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KORE 30. évfordulójára
Sütő András idézete: „Önmagát becsüli minden nemzedék az által, hogy tudomásul
veszi: A világ nem vele kezdődik.”
Tisztelt Elnökség!
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink, Tagtársaink, Barátaink!
Őszinte tisztelettel, szeretettel és meghatódva köszöntöm Önöket Egyesületünk 30.
évfordulója alkalmából, amelyre nagy izgalommal készültünk.
A meglévő jegyzőkönyveket, jelentéseket, írásos dokumentumokat áttekintve próbáltuk
összegezni egyesületünk megszületésének történetét.
Az 1980-as évek közepén, végén kezdtek kialakulni a civil szervezetek, a különböző
betegszervezetek, betegségcsoportokból, így a rákbetegek csoportja is.
Oka:
-

A megbetegedések száma, halálozási arányszám robbanásszerű emelkedése –
szükségessé vált a betegek érdekvédelme. Akkor is és sajnos ma is, élvonalban
vagyunk a halálozásban.

-

A rákbetegséget a közfelfogás szerint a”tabu” légköre vette körül, a rákbeteg
személyéhez olyan negatív attitűdök és elképzelések tapadnak, mint pl. titkolódzás, a
szégyen, az eltúlzott aggodalom, a szánalom, a megbélyegezettség, a fájdalom,
gyötrelem, a végzetszerűség. „Foglalta össze az Országos Rákszövetség”

-

A betegség körüli misztikum – betegeket nem tájékoztatták, néha csak a hozzátartozók
tudtak róla, médiák erről nem beszéltek.

-

Az orvosok sem bíztak mindig benne „csoda, ha meggyógyul.”

-

Világossá váltak, hogy a kór okozójának – nem egy, hanem több összetevője van:
levegő és talaj tisztasága, helytelen táplálkozás, kémiai anyagok sokasága, lakosság
tájékozatlansága.

-

Az is világossá vált, hogy a beteg egyedül nem tud küzdeni, segítségre szorul.

-

Ebből adódóan szükségessé vált a lakosság tájékoztatása, tudatosítani, hogy meg lehet
gyógyulni és a korai felismeréssel gyógyítani, szűréssel pedig megelőzni lehet a
betegséget.
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E nemes célból vezérelte elődeinket, a Rákellenes Egyesületet létrehozására is. Már 1985-ben
megszületett az elképzelés a Megye Tanács Egészségügyi Osztálya munkatársai terveiben Dr.
Hargittai Mária vezetésével.
Országosan is megindult a rákbetegekkel illetve az érintettek érdekeiben a szervezkedés.

Ezzel egyidőben megalakult a Vitrai Tamás vezette „Rák ellen az emberért, a holnapért”
Alapítvány, a TV műsorában jótékonysági gálát szerveztek és a Rákellenes Egyesület azonnal
csatlakozott az Alapítványhoz, amellyel kapcsolatban állt.
A KORE-t Dr. Hargittai Mária a Megyei Tanács Egészségügyi Osztályának vezetője és
lelkes munkatársai Dr. Szamos György, Gyökér Tiborné, Lóczki Ferencné, újságírók Vajna
György, Vajna Györgyné, egészségügyi dolgozók, orvosok, szakdolgozók, az akkori megyei
nagyvállalat

vezetői,

politikai

és

társadalmi

szervezetek

összefogásával

33

fős

szervezőbizottságot alkotva hoztak létre 1987-ben.
Megtisztelő volt számomra,hogy ennek az előkészítő Bizottságnak tagja lehettem!
Feladatuk volt:
-

A lakosság felvilágosítása, előadások tartása hogyan történjen

-

A rákbetegséget gyógyító eszközök beszerzése, pályázat útján való felosztása,

-

és ezekhez az anyagi alapok megteremtése és hogyan lehetne segíteni a rákbetegek
gyógyulását.

