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ELŐZETES MEGHÍVÓ a 2017. évi rendezvényünkre     2017.04.12. 
 
 
A Bechterew kórban (SpA) szenvedő betegek nemzetközi szövetsége 2010. május 8-án 
tartotta első alkalommal a Bechterew Világnapot. Az idei világnap május 6-ra esik.  
Ezen a napon taggyűléssel egybekötött találkozót fogunk tartani.  
 
A helyszín: KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT  
(egykori Pataki műv. ház) 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. alatt. 
A tervezett program: 10:00-tól érkezés, regisztrálás, tagdíjfizetés. 10:30-tól 15:00-ig 
előadások a mellkasi tágulásról, diagnózisról, gyógyszerekről, mellékhatás jelentéséről, a 
betegség leküzdéséről stb. A pontos programot az érdeklődők részére április végén küldik 
meg a szervezők.  
A részvétel tagok számára ingyenes, pártoló tagoktól 1 500.- Ft díjat várunk. 
Jelentkezésüket 2017. április 30-ig beérkezően kell visszaküldeni a lent megadott címre. Az 
elektronikus formában jelentkezők elektronikus formában kapnak meghívót és nem kapnak 
nyomtatott meghívót. (a …@citromail és  a…..@facebook cím nem fogadóképes, ezekre nem tudunk 
meghívót küldeni. Új címeket kérünk névvel és lakcímmel együtt, hiszen előfordulhatnak azonos névvel 
rendelkezők is. 
 
Üdvözlettel:           
        Dr. Majtényi Sándor sk. 
              A MaBeE elnöke 
 

 
Jelentkezési lap (MaBeE) 

 
Részt kívánok venni a 2017. május 6-i rendezvényen és hozzájárulok, hogy a Magyar 
Bechterewesek Egyesülete személyes adataimat levelezési célból nyilvántartsa, de azt 
másoknak nem adhatja ki.  
 
Tagja kívánok lenni az egyesületnek: igen  nem*    / *aláhúzandó 
Pártoló tagoktól csak nevet és e-mail címet kérünk. 
 
NÉV: ……………………………………………………………………………                
Telefon: ………………………… 
Irányítószám:……..  Település: ……………………………………….   
Utca, házszám, emelet, ajtó: …………………………………………………… 
E-mail: ……………………………………….. 
Az adatokat a személyi igazolványban és a lakcímkártyán megadottakkal egyezően, géppel 
vagy olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A 2017-ig regisztrált tagoknak csak 
jelentkezni kell. 

 
 
aláírás, ha levélben küldi 

 
Visszaküldendő 2017. április 30-i beérkezéssel elektronikusan: a bechterewes@homas.hu 
címre, vagy levélben: Bechterew Egyesület, 1196 Budapest, Zrínyi u. 109 


