 37 ILCO
Klubból megjelent 351 főt Dr. Görgényi László
az Erzsébet ILCO Klub Orvos elnöke köszöntötte.

Köszöntőjében elmondta „nagy örömünkre szolgál,
hogy immár 22 éve részt vehetünk a hazai ILCO
mozgalomban, mint házigazdák és mint szervezők
is. Ezt először 1996-ban tehettük meg,amikor is a
Klubunk csak 4 éves volt de megrendezhettük a II.
Sztómás Világnapot a Magyar ILCO Szövetséggel.”
Kiemelte, hogy az ILCO mozgalom célja többek között az is, hogy klubszinten illetve országos szinten
folyamatosan segítsük, támogassuk, rehabilitáljuk a
sztómásokat. Kiváló kezdeményezés a Kiskunhalasi
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ILCO Klub részéről a most már évenként megrendezésre kerülő sztómásokat összefogó, barátságokat kialakító, esetleg párkapcsolatokat is létrehozó
Országos Sztómás Találkozó. Reméljük, hogy ezzel
még hosszú évekre szóló hagyományt teremtettek.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Pelczné
Dr. Gáll Ildikó EP képviselő aki miskolci gyökerek
kel rendelkezik. Előadások hangzottak el A vastag
bél rákszűrés fontosságáért és a sztómaviselők teljes
értékű életéért Dr. Nagy András Péter főorvos, el
nöktől ezt követően Dr. Szathmári Andrástól a Mis

fel Miskolcon Dr. Görgényi Lászlót, aki 2004. feb
ruár 17-én megoperálta és sztómás lett. Elmondta,
hogy felépülését a doktor úr és Hamar-Bonta Judit
sztómaterápiás nővérke áldozatkész odaadó mun
kájuknak köszönhette. Felgyógyulása után ismét
elkezdett sportolni. Kocogás, futás, hegyi kerékpár
versenyzés. Korábban már tudta, hogy a Görgényi
doktor is sportol, versenyszerűen fut. Az élet fura
helyzeteket teremt. 2011. novemberében a Miskolci
Egyetem Barátság maraton 5 km versenyén együtt
futottak. Pár hónap múlva ismét találkoztak, de ak

kolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókór
ház Urológiai Osztály adjunktusa Végbélkiirtással
járó műtétek után kialakult szexuális zavarok cím
mel, végül Ember Gézától az Erzsébet ILCO Klub
tagja A stoma és a sport témáról. Saját betegsége
történetét vázolta, ami több mint 10 éve kezdődött.
El sem hitte az először Miskolcon megállapított
diagnózist, olyannyira, hogy elment Győrbe, újra
megvizsgáltatta magát. Majd amikor ott is azt kö
zölték vele, hogy végbéldaganata van, akkor kereste

kor Géza sajnos a műtőasztalon feküdt, vékonybél
elzáródással. Görgényi főorvos úr ismét megmen
tette az életét. Ezek után sem adta fel, 2013-ban 12
hegyikerékpár versenyen vett részt, ebből nehézségi
fokait tekintve említésre méltó a Bükkszentkereszti,
Erdőbényei, Szilvásváradi. Most 2014 májusáig már
5 versenyen van túl Szilvásváradon aranyserleggel
jutalmazták ténykedését. A versenyek nevezésénél
nem mondom el, hogy sztómás vagyok. Úgy gondo
lom ha ülök a fotelban, iszom a sört és csak panasz
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kodom annak nincs semmi értelme. Sportolni, 70 év
felett is élményekben gazdag életet élni annak van.
Én mindenkit erre biztatok.