Ennek érdekében:
-

1987-től számos jótékonyságú hangverseny szervezésére került sor az országos
mintára, pl. Dorogon, Tatabányán illetve Ácson, sport show-ra is sor került, Papokújságírók-körzeti orvosok futball mérkőzésére. – Dr. Hargittai Mária ötletére „ A rák
ellen a holnapért” jelszó jegyében. Azt követően is sor került, szinte évente
jótékonysági estek szervezése.

-

Országosan is egyedülállóan az OTP Óvárosi Fiókja segítségével szervezték azt, hogy
a számlatulajdonosok egy része, akik önként vállalták havi 50.-Ft és. 100.-Ft-tal
hozzájárultak az egyesület működéséhez. Ez a forma még ma is működik, kb. havi
12.000-.Ft-ot jelent a KORE számláján.
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A KORE 1989-ben megválasztott Elnöksége:
Dr.Ravasz Éva, Madarász Anna, Dr. Szalai József, Dr.Hargittai Mária, Dr.Osváth
Márta , Jankó Imréné ,Monos Zsuzsa , Vajna Győrgy, Reinberger Ilona,Gyökér Tiborné,
Salamon Hugó, Dr.Jeles János, Dr.Németh Olga, Szikora Henrikné, Gács Györgyné, Erőssy
András, Dr.Kőhalmi Kálmán, Dr.Boros József, Nagy Attila, Papp Gabriella, Bukó Józsefné.
Voltak.
A KORE első vezetői: Dr. Hargittai Mária ügyvezető, majd Dr. Ravasz Éva elnök,
Dr. Szalai József titkár, Madarász Anna ügyvezető 2003-tól,
Varga Judit elnök, 2006. januártól Beer Jánosné elnök.
Gazdasági feladatot ellátók Lóczki Ferencné, és
Gyökér Tiborné, majd Slánicz Katalin és Sárai Henrietta, ma
Lázár Tamásné.
Ma is a KORE Elnökség tagja:, mint alapító: Dr. Boros József szakmai alelnökünk
Tagok: Dr.Osváth Márta, Gyökér Tiborné és Lóczki Ferencné
Őket megkülönböztetett szeretettel köszöntjük!
1989. első hónapjaiban a korábban csoportként, vezetőségként működő szervezet
megtartott Közgyűlése döntése alapján benyújtotta a Komárom-Esztergom Megyei
Bírósághoz a bejegyzési kérelmet, amely 1989. március 13-án megtörtént.
Az Egyesület segítséget nyújtott az Országos Rákszövetség megalakításában, melyért
többször is köszönetet mondtak.
Ezt követően sorra alakultak a klubja is. 1989. júniusában, megalakult az ILCO Klub
Salamon Hugó vezetésével, segítségével a Közművelődés Házában, ma is működik.
Hosszú ideig Scheib József vezette, ma Kondorosi Edit a klubvezető Dr. Rettegi Marianna
szakmai irányításával.
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1990-ben megalakult az ANITA Klub az emlőműtöttek rehabilitációját segítették 11 fővel,
Dr. Nagyné Sárközi Erzsébet vezetővel, aki az Országos Rákszövetség Elnökségi tagja is volt.
Több országos rendezvényen is előadást tartott a Klub sikeres tevékenységéről.
Későbbi klubvezetők: Román Gézáné, jelenlegi vezető Dusfiné Nemes Éva.
1991-ben megnyílt az ANITA BOLT, ahol különböző, a nőiességet megtartó protéziseket,
fehérneműt vásárolhattak, divatbemutatót is tartottak.
1992-ben Oroszlányban is megalakult az emlőműtöttek „Oázis Klub”-ja.
- A jelenleg is működő klubokat a KORE szakmai munkájukban erősítette, és anyagilag
lehetőségéhez mérten –ma is támogatja.
Nagy esemény és óriási kihívás volt az egyesület számára 1992-ben a Tatai Edzőtáborban
megszervezett a Rákbetegek Országos Szövetségének II. Országos Vándorgyűlése 400 fő
részvételével. A megyei lakossága az érintett betegek széleskörűen tájékozódhattak az
eseményről, a résztvevő vendégek elvihették hírét az országban az itt folyó komoly munkáról,
a rákbetegség elleni küzdelemről, a szűrővizsgálatok fontosságáról és a megelőzésről.
Nagyszabású fürdőruha bemutatót is szerveztek.
1994-ben jött létre a Hospice Alapítvány Kovács Dunai Andrásné és Bálványos István
vezetésével – a súlyos betegek ápolását ma is ellátják, ápolják, gondozzák – szorosan
együttműködtek egyesületünkkel.
A KORE egyesület részére az anyagi alapokat az adományok biztosították, amelyeket
magánszemélyek, cégek, gazdasági szervezetek nyújtottak, valamint a számlatulajdonos havi
50.-Ft-100-Ft-os támogatásai.
Több alkalommal írt ki az egyesület pályázatot az anyagi helyzetétől függően, amellyel a
rákbetegséget gyógyító eszközöket vásárolhattakkülföldi, belföldi kongresszusokon való
részvételt támogatta, hogy még több ismereteket szerezzenek a rákbetegek gyógyításáról.
Abban az időszakban, megyénkben nem működött önálló onkológiai osztály, így az egyesület
szerepe, támogatása, segítsége egyértelműen fontos volt.
2005-ben 16 fős egyesület taglétszáma 135 főre nőtt, ezt a létszámot ma is tartjuk közel 100
fős létszámmal.
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2006-ban az egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagoknak választotta az addigi
munkásságuk az egyesület megalakításában végzett kiemelkedő szerepük, elhivatottságuk
miatt és megbecsülésük jeléül Prof. Dr. Eckhardt Sándor professzort, aki az alakuló ülésen is
jelen volt,

