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Köszöntő

Tisztelt kolléganők és kollégák!
2017. szeptember 14-16 között a Balaton partján, Siófokon rendezzük 
az MRE éves vándorgyűlését. A korábbi kongresszusok hagyományait 
megtartva igyekszünk Önök számára magas színvonalú, de 
néhány újdonsággal fűszerezett szakmai programot és tartalmas 
kikapcsolódást biztosítani. Továbbra is törekedtünk arra, hogy 
mindenki igényét kielégítendő, a szakmai program kiegyensúlyozott 
legyen. Ennek fényében ismét lesz egynapos továbbképző 
előadásokból álló, a reumatológia újdonságait bemutató, pontszerző 
REAkToR továbbképzés a vándorgyűlés előtti napon, szeptember 
13-án. A kongresszus törzsprogramjában ismét kritérium lesz, hogy 
előadásra csak eredeti anyagok kerülhetnek, az összefoglalók a 

REAkToR-ban kerülnek a pódiumra. A poszterek esetében továbbra is az e-poszter formátumot 
követjük, de a szerzők az előadóteremben, röviden szóban is bemutathatják munkáikat.  

Az előadások és poszterek mellett számos szponzorált szimpózium is lesz. Mint minden évben, 
idén is hálásak vagyunk a gyártóknak, partnereinknek, a támogatásért.

A csütörtök délután szokás szerint az ünneplésé. Ekkor történik majd a Belák-díjak átadása és 
a hamarosan megszavazandó díjazottak előadásai. Emellett két újabb külföldi tiszteletbeli tagot is 
választottunk (Prof nemanja damjanov Belgrádból és Prof Jiri vencovsky Prágából) akik a magyar 
reumatológia régi barátai és támogatói. Emellett a „Magyar gyökerekkel” sorozatban harmadikként 
Prof Ronald van vollenhoven (Amsterdam) mutatja be munkásságát és talán kevesek által ismert 
magyar hátterét. Ismét adunk majd díszoklevelet a hazai reumatológiáért sokat tett kollégáknak 
és átadásra kerül az idei de Chatel-díj is. 

Szokás szerint az orvos-kongresszusunkkal párhuzamosan zajlik majd a szakdolgozói 
egyesület (MRSZE) vándorgyűlése. Az MRSZE önálló, jól működő, mindig rendkívül színvonalas 
programot bemutató szakdolgozói szervezetté vált. kongresszusunkon betegnapot is szervezünk.
Remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és a szakmai program szüneteiben és utána lesz 
mód gyönyörködni a Magyar Tenger szépségeiben.

Az MRE elnöksége, vezetősége, valamint a technikai szervező Congress Service cég nevében 
minden kedves kolléganőt és kollégát szeretettel várunk Siófokra!

 üdvözlettel: Prof. dr. Szekanecz Zoltán
 az MRE és a kongresszus elnöke
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Általános információk

A VÁNDORGYŰLÉS heLYSZíNe
Hotel Azúr****

8600 Siófok, Erkel F. u. 2/c.

AZ MRe VÁNDORGYŰLÉS iDőPONtjA
2017. szeptember 14-16.

A ReAKtOR iDőPONtjA
2017. szeptember 13.

tuDOMÁNYOS ÉS SZeRVeZő BiZOttSÁG
Prof. dr. Bálint Péter

Prof. dr. Czirják lászló
Prof. dr. géher Pál

dr. Héjj gábor
Prof. dr. kiss Emese virág

Prof. dr. kovács Attila
dr. kovács lászló
dr. nagy györgy

Prof. dr. Poór gyula
Prof. dr Sütő gábor

Prof. dr. Szekanecz Zoltán

Fő tÉMÁK
gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek 

degeneratív reumatológiai betegségek
gyermekreumatológia

Metabolikus csontbetegségek
Terápiás célpontok – célzott terápiák

Szakmai ajánlások
Szakmapolitikai kérdések

varia
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Általános információk

ReGiSZtRÁció
A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2017/mre
lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is. 

ABSZtRAKtOK
A felsorolt témákban várunk összefoglalókat 2017. június 12-ig. 
Absztrakt benyújtás csak online lehetséges a www.mre.hu oldalon. 
Absztrakt besorolásról visszaigazolást 2017. augusztus 25-ig megküldjük e-mailben.

tudnivalók az absztraktok bejelentéséhez:

•    Csak regisztrált felhasználók tudnak előadás(oka)t bejelenteni, tehát csak azok, akiknek 
felhasználó neve/jelszava van a [ mre.hu ] Web-rendszerhez és ezek használatával 
bejelentkeznek.