A profi lovas csapat előadásában, huszár-lovas be
mutató, Hortobágyi csikós bemutató és huszárlovas
formációs lovaglás volt. Lehetőség volt lovaglásra,

A szakmai program után ebéd, hagyományőrző
huszárkonyha – látvány konyha formájában. Az
egész napos program ideje alatt jelen volt a Gömör
Kishont Vármegye 8.Cobert Vitárius István Huszár
ezred Ózdi Huszárbandérium, melynek tagja Span
der Péter az Erzsébet ILCO Klub titkára.

ezt követően közös zumba tánc volt. A rendezvény
egész ideje alatt lehetőség volt vérnyomás és vércu
korszint mérésre.
Hamar-Bonta Judit
Erzsébet ILCO Klub

Kirándulás az Agostyáni Arborétumba
Ez évi első nagy kirándulásunk, amit 2014. június
21-én szombaton tartottunk, fő úti célja az Agostyáni
Arborétum megtekintése volt. Reggel 8:00 órakor
indultunk a váci autóbusz állomásról, majd Szobon,
Letkésen, Párkányon, és Esztergomon át, Tatát
érintve, az Agostyán község határában található

Agostyáni Arborétum parkolójába érkeztünk meg.
Sajnos a szakvezetésre nem volt lehetőségünk, de
ettől függetlenül szabadon megtekintettük a „par
kot”. A kényelmes séta kb. 1,5 óra időtartamot vett
igénybe, és az út mellett nagyon sok és hasznos in
formációt tudtunk elolvasni az arborétum fa-, nö
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vény- és állatállományáról. A 25 hektáros Arboré
tumot Agostyán községtől kb. 3 km-re a Bocsájtó
völgyben 1955-ben alakítottak ki. A völgy sajátos
mikroklímája lehetővé teszi a hazánktól messze ho
nos fajok nagy számát a kertben.
Az arborétum területét patak szeli át, amelyet fel
használtak tavak létesítésére – ezek egyrészt szépek,
másrészt párolgásukkal hozzájárulnak a völgy sajá
tos párás mikroklímájához, amely a nedvességked
velő fajok számára fontos. A hely különlegességét
már korábban az Esterházyak is felismerték, akik
az 1910-es években vörösfenyőket telepítettek ide.
Ezek ma az arborétum legidősebb, legmonumen
tálisabb 30 m-es fái. Mára az 50-es 60-as években
telepített fák és cserjék már tekintélyesek lettek. Az

arborétum telepítői a „fahozam” mellett gondoltak
az esztétikumra is, és a kert közepén lévő tisztás
csodás a később telepített vérbükkökkel, kínai vö
rösfenyővel, nyírfákkal”. A júniusi kánikulában is
kellemes, hűvös párás volt a hely, üdítő volt a séta
a sok szép fa és cserje között. Délben visszamen
tünk Tatára, ahol egy a tóparthoz közeli étteremben
a csoport megebédelt. A kiadós ebéd után sétáltunk
egyet az Öreg-tó partján, megnéztük a Tatai várat
és a romjait, a Német Nemzetiségi Múzeum kiállí
tását. A városnézés után kissé elfáradva visszaszáll
tunk a buszba és este 6 órakor már meg is érkeztünk
Vácra.
Medgyes Árpád
Klubvezető

JÁSZSÁGI ILCO KLUB HOLLÓKŐN

Városunkban az ILCO Klub – a sztómával élők
– már 15 éve működik, segíti betegtársait. A közös
ségünk nagyon fontos a betegtársak számára, hiszen
gondjaikat megbeszélhetik, segítséget kapnak a min
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dennapok emberhez méltó megélésére. Kirándulni
is járunk évente legalább egyszer, hiszen a lelket is
felüdíti, a testet megmozgatja. Legutóbb augusztus
10-én indultunk el, klubtagok és hozzátartozóik –
mintegy 38 fő – a műemlékekben és természeti szép
ségekben is gazdag Észak-Magyarországra. Az ön
kormányzattól elnyert anyagi támogatás is segítette a
csoportunkat, hogy Hollókő és Szécsény nevezetes
ségeit, Taron a Kőrösi Csoma Sándor emlékére állí
tott sztupát, valamint a fallóskúti Mária kegyhelyet
felkereshessük. A gyalogtúrák és a múzeumlátogatá
sok felváltva követték egymást, szolgálva a test és a
szellem épülését, hogy végül kellemesen elfáradva,
de élményekben gazdagodva térhessünk haza.
Máté Éva

