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SM VILÁGNAP 2010
Gyógyíthatatlanul civilek...

A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) tisztelettel meghívja az 
SM  Világnap  magyarországi  központi  rendezvényére,  a  Petőfi  Csarnokban 
megrendezendő  országos  civil  fórumra  2010.  május  26-ra.  Az  SM-es  Emberek 
Világszövetségéhez csatlakozva Magyarországon 2. alkalommal rendezzük meg az SM 
Világnapot,  amelyre  100-120 SM beteget,  orvosokat  és betegszervezeti  képviselőket 
várunk az ország minden tájáról.

PROGRAM  
A civil  világ, benne pedig a betegszervezetek lehetőségeit  és nehézségeit  helyezzük 
középpontba. A 2010. márciusban kiírt  országos sajtópályázat díjkiosztója kapcsán a 
résztvevők  a  civil  nyilvánosság  szerepével  és  jelentőségével  foglalkoznak:  várjuk  a 
Magyar  Újságírók  Országos  Szövetségének  szekcióvezetőjét,  majd  a  Nemzeti  Civil 
Alapprogram Tanácsának elnöke ad látleletet  a  civil  mozgalmakról.  Meghívtuk  az  új 
parlament több országgyűlési képviselőjét is, akik a ma még részleteiben nem ismert 
országgyűlési  menetrendtől  tették  függővé  részvételüket.  A  betegeket  érintő  orvosi 
kérdésekről  és  újfajta  kezelésekről  az  Orvos Tanácsadó Testület  elnöke ad számot, 
majd az SM Budapesti Egyesület fennállásának 10. jubileuma kerül napirendre.

IDŐZÍTÉS  
2010.  május  26-án,  szerdán  9.30-tól  fogadjuk  vendégeinket.  A  program  10  órakor 
kezdődik. Az első részben az országos sajtópályázat, a civil szervezetek problémái és 
kilátásai  kerülnek  napirendre,  majd  a  kávészünetet  követően  11.45-kor  kezdődő 
második etapban a kezeléseket érintő aktuális orvosi kérdések következnek, s az SM 
Budapesti  Egyesület  évfordulóját  ünnepeljük.  A  fórumon  lehetőség  lesz  kérdés-
feltevésekre is. 13 órától megvendégeljük a résztvevőket, majd a Petőfi Csarnok előtti 
téren szélnek eresztjük az SM Világnapot hirdető színes léggömböket.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG  
Cím: Petőfi Csarnok, Budapest, XIV. kerület Zichy Mihály út 14.
Autóval, kisbusszal érkezők használhatják a Petőfi Csarnok parkolóját.

Tömegközlekedéssel a Nyugati Pályaudvartól a 72-es trolival, a Keleti Pályaudvartól a 7-
es, 7E, 173-as, 173E vagy 5-ös busszal a Hungária körútig, onnan 1-es villamossal vagy 
72-es trolibusszal az Erzsébet királyné útjáig, a Déli  Pályaudvartól  az M2 metróval a 
Kossuth térig, onnan 70-es trolibusszal az Erzsébet királyné útjáig kell utazni.

Találkozzunk a május 26-i SM Világnap magyarországi központi rendezvényén!
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