•    Aki nem MRE tag, és így nem rendelkezik felhasználó névvel/jelszóval, vendég felhasználóként, 
bejelentkezés nélkül is bejelentheti előadását vagy ha szeretne a kongresszus után is regisztrált 
felhasználó maradni, külön e célra szolgáló „nem tag, egészségügyi szakember” regisztrálási 
lehetőség áll rendelkezésre a [ mre.hu ] Web-rendszerben.

•    utóbbi esetben, felhasználói adatait hétköznap 24 órán belül visszaigazoljuk, melyet követően 
be tud jelentkezni a Web-rendszerbe és be tudja küldeni on-line absztraktját, de az Egyesületnek 
nEM lesz tagja.

•    Fontos tudni, hogy mindenki CSAk A SAJáT nEvÉBEn tud előadást bejelenteni. A bejelentett 
előadások első szerzője az a személy lesz, akinek a felhasználó nevével/jelszavával bejelentkeztek 
a rendszerbe. Ha valaki mást szeretne megkérni, hogy előadását elektronikusan jelentse be, úgy 
meg kell adnia számára a felhasználó nevét/jelszavát hogy az előadás-bejelentést a nevében 
megtehesse.

•    Ha valakinek problémája lenne a bejelentkezéssel, vagy elfelejtette a felhasználó nevét 
/ jelszavát kérjük írjon a support@reumatologia.hu e-mail címre és adja meg elérhetőségét, 
illetve néhány személyi azonosítóját is. (pl. név és születési dátum, munkahely neve, címe stb.)

•    Az absztraktot egyes szám vagy többes szám 3. személyben írja! („Szerző kimutatta, hogy....” 
vagy „szerzők kimutatták, hogy...”)
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Általános információk

•    A beküldő felelősséget vállal, hogy az absztrakt az összes szerző jóváhagyásával került 
beküldésre és korábban publikáció formájában még nem jelent meg.

•    Postai úton és faxon érkező összefoglalókat nem áll módunkban elfogadni.

•    Egy szerzőnek első szerzőként 2 absztrakt benyújtására van lehetősége.

POSZteReK
Figyelem! ebben az évben ismét elektronikus poszterek bemutatására lesz csak 
lehetőség! Minden tagtársunknak pontos technikai útmutatót küldünk. Az abban foglaltakat 
kérjük pontosan betartani! Az e-poszterek készítése és bemutatása egyszerű és korszerű.

ReAKtOR 
szabadon választható tanfolyam, (dE/2017.II/00056) várható pontérték: 16 kreditpont sikeres 
tesztírás után. Szakmák, akiknek a kreditpont jóváírható: allergológia és klinikai immunológia, 
fiziotherápia; háziorvostan; immunológia; labor. haemat. és immunológia; ortopédia; ortopédia 
és traumatológia; rehabilitációs medicina; reumatológia; traumatológia
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A Vándorgyűlés tervezett időbeosztása

ReAKtOR
2017. szeptember 13. szerda
09.00-10.00 Regisztráció, Megnyitó
10.00-12.00 REAkToR tudományos ülés
12.00-12.30 kávészünet
12.30-14.30 REAkToR tudományos ülés
14.30-15.00 Szendvicsebéd
15.00-17.00 REAkToR tudományos ülés
17.00-17.15 kávészünet
17.15-18.15 REAkToR tudományos ülés
18.15-18.30 Tesztírás, zárás
 
MRe VÁNDORGYŰLÉS
2017. szeptember 14. csütörtök
  8.00-  Regisztráció
  9.00-  9.30  közgyűlés (első 

meghirdetésben)
  9.30-10.00 Szponzorált szimpóziumok
10.00-11.00 Tudományos ülés
11.00-12.00 Szponzorált szimpóziumok
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-14.00 Tudományos ülés
14.00-14.30 Szponzorált szimpóziumok
14.30-14.45 Technikai szünet
14.45-16.30 Tudományos ülés
16.30-17.00 kávészünet
17.00-17.25 Tudományos ülés

17.25-17.30 Technikai szünet
17.30-18.30 Tudományos ülés
18.30-19.00 Ismeretterjesztő előadás
19.30-  vacsora