20 éves jubileumát ünnepelte
a Békés Megyei ILCO Egyesület

A Békés Megyei ILCO Egyesület 20 éve, 1994.ben alakult meg. Megyénkben csak ez az egy sztó
másokat összefogó egyesület van, bár az Országos
Szövetségünk álma, hogy minden olyan kórház kör
nyezetében legyen klub, egyesület, ahol sztómakép
ző műtétet végeznek.
A Jubileumi ünnepség, az Egyesület székhelyén,
Gyulán volt, 2014. június 10.-én, a Pándy Kálmán
Megyei Kórház Konferencia termében, ahol a klub
összejövetelei is vannak.
Huszárné Nagy Zsuzsa, elnök üdvözölte a részt
vevőket, a társegyesületek képviselőit, a meghívott
vendégeket, a tagokat, valamint a pártoló tagokat, és
vezette le az ünnepséget.
Az ünnepség megkezdése előtt felállva, egyper
ces néma csenddel emlékeztünk meg Dr. Bumbera
Józsefről, kedves vezetőségi tagunkról, aki 2014.
március hónapban meghalt. Nagyon fog nekünk hi
ányozni a kedves személye és az a sok szép és érde
kes előadás is amit tartott az évek folyamán.
Itt szeretném még megemlíteni, hogy 2013. janu
árban el kellett búcsúznunk Dr. Szász Zsuzsától, aki
az Egyesületünk titkára volt. 2013 novemberében
pedig elhunyt Ágota Laci, aki az előző elnökünk
volt.
Nyugodjanak békében!
A megemlékezést követően, a Klub Patronáló or
vosának, Dr. Becsei László Főorvos Úrnak ünnepi

köszöntője után, Dr. Görgényi Ernő, Gyula Város
Polgármestere tartott beszédet.
A Magyar ILCO Szövetség Elnöke, Dr. Nagy
András Főorvos Úr beszélt, az ILCO mozgalom fej
lődéséről, és a sztómával élők jelenlegi helyzetéről,
hazánkban és az európai országokban. Beszámolt a
megelőző hónapok eseményeiről. Ezt követően Deák
Gyuláné, sztómaterápiás nővér, aki az Egyesület ve
zetőségi tagja, és patronáló nővére, mutatta be az el
múlt 20 év történetét, az egyesület megalakulását, és a
működését. Ezt követte a patronáló orvos, Dr Becsei
László Főorvos előadása, aki a sebészeti ellátás lehe
tőségeiről, a vastag és végbéldaganatok műtéti meg
oldásáról tartott előadást. Szicsek Margit Tanácsadó
Szakpszichológus, a sztómával élők és a hozzátarto
zóik pszichés rehabilitációjáról beszélt, arról, hogy
mennyire fontos, hogy a családtagok is elfogadják a
megváltozott állapotot. A Gyula és Kistérsége Egész
ségfejlesztési Iroda képviseletében Rozek Anikó,
az Iroda munkatársa, ismertette a célkitűzéseiket, a
vastag és végbéldaganatok korai felismerésében. A
rendezvényt a Jókai Színház művészeinek színvona
las, előadása zárta, akik musical, és operett dalokkal
szórakoztatták a jubileumi ünnepségen résztvevőket.
A szórakoztató előadás után, közösen elfogyasztott
ebéddel ért véget az ünnepségünk.
Huszárné Nagy Zsuzsa
elnök
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A Dombóvári ILCO Egyesület életéből
egy kis ízelítő
Egyesületünk életében hagyománnyá vált a Tüs
kei horgásztónál bográcsban készült étel főzése.
Tavaly halászlé főt a bográcsban, az idén Benke
József vezényletével jól sikerült ízletes vegyes pör
költ készült. Sok-sok sütemény sem maradhatott el
a kinálatból.
Meghívott vendégeink Pécsről, Kalocsáról, Bajá
ról és Kaposvárról érkeztek.
Ebéd után kedvére sétálhatott mindenki a tó part
ján. Kellemes napot töltöttünk el mindnyájan.
Vancsa Józsefné
Egyesület elnöke