Dr. Hargittai Máriát az egyesület első ügyvezető elnökét,
Dr. Vasvári Artúrnét a Magyar Rákellenes Liga Elnökét,
Dr. Ravasz Évát az egyesület korábbi elnökét és
Mikéné Bodor Máriát az Országos Rákszövetség Elnökét
(2013. decemberében elhunyt)

2002-ben Nancy Goodmann Brinkmann Asszony, az USA Magyarországi nagykövete saját
gyógyulása után Magyarországon megszervezte az első Lánc Hídi sétát Budapesten a
mellrák elleni küzdelem jegyében. Ettől az időszaktól szerveződött Tatabányán is, először a
Tatabányai Polgármesteri Hivatal az” Érted Alapítvány,Bujtor Éva”és irányításával a Szent
Borbála Kórházzal, Dr. Dombi Péter közreműködésével,majd KORE becsatlakozásával a
hagyományoknak megfelelően a lakósság bevonásával kerül sorra a Tatabányai Hídi Séta
minden évben. 2013-ban első ízben szerveztek Tatán a Cseke tó körül is sétát.
Fő feladatunknak tekintettük, napjainkban továbbra is a civil szervezetekkel való jó
munkakapcsolat kialakítása, közös programok, szűrések szervezését, rendszeresen részt
vettünk a Városi Civil Napok rendezvényein.
Egyesületünk a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal munkatársaival együtt komplex
lakossági, üzemi, munkahelyi szűrővizsgálatokat szervez Tatabányán és a megye területén. A
jól megszervezett szűréseken egyre többen részt vesznek részt. Úgy érezzük, hogy ismerik és
elismerik tevékenységünket.
Minden évben február 2-án megrendezésre kerül a Rákellenes Világnap, amely alkalomból
tudományos üléseket, tanácskozásokat szervezünk, illetve lakossági szűrésekkel is
összekötöttük megemlékezést. Rendezvényeinket
szervezzük.