2017. szeptember 15. péntek
  8.30-  9.30 Tudományos ülés
  9.30-10.00 Szponzorált szimpóziumok
10.00-10.30 kávészünet
10.30-13.00 Szponzorált szimpóziumok
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-16.00 Szponzorált szimpóziumok
16.00-16.30 kávészünet
17.30-18.00 közgyűlés
20.00-20.30 Esti előadás
20.30-  vacsora

2017. szeptember 16. szombat
  8.30-10.30 Tudományos ülés
10.30-11.30 Szponzorált szimpóziumok
11.30-12.00 kávészünet
12.00-12.30 Szponzorált szimpóziumok
12.30-13.30 Tudományos ülés
13.30-14.00 Szponzorált szimpóziumok
14.00-15.00 Ebédszünet
15.00-16.00 Szponzorált szimpóziumok
16.00-17.00 Tudományos ülés
17.00-  Zárszó
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Szeptember 13, szerda 

9.00 Regisztráció, megnyitó 

 ÁLtALÁNOS PAthOGeNeZiS, DiAGNOSZtiKA ÉS teRÁPiA  
10.00 Immunológiai célpontok, terápiás vonatkozások - Nagy György
10.15 Porc és csontanyagcsere - Lakatos Péter
10.30 képalkotó vizsgálatok - Mester Ádám
10.45 ultrahang újdonságok - Bálint Péter
11.00 laboratóriumi vizsgálatok - Kovács Attila
11.15 Fájdalomcsillapítás, gyulladásgátlás - Keszthelyi Péter
11.30 Fizioterápia - Nagy Katalin
11.45 Balneoterápia - Bender Tamás

12.00 KÁVÉSZÜNet 

 ARthRitiSeK 
12.30 Rheumatoid arthritis - Surányi Péter
12.45 korai arthritis - Szekanecz Zoltán
13.00 Spondylarthropathiák, arthritis psoriatica - Szántó Sándor
13.15 SPA - Géher Pál
13.30 A bélrendszer és az arthritisek - Sütő Gábor
13.45 Szeptikus és reaktív arthritisek - Hittner György
14.00 köszvény - Poór Gyula
14.15 gyermekreumatológia - Constantin Tamás

14.30 SZeNDVicSeBÉD 

A                                     tervezett programja
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 AutOiMMuN KóRKÉPeK 
15.00 Autoimmunitás, közös mechanizmusok, differenciáldiagnosztika - Czirják László
15.15 SlE, antifoszfolipid szindróma - Kiss Emese
15.30 Sjögren szindróma, Igg4 betegség - Zeher Margit
15.45 Szisztémás sclerosis - Szűcs Gabriella
16.00 MCTd, ndC, overlap szindrómák - Bodolay Edit
16.15 Myositisek - Dankó Katalin
16.30 Szisztémás vasculitisek - Kovács László
16.45 Célzott terápia - Hodinka László

17.00 KÁVÉSZÜNet 

 GYAKORi KóRKÉPeK ÉS tÁRSBeteGSÉGeK 
17.15 Arthrosis, derékfájás - Héjj Gábor
17.30 osteoporosis - Szekeres László
17.45 Egyéb csontbetegségek - Donáth Judit
18.00 Társbetegségek - Tamási László
  
18.15 teSZtíRÁS, ZÁRÁS

A                                     tervezett programja
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Részvételi díjak

MRe VÁNDORGYŰLÉS RÉSZVÉteLi Díj

ReGiSZtRÁció 2017. június 
20-ig befizetve

2017. augusztus 
31-ig befizetve

2017. szept. 
01-től befizetve

MRE tag részére 34 000 Ft + ÁFA 38 000 Ft + ÁFA 42 000 Ft + ÁFA

MRE tag nyugdíjas, rezidens, 
Ph.d és szakorvosjelölt részére 26 000 Ft + ÁFA 30 000 Ft + ÁFA 34 000 Ft + ÁFA

nEM MRE tagnak 38 000 Ft + ÁFA 42 000 Ft + ÁFA 46 000 Ft + ÁFA

napidíj 15 000 Ft + ÁFA 16 000 Ft + ÁFA 17 000 Ft + ÁFA

65 év feletti MRE tagok részére Díjmentes

35 év alatti MRE tag részére Elfogadott absztrakttal, pályázat útján díjmentességet kérhet.
Szükséges az 1 éves MRE tagság 

MRe tagok és nem tagok, valamint nyugdíjas, Ph.D, rezidens és szakorvosjelöltek 
regisztrációja tartalmazza: a vándorgyűlésen való részvétel jogát, kreditpontot, a kiállítás 
megtekintésének jogát, kongresszusi táskát, névkitűzőt, a szeptember 14-15-16-i kávészüneti 
ellátást, a szeptember 14-15-i esti étkezéseken való részvételt.
A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor 
a számlán 18.700 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre

Napijegy tartalmazza: Részvételt az adott napi programon és a kiállítás megtekintésének 
jogát. kreditpontra csak a 14-15-16-i napidíj egyidejű megvásárlása jogosít fel.