Kiskunhalasi klubélet
A Kiskunhalasi ILCO Klub május végén, több
napos kirándulás keretében részt vett a III. sztómás
találkozón, Miskolcon. Utunk első napján, Eger
szalókkal ismerkedtünk. Megnéztük a helytörténeti
múzeumot, a barlanglakásokat, a lepkegyűjteményt,
a só dombot. Szállásunk Miskolc-Tapolcán volt.
Másnap a Hámori tó környékét jártuk, itt is sok él
ményt gyűjtöttünk. Utolsó nap, hazafele utunkon
felkerestük a Szalajka völgyet, hogy még egy kis
hegyi levegőt szippantsunk a hosszú útra.
07. 19-én, sütögetéssel egybekötött, kihelyezett
klubgyűlést tartottunk, Kiskunhalas- Sóstón, a für
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dő területén, amelyre vendégeket is hívtunk. Klu
bunk ugyanis elhatározta, hogy meghívja azon sor
stársaikat, akik eddig nem keresték meg klubunkat,
hogy töltsenek el velünk egy napot, s ismerjék meg
a klub munkáját. 55 levelet küldtünk el, s 18 vis�
szajelzés érkezett, hogy elfogadják a meghívásun
kat. Hozzátartozókkal 25 fő vendégünk volt. Régen
volt ilyen számú részvétel (70 fő) a klubgyűlésein
ken. Kastélyné és Szaszkóné röviden ismertette a
klub tevékenységét, Nagy András főorvos úr pedig
arról beszélt, miért lenne jó, ha minél több sztó
más tömörülne a klubokba. Amíg, mi a klubéletről

beszéltünk, addig a szakácsok is elkészültek a sok
finomsággal, lehetett tálalni. Nem kellett noszo
gatni a társaságot, a többféle finom hús gyorsan el
is fogyott. De azért jutott hely a süteményeknek
és a dinnyének is. Vendégeink jól érezték magukat
nálunk, többen jelezték, hogy be kívánnak lépni a
klubba. Szeptemberben elválik, hány fővel gyara
podott a klub létszáma. 08.09-én egy napos kirán

dulás keretében, Ópusztaszerre mentünk. Megnéz
tük a Feszty körképet és különböző kiállításokat.
Gyönyörködtünk a parkban levő szobrokban. A
park levegője és csendje nyugtatólag hatott ránk.
Élményekkel telve, fáradtan indultunk haza. Ez
után már a karácsonyi összejövetelre koncentrá
lunk!
Madarászné Bori

A Miskolci Sztómás Majálison járt
az ILCO Egyesület tagsága

2014.05.31-én került megrendezésre a III. Orszá
gos Sztómás Találkozó, melyen a JNSZM ILCO
Egyesület 34 fővel vett részt. A rendezvény a stoma
és sport jegyében zajlott.
Orvosi előadásokat követően került sor a szóra
koztató programokra, melyek a következők voltak:
Huszárlovas bemutató a Gömör Kishont Várme
gye 8. Cobert Vitárius István Huszár ezred Ózdi Hu

szárbandérium Profi lovas csapat előadásában, majd
ezt követően Zumba bemutató, ahol a részvevők is
gyakorolhattak, amit mi is kipróbáltunk.
Ezután helyi specialitású ebéddel vendégelték
meg az ország különböző részeiről érkező meghí
vott vendégeket, melyet a Hagyományőrző huszár
konyha tagjai készítettek. Végül sorstársi beszélge
téssel fejeződött be ez a nagyon kellemes Miskolci
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Majális. Köszönjük a Miskolci ILCO Egyesületnek
ezt a felejthetetlen napot, ahol mindnyájan nagyon
jól éreztük magunkat! Jövőre a Békés Megyei ILCO
Egyesület, Gyula ad otthont IV. Országos Sztómás
Találkozónak, ahol klubunk tagjaival szintén szeret
nénk részt venni.
Bízunk benne, hogy egyszer Jász-Nagykun-Szol
nok Megye is csatlakozik a sztómás találkozó meg
szervezéséhez, és otthont ad a rendezvénynek. Eh
hez a szervezéshez és megvalósításhoz nagyon nagy
szükség lenne támogatókra, szponzorokra, az Ön
kormányzat segítségére és mindenki összefogásá
ra, aki csak egy kicsit is átéli a sztómás társadalom