A Jövőért Hematológiai Alapítvánnyal
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Új feladatként jelentkezett a HPV (Humán Pappiloma) vírus elleni küzdelem a méhnyakrák
megelőzése érdekében, a KORE elnökség tagjai az ÁNTSZ-el szoros együttműködésben
számos előadást szerveztek az iskolákban, fórumot szerveztünk középiskolásoknak, és
szüleinek a HPV oltásról Dr. Dombi Péter és Dr. Molnár Mihály részvételével./ osztályfőnöki
órákon/ A megyében sikeres ez a tevékenység, hiszen az önkormányzatok zöme támogatja a
védőoltásokat. Beoltottak részvételi aránya 85-95%-os és emellett azt is szorgalmaztuk, hogy
a gyermek mellett a szülök is rendszeresen, vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
Először Komárom város, majd több település is anyagilag támogatta a nem olcsó oltóanyagot,
majd Tatabánya város is bekapcsolódott. Ma már minden érintett korosztály számára ingyenes
az oltás.
2007. február 2-án újszerű feladatként megnyitottuk Szociális Irodánkat a Béla király
krt-en a lakosság számára, ahol egészségügyi, szociális, jogi, munkaügyi, munkaerő-piaci,
orvos szakmai, pszichológiai, dietetikai tanácsadást nyújtottunk az érdeklődök számára.
Anyagi támogatását sikeres pályázatokkal oldottuk meg, nagy segítséget kaptunk a Megyei
Munkaügyi Központtól,akik bértámogatással 4 órás munkavállalót is biztosítottak a
működéshez. Folyamatos segítséget kaptunk a Városi és Megyei Önkormányzattól is 2012-ig
működött.
2006-ban egy korábbi döntést követően beindítottuk saját finanszírozással a vastagbél
rákszűrést, 6 családi orvos szűrte le községe illetve városrészében az 50-70 éves korosztályt.
A Szent Borbála Kórházzal kötött szerződés alapján a Központi Laboratórium végzi el a
vizsgálandó anyagot. Ma már a lakossági szűrések szerves részét képezi. E mellett
rendszeresen PSA szűrést is végzünk. Terveink között szerepel ez évtől a szájüregi szűrések
megszervezése az egészségügyi és szociális dolgozók és a lakosság részére. Szűréseinket a
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársaival együtt szervezzük.
Vastagbél-rákszűrésen 2006-tól napjainkig közel 5000 fő /4975 fő vett részt.
2015-ben Anita Klubunk 25 éves jubileumát ünnepelte a „Soha ne add fel” mottó
jegyében.
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2016-ban 100 000.-Ft értékben Béres cseppet ajándékoztunk a megyében működő
Onkológiai Gondozók számára a szociálisan és egyébként is rászorulóknak./ Tatabánya,
Komárom-Esztergom megye/
2018-ban A Rákellenes Világnap
Szervezetével

alkalmából a Kormányhivatal Népegészségügyi

„Kerek asztal” megbeszélést szerveztünk,melynek célja: a közvetlen

prevencióban résztvevők, szakmai felelősök tevékenységének összehangolása,összefogása a
betegségek megelőzése érdekében volt.