ReAKtOR RÉSZVÉteLi Díj 

ReGiSZtRÁció 2017. június 
20-ig befizetve

2017. augusztus 
31-ig befizetve

2017. szept. 
01-től befizetve

MRE tag részére 15 000 Ft + ÁFA 17 000 Ft + ÁFA 19 000 Ft + ÁFA

MRE tag nyugdíjas, rezidens, 
Ph.d és szakorvosjelölt részére 13 000 Ft + ÁFA 15 000 Ft + ÁFA 17 000 Ft + ÁFA

nEM MRE tagnak 21 000 Ft + ÁFA 23 000 Ft + ÁFA 25 000 Ft + ÁFA
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Részvételi díjak

MRe tagok és nem tagok, valamint nyugdíjas, Ph.D, rezidens és szakorvosjelöltek 
regisztrációja tartalmazza: a szeptember 13-i továbbképzésen való részvétel jogát, 
kreditpontot, a kiállítás megtekintésének jogát, névkitűzőt, a szeptember 13-i kávészünetet, 
szendvicsebédet és vacsorát. 
A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor 
a számlán 6.300 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre.

MRe ÉS ReAKtOR öSSZeVONt RÉSZVÉteLi Díj 

ReGiSZtRÁció 2017. június  
20-ig befizetve

2017.augusztus 
31-ig befizetve

2017. szept. 
01-től befizetve

MRE tag részére 46 000 Ft + ÁFA 52 000 Ft + ÁFA 58 000 Ft + ÁFA

MRE tag nyugdíjas, rezidens, 
Ph.d és szakorvosjelölt részére 36 000 Ft + ÁFA 42 000 Ft + ÁFA 48 000 Ft + ÁFA

nEM MRE tagnak 56 000 Ft + ÁFA 62 000 Ft + ÁFA 68 000 Ft + ÁFA

Céges képviselők, munkatársak 38 000 Ft + ÁFA 44 000 Ft + ÁFA 50 000 Ft + ÁFA

MRe tagok és nem tagok, valamint nyugdíjas, Ph.D, rezidens és szakorvosjelöltek 
regisztrációja tartalmazza: az MRE vándorgyűlésen es a REAkToR továbbképzésen való 
részvétel jogát, kreditpontot, a kiállítás megtekintésének jogát, kongresszusi táskát, névkitűzőt, 
a szeptember 13-14-15-16-i kávészüneti ellátást, a 13-i szendvicsebédet, a 13-14-15-i esti 
étkezéseken való részvételt.
A részvételi díjak számlázásakor a számlán 25.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre!

céges képviselők regisztrációja tartalmazza: a vándorgyűlésen és a REAkToR-on való 
részvétel jogát (kreditponttal nem jár), névkitűzőt, a szeptember 13-14-15-16-i kávészüneti 
ellátást, a 13-i szendvicsebédet, a 13-14-15-i esti étkezéseken való részvételt.
A részvételi díjak számlázásakor a számlán 25.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre!

eBÉD
Büféasztalos ebédet biztosítunk a vándorgyűlés helyszínén, szeptember 14-15-16-án.
díja: 4.200 Ft/ebéd (3.307 Ft + áFA)
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Szállodai elhelyezés

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön által bejelölt hotelben 
már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel 
pontos nevét és címét a visszaigazolásban küldjük meg. A megrendelt szállás a számlán megadott 
időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől 
függetlenül - ki kell fizetni.

SZÁLLÁSDíjAK 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (áfa, Ifa).