helyzetét, hisz ez közös ügyünk, mert sajnos egyre
többen élünk ezzel a megváltozott életkörülmén�
nyel, amit egy bizonyos idő elteltével el is fogadunk.
Ezzel azt is szeretnénk, üzeni a külvilág felé, hogy
van élet ebben a szomorú helyzetben, csak először
magunkkal kell megvívni a harcunkat és ezután el
kell fogadni a mások segítségét. Ez a találkozó eh
hez segíti hozzá a megváltozott életminőséggel élő
sztómás társadalmat.
A Magyar ILCO Szövetség szlogenével zárom a
beszámolót: fogjuk meg egymás kezét!
Csák Ferencné
Egyesület elnöke

Négy az egyben – Együttműködés
Debrecenben

Előadás közben

Megállapodás

Közös rehabilitációs napra invitáltuk partnerein
ket 2014. július.26-án a Debrecen határában fekvő
Erdőspusztai Tájház és Arborétum autentikus vi
lágába. Vendégeink egyben sorstársaink akikkel
közös célokat és feladatokat fogalmaztunk meg. A
Nyíregyházi Egyesület vezetőjének neve- Kovács
Istvánné Marika -már sokunk által jól ismert, hiszen
a hazai ILCO mozgalomban elsőként kezdeményez
te a végbél és vastagbélrák ellenes küzdelem pro
pagálását. Éles látását, szigorú elveit célkitűzéseit,
hamarosan újabb egyesületek követték… Így csat
lakoztunk a márciusi kék hónap programsorozathoz
a dorogi egyesület mellett mi debreceniek is. Közis

mert, hogy az egyesületeink közötti együttműködés
sokkal régebbről gyökerezik de rá kellett jönnünk,
hogy a mai magyar normák melyeket a civil szer
vezetek felé támasztanak sokkal komolyabb össze
fogást, komolyabb munkát igényelnek. A sztóma
viselők rehabilitációja és érdekképviselete mellett
a rákellenes küzdelem került feladataink előterébe.
Ezen irányvonal mentén haladva sikeres együttmű
ködések születtek határmenti civil szervezetekkel.
Elsőként Dorog és Érsekújvár, majd ezt hamarosan
követte Nyíregyháza és Debrecen Erdélyi – Koltói
– partnereivel.Az együttműködés fontosságát Bá
toriné Eszter a Debreceni Egyesület elnöke, majd
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Kovács Istvánné Marika a Nyíregyházi egyesület
elnöke méltatta, rámutatva az összefogásban rejlő
lehetőségekre. Összejövetelünk során a Kecske
mét is csatlakozott hozzánk, mely apropójából a 4
egyesület a Nyíregyházi, a Debreceni, a Dorogi és
a Kecskeméti ILCO Egyesületek együttműködési
megállapodást írtak alá, közös céljaik megvalósítása
érdekében. A mondás igaznak látszik: „Egységben
az erő!” A továbbiakban Dr. Németh Attila Főorvos
orvosi előadását hallhatták a jelenlévők, majd Nagy
Róbertné Sztómaterápiás ápoló tartott tájékoztatót
az új generációs segédeszközökről. Kellemes lég