Örömmel fogadtuk a központi vastagbél-rák szűrés beindítását 2019-ben.
A szűrőprogramok korszerűbbé tételéért a KORE egy többfunkciós műszert vásárolt és egy
bőrgyógyászati szűrőkészüléket is.
Egyesületünk Elnöksége és az önkénteseink térítés nélkül végzik karitatív munkájukat,mint
ahogy azt az alapítók és a követőik tették. Többségüknek számos és magasszintű kitüntetése
van. Első alkalommal tehettük meg, hogy a mai és az egyesületben végzett munkájukért Dr.
Boros József Elnököt, alapító tagot felterjesztettük Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzatához Szabó Ignác díjra, amely elismerést megkapott 2011-ben. Ugyancsak
2018.ban Dr.Szalai Zsuzsa is ebben az elismerésben részesült. Gratulálunk!
A Szent Borbála Kórház Felügyelő Tanácsában, mint civil szervezet képviselője már a
második ciklusban is jelen vagyunk. Képviselőnk Solymos Tiborné elnökségi tagunk.
Szeretném felolvasni jelenlegi elnökség és Felügyelő Bizottság tagjai névsorát.
Elnökség:
Dr.Boros József alelnök, Beer Jánosné elnök, Dr.Dombi J. Péter, Dr. Szalai Zsuzsa,
Dr.Molnár Mihály, Dr.Szentirmai Jánosné, Dr.Szekeres György, Győrvári Kálmánné,
Kaszásné Zsidákovics Ildikó, Németh Jánosné, Solymos Tíborné
Felügyelő Bizottság:
Elnök: Kovács Dunai Andrásné Tagok: Dusfiné Nemes Éva, Nagyné Szabó Margit.
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Tisztelt Ünnepi ülés!
Ma a gyógyítás lehetőségei javultak, de a köztudatban még nincs napi szinten jelen az
ártalmak sokasága, amit nem mindig tudunk ki kerülni.
Ma sem lehetünk még elégedettek, hiszen a rákbetegek száma ma is számottevő. Napjaink
paradoxonja, hogy az emberek rettegnek a rákbetegségtől, a ráktól, de az ingyenes rákszűrésre
nem mennek el. Még sokan úgy vélekednek, hogy mi történik, ha kiderül éppen a szűrésen a
betegsége!
Természetesen az országunk vezetőinek, az egészségpolitikának még nagyobb figyelmet kell
szentelnie a lakosság egészségvédelmére.
A szemléletváltás lassú, csodát nem lehet várni, de tudniuk kell a hozzánk fordulónak, hogy
itt segítséget kap, figyelnek rá, merjenek beszélni a kétségeikről, hogy mielőbb
meggyógyulhassanak. Ma már a rákbetegség gyógyítható, ha időben felfedezik, ehhez pedig a
szűrővizsgálatok elengedhetetlenek.
A Jövőben mindenképpen szorgalmaznunk kell a Hospice ellátás kiszélesítését tejessé tételét.
Tisztelt Ünnepi ülés!
Köszönet, megbecsülés és hála elődeinknek a történelmi időszakban végzett áldozatos
munkájukért, a tőlük tanultak alapján tovább dolgozunk és küzdünk a kitűzött cél érdekében a
rákbetegség ellen, az egészségtudatos magatartás elsajátításáért, a prevenció fontosságáért. A
gyógyítási lehetőségek mellett a KORE feladata, hogy tudatosítsa a megelőzés fontosságát,
álljunk a betegek mellé, bátorítsuk és adjunk hitet és erőt a gyógyulásukhoz!
Megköszönjük

tagjainknak,

minden

gazdasági

szervezetnek,

Önkormányzatoknak

magánszemélyeknek, intézményeknek, önkénteseinknek a segítségét, akik szervezetünket
támogatják. Köszönjük a velünk együttműködő szervezetek szakmai segítségét az
egészségügyi intézményeknek, a Szent Borbála Kórháznak, a város és megye vezetőinek a
működésünk segítéséért, akik hozzájárultak egyesületünk sikereihez.
Külön köszönjük az Elnökségnek kiemelten Dr. Boros József alelnökünknek, aki alapító
tagként ma is aktívan munkálkodik kiemelkedő elhivatottsággal.
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Köszönjük a médiák támogatását, akik az egyesületünk megalakulása óta tájékoztatták a
lakosságot munkánkról, és ezzel segítették a lakosság egészség kultúrájának javítását,
fejlődését.
Valamennyiüknek nagyon jó egészséget kívánok!
Tatabánya 2019. július 10.

Beer Jánosné KORE Elnöke