1 fő részére 2 fő részére

Hotel Azúr**** 26 000 Ft 32 800 Ft

Hotel Azúr**** Prémium 28 200 Ft 37 800 Ft

Hotel Azúr**** Prémium - junior suite 35 200 Ft 43 900 Ft

villa Azúr Apartman - 26 500 Ft

Prémium Hotel Panoráma**** 19 000 Ft 25 800 Ft

Hotel yacht**** Wellness & Business 22 700 Ft 32 500 Ft

Sungarden Wellness és konferencia Hotel**** 20 500 Ft 27 400 Ft
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Szálláshelyek

hotel Azúr****
8600 Siófok, Erkel F. u. 2/c.
http://www.hotelazur.hu/

A szállodában kerül megrendezésre a kongresszus. 
Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit, a Hotel Azúr wellness 
központ használatát (élménymedencék, termálmedence, 

wellness club finn szaunákkal, gőzkabinnal, infra szaunával, sókamrával, illat kamrával, illetve a 
kondicionáló terem használatot).
Parkolás: a szálloda  parkolójában van lehetőség, szállóvendégek részére díjtalan

Prémium hotel Panoráma****
8600 Siófok, Beszédes J. stny. 80.
http://www.premiumhotelpanorama.hu

A szálloda a vándorgyűlés helyszínétől 7 perc autóútra 
található. 
Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit, uszoda, finn szauna, 

fényterápiás infrakabin, tepidárium, szanárium, jégkút, gőzkabin, élményzuhany, barlang- 
élményfürdő, szezonális kültéri gyermekmedence, szezonális kültéri medence, fitness terem, 
napozóágyak használatát, ingyenes Wi-Fi internetet a szálloda egész területén.
Parkolás: a szálloda zárt parkolójában van lehetőség, díja: 1.000Ft/autó/éj

hotel Yacht**** Wellness & Business 
8600 Siófok, vitorlás u. 14. 
http://hotel-yacht.hu/ 

A szálloda a vándorgyűlés helyszínétől 5 perc sétára található. 
Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit.

Parkolás: a szálloda parkolójában van lehetőség, szállóvendégek részére díjtalan
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Szálláshelyek

SunGarden Wellness és Konferencia hotel****
8600 Siófok, Batthyány utca 24.
http://hotelsungarden.hu/

A szálloda a vándorgyűlés helyszínétől 13 perc sétára található. 
Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit, wellness centrum 
használatát (beltéri medence, pezsgőfürdő, finn szauna, 

infraszauna, bioszauna, gőzkamra, jégkút, sókamra, fitneszterem), fürdőköpeny használatát, 
korlátlan internet hozzáférést
Parkolás: a szálloda zárt parkolójában van lehetőség, díja: 1.000Ft/autó/éj
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Pénzügyek

FiZetÉSi hAtÁRiDőK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig 
fizetendő.

ViSSZAiGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján megküldi 
a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és feltüntetendő megjegyzést, vagy az 
előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát. 

Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy pontosan 
jelölje meg jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló 
cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok 
szerint tüntettük fel. A számlát a jelentkezési lapon megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, ha 
nem ad meg külön címzettet, akkor a jelentkező nevére és címére állítjuk ki számláját.
A kiállított számlát 2.500 Ft+áfa kezelési díj ellenében tudjuk más címzett nevére módosítani.

MóDOSítÁSi, LeMONDÁSi FeLtÉteLeK
Szállásdíja 2017. július 14. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben visszautalásra 
kerül, 2.500 Ft+áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont után a szálláslemondást nem 
tudjuk elfogadni, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A részvételi díjat és az ebédek díját 2017. augusztus 18-ig történt lemondás esetén fizetjük 
vissza, számlánként 2.500 Ft+áfa adminisztrációs díj levonásával.

A rendezvényt követően a számla módosításának díja 4.000 Ft+áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, 
még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

FeLeLőSSÉG- ÉS eGYÉB BiZtOSítÁS 
A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- 
és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén 
a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
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Fontos időpontok

kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2017. június 20./aug. 31.
Absztraktok beküldésének határideje:  2017. június 12.
Előadások, poszterek visszaigazolása: 2017. augusztus 25.
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2017. július 14.
Részvételi díj, ebéd díjmentes lemondási határideje: 2017. augusztus 18.
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jegyzetek



PROGRAMPROGRAMÉRTESÍTŐ

A KONGRESSZUS ELNÖKE
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
az MRE elnöke

DE ÁOK Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN
http://congress-service.hu/2017/mre 

SZERVEZŐ IRODA
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

TÁRSASÁGI ÜGYEK
Magyar Reumatológusok Egyesülete
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
Mobil:  31/781-6232
E-mail:  titkarsag@mre.hu

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE

Siófok, 2017. szeptember 14-16.

szeptember 13.