körben a filagória árnyékában közös ebédre invitál
tuk vendégeinket,majd megtekintettük a tájházban
látható állandó kiállítást.
Bátori Józsefné felolvasta az együttműködési
megállapodás teljes szövegét, majd a négy
együttműködő partner képviselője aláírásával
hitelesítette. Az esemény emlékére partnereinknek
Emléklappal kedveskedtünk.
További sikeres együttműködést, sok sikeres
közös programot kívánok!
Nagy Róbertné
(titkár, Debreceni, ILCO Egyesület)
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Jeles Ferenc (1937–2014)
Mély megrendüléssel tudatjuk, minden sorstár
sunkkal, akik ismerték és szerették, hogy 2014. Jú

liusában Jeles Ferenc a Debreceni ILCO Egyesüle
tünk örökös elnöke elhunyt.
1985 őszén operálták vastagbéldaganattal, és lett
sztómaviselő. A megváltozott élethelyzetét eleinte
Ő is nehezen viselte, de szerető családja, munkatár
sai támogatása segítették a talpra állásban. 1987-ben
lett tagja a Hajdú-Bihar Megyei ILCO Klubnak, ahol
újabb segítség érkezett a mindennapi gondok megol
dásában. Empátiája, segítőkészsége, végtelen türelme
eredményeképen hamarosan a klub vezetőségi tagja
majd elnökhelyettese, és Nyúl Tanár Úr visszavonulá
sa után elnöke lett. Munkáját több választási cikluson
át, mindig nagy precizitással, figyelemmel és odaadás
sal végezte, igyekezett megfelelni a kor újabb és újabb
elvárásainak, ugyanakkor legfontosabb feladatnak a
sztómaviselők segítését, rehebilitációját tekintette. Az
elnöki teendőket 2012-ig látta el amikor megrendült
egészségi állapota miatt lemondott, és lett a Debreceni
ILCO Egyesület örökös elnöke!
Derűs mosolya, őszinte szavai még sokáig kísérik
utunkat!
Saját szavaival búcsúzunk tőle: „Mindennap meg
szűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de
minden nap születik valami, amiért érdemes élni és
küzdeni!”

Velünk történt 2014
A Nyíregyházi ILCO Egyesület életéből
Szövetségünk felhívásának örömmel teszek eleget
és programjainkat röviden, egy csokorba kötve, az
alábbiakban mutatom be.
Egyesületünk programjainak tervezésekor fő szem
pontként a tagjaink rehabilitálódását vegyük figye
lembe, mindemellett elhivatottak vagyunk a vastag
és végbélrák elleni küzdelemben is, így változatos,
tartalmas rendezvényekről tudok beszámolni.
Mint általában az életminden területén, év elején
a komolyabb feladatokat igyekszünk megoldani,
különösen, ha ezek a programok hazai, vagy nem
zetközi megemlékezésekhez kapcsolódnak. Így vol
tunk mi is a márciusi Kék Hónap eseményeivel.
Idén rendhagyó módon, de hagyományteremtő
céllal nyitottuk a márciusi programjainkat.
10

Hatodikán, „Kék Sétára” hívtuk Nyíregyháza
lakosságát, ezzel hívtuk fel az emberek figyelmét
a vastag és végbélrák tüneteire, a szűrés lehetőségére.
Sétánkon elkísért bennünket a városvezetés több
tagja, élén Kósa Tímea alpolgármester asszonnyal.
Velünk tartottak együttműködő partnereink, a deb
receni és dorogi klubok vezetői, orvosaink, nővé
reink. Séta közben önkénteseink osztogatták szóró
lapjainkat, beszélgettek a járókelőkkel. Interjúkat
adtunk a médiumokban, így több tízezer emberhez
eljutottak üzeneteink.
Huszonkilencedikén, a III. KÉK Konferenciánkon, a kolorectális szakma kiváló orvosai, ismerői
tartottak szakmai előadásokat a vastag- és végbél

Július hónap nálunk mindig a rehabilitálódás
hónapja. A könnyedebb programok zajlanak.
Ötödikén, „Rehabilitációs napot”tartottunk egy
nagyon autentikus környezetben a Sóstói múzeumfaluban.

rák kialakulásáról, tüneteiről, korai felismeréséről.
Előadóink voltak, Dr. Schmidt László főorvos, Dr.
Bartha Iván főorvos, Dr. Tóth Lajos Barna főorvos,
Dr. Mezey Klára főorvos onkológus, Móricz István
né ápolási igazgató, Gál Zoltánné stomaterápiás nő
vérünk és Magyarfalvi Imre sortársunk.

