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Az egyesület vezetősége, a klubban és az egyesületben végzett évtizedeken
át tartó áldozatos munkája elismeréseként Dr. Majtényi Sándor urat örökös
tiszteletbeli elnökké választotta.

A Magyar Bechterewesek Egyesülétének történetéről a http://www.bechterewes.hu/azegyesuletrol/bemutatkozik-az-egyesulet/ oldalon olvashatnak, amelyből rövid részletek Dr.
Majtényi Sándor úr tiszteletére, az alábbiakban olvashatóak.
2012: MEGALAKULT A MAGYAR BECHTEREWESEK EGYESÜLETE
A 2010-2012 évi világnapok után sokakban megérlelődött a kívánság,
hogy létrejöjjön egy egyesület, ezért 2012-ben megalakult a
Magyar Bechterewesek Egyesülete. Küldetése, hogy javítsa
a Bechterew-kórral kapcsolatos betegségtudatosság szintjét a
betegek és családtagjaik, illetve az egészségügyi dolgozók és a
társadalom körében.
Figyelemmel kíséri a Bechterew-féle betegségben szenvedők hazai és
nemzetközi helyzetét, közreműködik a betegségben szenvedők hátrányos
következményeinek enyhítésében. Ennek keretében részt vesz a betegek társadalomba
való re-integrációjának szervezésében. Támogatja Magyarországon a SpA betegek
érdekében tevékenykedő klubok, önszerveződő csoportok munkáját, elősegíti
ezek létrejöttét és koordinálja a tagjaiként működő klubok és csoportok
tevékenységét is.
Képviseli nemzetközi szervezetekben a magyar betegeket. Elősegíti a más társadalmi
szervezetekkel, egyesületekkel folytatott együttműködést a betegség okozta hátrányos helyzet
enyhítése érdekében. Együttműködik a Bechterew-féle betegséggel foglalkozó tudományos
egyesületekkel és szervezetekkel.
Elősegíti a betegségben szenvedők és családtagjaik felvilágosítását, oktatását, előadások,
szemináriumok, tanfolyamok, kiállítások, bemutatók szervezésével, kiadványok kiadásával,
tudományos rendezvények szervezésével. Facebook csoportot működtet.
A Magyar Bechterewesek Egyesületének elődje a Budapesti Bechterew Klub volt. A
Bechterew Klub megalakulása “1981-et írtunk, amikor a WHO meghirdette a rokkantak
évét. Ebben az évben alakult meg a MEOSZ és a Bechterew Klub is. Az ORFI kórház
vezető reumatológusainak régi ötlete valósult meg ebben a Klubban. A betegek
meghívóira ráírtuk, hogy ezzel a baráti, sorstársi találkozóval az lenne a célunk, hogy a
betegek a klubban kicserélhessék tapasztalataikat, hogy legyen érdekképviseletük…”.
A reumatológiai betegségben szenvedőknek az első pillanattól kezdve sok új problémával kell
szembenézniük. Tanácstalanok, sokkhatás alá kerülnek és keserűek lesznek. A közösség ezeken a
gondokon segíthet, a beteg terheit megkönnyítheti.
Az alapítás óta eltelt időben 2010-ig több mint 4000-en vettek részt a foglalkozásokon. Ha azt
mondom, hogy “foglalkozás”, ez jelenthet előadást és csoportos beszélgetést, múzeum- vagy
színházlátogatást, de kirándulásokat is. A klubfoglalkozások rendszeres kísérője a torna.

Dr. Majtényi Sándor:
„Én vagyok az, aki a kiadványok legnagyobb gyűjteményével és a legkiterjedtebb nemzetközi
Bechterewes kapcsolatokkal rendelkezem. Ezek a kapcsolatok hozták az ötletet egy 36 oldalas
füzet megszerkesztéséhez. A füzet címe: EGY BECHTEREWES: SORSTÁRSAIMAT
KERESEM 1996-ban jelenhetett meg a Népjóléti Minisztérium anyagi támogatásával. Jó lenne,
ha a gyógyulás lehetőségeit írhattam volna le ebben a füzetben. Ez ma még sajnos lehetetlen.
Talán majd egyszer, talán csak utódaink számára. Nekik is csak akkor, ha mi teszünk valamit,
mint azt már számos országban és a nemzetközi szövetségben is megteszik.

Mit tehet Ön?
Ha Ön orvos – segíti a terápia csoportok létrejöttét.
Ha Ön Bechterewes – aktívan tesz a saját betegsége ellen és segíti a sorstársak ez irányú
tevékenységét, akár adományokkal, akár munkával.”