Rendezvényünkön részt vettek Nyíregyháza város
vezetői, társegyesületeink vezetői, és határon túli
együttműködő partnereink, a Koltói Agape Alapít
vány 10 főből álló delegációja.
Ebből az alkalomból adtuk ki „KÉK KÖNYV” ki
adványunkat, mely a kékség, mint szimbólum köré
szervezett rákellenes küzdelmünk eddigi útját mu
tatja be.
Ezen a fórumon mutattuk be „Horizont” hír
mondónkat, melyet együttműködő partnereinkkel.
a debreceni és dorogi egyesülettel közös szerkesz
tésben, finanszírozásban adtunk ki. Terveink szerint
félévente szeretnénk megjelentetni.

A főszerep a könnyebb sporté, kispályás foci, fu
tás, tornagyakorlatok voltak, de agyunkat is meg
tornáztattuk a szellemi vetélkedővel, ami szűkebb
környezetünk híres személyeiről,
Épületeiről, irodalmi alkotásairól szólt.
Szakmai előadás is elhangzott Gál Zoltánné
Magdika stomaterápiás nővérünk „A stoma ápolása a nyári melegben” címmel tájékoztatott bennünket a tennivalókról.
Eközben persze fő a finom ebéd, ami egy közös
menüből áll, de ki-ki maga kedvére is főzőcskézhet.
Idén babgulyást főzött szakácsunk Oláh István
klubtagunk, és a nyírbogdányi asszonyok által töl
tött, szabolcsi tengeris töltött káposztát adtuk hozzá
második fogásnak, desszertnek pedig friss házi rétes
volt.
Ezen a napon ismerjük el önkénteseink munkáját
is, 10 fő kapott oklevelet önzetlen munkájáért. Ki
osztottuk az „Arany fakanál díjat” a finom ebédért.
Emlékezetes nap volt.
Volt még több, fontos és szórakoztató progra
munk, de szeretnénk hagyni a következő, novem
berben megjelenő ILCO Hírmondóba is belőle.
Kovács Istvánné,
az egyesület elnöke
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„A jó levegő gyógyít”
Zuglói ILCO Egyesület üdülése
A télen, februárban kezdtünk el gondolkodni, hova is kellene
az idén természeti szépségekben, műemlékekben gazdag helyre
tervezni az idei gyógyüdülésünket. Sok szép helyen voltunk már,
de Szilvásvárad és környéke valahogy kimaradt. Erre szavaz
tunk. Beindult a tájékozódás, hogy is legyen, szép is legyen, jó
is legyen, anyagilag is megfeleljen. Végül minden szépen elren
deződött. Eljött szeptember 1. az indulás napja. Hideg volt,esett
az eső, de csak összejött a társaság a busz –pályaudvaron. Elin
dultunk, mire Szilvásváradra értünk hétágra sütött a Nap .Meleg
volt, valóban jó idő lett. Mondtam is társaimnak, szeretnek ott
fent bennünket. Végig gyönyörű időnk volt. A szállásunk a lipi
cai Ifjúsági Hotelben volt. Gyönyörű hegyek ,hatalmas fenyőfák
és a szép tiszta vizű Szalajka patak csobogott előttünk. Gyorsan
kipakoltunk és a kis hazait megebédeltük, majd elindultunk fel
fedezni a helyi szépségeket, nevezetességeket. Egy sétára indul
tunk és a La Contessa Kastélyhotel parkjában találtuk magun
kat. Szép park fogadott bennünket, sajnos a kastély szállodaként
működik , így a belsejét nem nézhettük meg. A külső látvány
is gyönyörű volt. Fáradtan, a finom vacsora után , lepihentünk.
A második nap is nagy élmény volt .Erdei kisvasúttal felmen
tünk a Gloriette tisztásig,- jó levegő, nagy erdőrész fogadott ben
nünket. Innen gyalogosan jöttünk vissza a Fátyol-vízesés mellett.
A látvány csodaszép volt, pisztrángok úszkáltak a patakban. Kis
sé lejjebb az út mellet kóstolni lehetett a sült pisztrángot, ez mind
nyájunkat csábított, ezért csak megkóstoltuk,finom volt.
Harmadik nap Eger városába látogattunk el. A vár felújítás
alatt van, de megcsodáltuk a hatalmas várfalat és elgondolkod
tunk a híres egri asszonyok és lányokon, hogy is tudták a forró
szurkot leönteni a török támadókra. Nagy sétát tettünk a vár
alatti részben, Gárdonyi Géza sírhelyénél emlékeztünk hazánk
egyik nagy fiára. Megnéztük a panoptikumot, benne a nagy
Szulejmán és testőre figuráját. A nevezetes egri Székesegyház
sem maradt ki, egy imára, egy gyertya gyújtásra is volt időnk
és közben gyönyörködtünk a szép freskókban.
Ismét gazdagabbak lettünk sok szép látvánnyal. a felújított
Buttler ház előtt is elmentünk, ami hivatalként működik.
Negyedik nap Szilvásvárad helyi nevezetességeit tekintettük
meg a híres Orbán házat, ami őt helyiségből állt. Külsőleg a
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palóc népi építészet szép példája oszlopos tornácával, a belseje
a múltat idéző berendezésekkel. Jó érzés volt megállni, egy
pár bútornál, kézimunkánál, edényeknél,- vidéki rokonaim
nál látott tárgyak kerültek elém. Ezen felül nagy meglepetés
volt a klasszicista stílusban épült református kerektemplom.
A hegy tetejére (nem számoltam rengeteg sok lépcső vezetett
fel) hófehéren állt Európa egyik legnagyobb református temp
loma. Kerek tetejével, hatalmas oszlopaival kint és bent sok
lépcső vezetett fel a karzatra ahonnan gyönyörű kilátás tárult
a vidékre.
Ötödik nap a Milleneumi kilátóhoz kocsikáztunk fel, erdőn
keresztül. Páran felmerészkedtek a 20 méter magas kilátó to
ronyba, remek élmény volt. Délután megnéztük a híres Ménes
Udvart és Kocsimúzeumot, - az egyszerű szekértől a díszes
hintókig. Kiscsikók az anyjukkal egy elkülönített helyen. Lát
tunk egy kisfilmet bemutatták a híres Lipicai ménes életét,
igen érdekes volt.
Hatodik nap a híres történelmi panoptikumot néztük meg
Szent István királyunktól – Ferenc Józsefig korhű öltözékben
életnagyságban. Sajnos a Lovasmúzeum és a ménesistálló ta
tarozás miatt nem volt látogatható. No de kárpótolt bennünket
a „Szilva nap” - szilvából készült ételek, italok sütemények na
és a híres szilvalekvár. Borsos volt az ára, de ott főzték, for
rón tették az üvegbe, vásárolni lehetett belőle. A szilvásváradi
polgármester úr Szaniszló László üdvözölte a megjelenteket,
majd a helybéli asszonykórus, és a Mikófalvi táncegyüttes
műsora szórakoztatott mindenkit.. Szilvás gombóc, lekváros
kenyér volt még választék. A program további részében ope
rett előadást, táncbemutatót, bűvészmutatványt, hastánc be
mutatót láttunk. Az igen nívós műsoron nagyon- nagyon jól
éreztük magunkat.
A hetedik nap még egy nagy séta a nyárvégi szép időben,
délben mindenki megebédelt és teve sok szép élménnyel, em
lékkel a délutáni busszal tértünk haza.
Nagy köszönet illeti meg a szervezőket és akik anyagilag
besegítettek:
a Zuglói Önkormányzatot,
az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy elfelejtettük
pár napra másságunkat.
Nagymáténé Vincze Éva
Egyesület elnöke

