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Egészségügyi Alkalmazottak Lapja
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, türdösök, masszírozok, vízgyógykezelők, pedikürözők, úszómesterek stb., 
feriőtlenítők, temetkezési alkalmazottak, kórházi segédmunkások és rokonszakmával foglalkozók hivatalos szaklapja

Kiadótulajdonos: A Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetsége.
I M eg J e len ik  m in d e n  h ó  1 - é n . SZERKESZTŐ: Előfizetési ár:Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, VII.. Dohány-utca 74, I. IC.
Hirdetések felvétetnek a legjutányosabo árban. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
Telefon: József 122—24.

Dr. RAJNAI BÉLA orvoselnök. 
Felelős szerkesztő:

SZILBEN F. JÓZSEF

Egész évre ....................
Fél évre - ...........
Negyed évre — .......  —
Egyes szám ................

40 korona 
20
10 »
4 »

A Szövetség hivatalos órái: reggel 9-től 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. Díjtalanul közvetít intézetek, 
klinikák, kórházak, szanatóriumok és magánosok részére képzett személyzetet helyben és vidéken.

K e r t i  Ü n n e p é iV  ^ cresz^nyszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetségének Kulturbizottsage 1921. évi junius 12-én
—— * vasárnap d. u. fél 4 órai kezdettel a Gellérthegy, Szirtes-utcai »Tandérlak« czimű vendéglő nagykerthelyiségében 
cacaré, tombola, polgári huzassag, zsurtáviró, szépségverseny ás tekeversennyel egybekötött

NAGY KERTI ÜNNEPÉLYT
rendez, melyre í. címedet és b. családját tisztelettel meghívja ' a Rendezőség.

Belépődíj vigalmi adóval egyet 15 K. — A tiszta jövedelem a szaklapunk alapja javára fordittatik. — Felülfizetések köszönettel fogadtatnak
es a szaklapunkban nyugtáztatnak. — A zenét egy közkedvelt szalonzenekar szolgáltatja. — Jó ételekről és italokról gondoskodva van.

Villamos közlekedés: 14, 31, 35, 53 és 75-ös villamosokkal a Döbrenteí térig. Útirány : Hadnagy-u. 63-as számig, Sánc-u., M:hály-u. és Szirtes-u.

évi április hó 24-én <3. u. 5 órakor tartotta meg 
szövetségünk rendes évi tiszújító közgyűlését. Szövetsé
günk csoportjainak kiküldötteinek teljes száma mellett a 
csoportok tagjai közül is nagy számmal jelentek meg.

A Keresztényszocialista Szakszervezeti Központ részéről 
Székely János v. államtitkár, szaksz. központi elnök és 
Szabó József nemzetgyűlési képviselő, szaksz. központi 
főtitkár vettek részt,

Balázs Flóra h. elnök üdvözli a közgyűlésen megjelen
teket, megállapítja a határozatképességet és azt megnyitja. 
Bejelenti Madari Sándor elnök betegségét, melynek folytán 
a közgyűlésen részt nem vehet és egyoen üdvözletét tol
mácsolja. Kéri a megjelenteket, hogy az esetleges felszó
lalásaik kapcsán szorosan a tárgynál maradjanak és rövi
den beszéljenek. Majd kéri a múlt közgyűlési jegyzőkönyv 
felolvasását.

A jegyzőkönyv ellen kifogása senkinek sem volt, Balázs 
Flóra h. elnök a jegyzőkönyvet hitelesnek jelentette ki.

A napirend második pontja Szieben József főtitkár jelen
tése volt, melyet röviden összevonva közlünk le :

Mélyen t. közgyűlés! Szövetségünk vezetősége össze
hívta tagjait, hogy számot adjon arról, hogy a bizalom
nak, melyet a Szövetség vezetésével reánk ruháztak, 
keresztényi lelkiismerettel és becsülettel töltöttük-e be.

Szövetségünk abban az időben kezdte meg a felelősség- 
teljes építési munkáját, amidőn az ország legsúlyosabb 
válságát élte. Mindannyian tudjuk, hogy a háború, a két 
forradalom és az idegenek megszállása teljesen tönkre 
tette az ország és a nép gazdasági életét. E megcsonkí
tott és teljesen kifosztott országban amerre néztünk, min
denütt a pusztulás képe tárult a szemeink elé. Panasz és 
sóhajjal volt teli a levegő.

Es ekkor vette a mai vezetőség a kezébe a Szövetség 
irányítását. A Szövetség kimélyítése, a tagok toborzása 
volt az első és főfeladat. A nehéz idők és az anyagiak 
hiányában is a munkánk nem volt eredménytelen, mert a 
kommiin bukása után az egyes klinikákon, fürdőkben, köz
kórházakban és egyéb helyeken megtartott szervező gyű
lések eredménye, hogy ma Szövetségünk 6.400 tagot 
számlál. Nem nagy szám, de ha mindazon nehézségeket 
és Szövetségünk számos ellenségeit figyelembe vesszük, 
az utóbbi két hónapi tagszaporulat, mely az 575-öt felül 
múlja, biztató jelensége annak, hogy az egészségügyi al
kalmazottak is, ha nehezen, de lassan kezdik már meg
érteni, hogy a szervezettségben rejlő erő az, mely végre 
ki fogja emelni őket e súlyos gazdasági helyzetükből. A 
megtartott gyűlések száma 32 volt.

A szervezési munka mellett a bérkérdések, panaszok 
egész tömkelegé várt megoldásra. A Szövetség vezetősége 
a fővárosi közkórházak személyzetének fizetésrendezése 
tárgyában a főváros tanácsához, a polgármesterhez és a 
népjóléti miniszterhez 18 memorandumot terjesztett be, 
sürgetve azon minimális fizetésjavítást, melyet kértünk. A 
hivatalos formák lassúsága — ezen kérelmünket — sajnos, 
még a mai napig sem tudta megérlelni. A most működő 
miniszter úr ígéretét bírjuk, hogy ezen kérelmünk a leg
rövidebb időn belül megoldásra kerül.

A munkásbiztositó pénztár személyzetének Szövetségünk 
közbenjárására 400 'korona havi pótlékot sikerült szenié- 
lyenkint kieszközölni. Kilátás van azonban arra. hogy a 
közel jövőben még több eredményt sikerül elérnünk

A fővárosi fürdők alkalmazottainak egy esetében tudtunk 
eredményt elérni. A 30 filléreket, amelyeket a keresetük
ből a fürdőmestereknek kell leadni, a főváros tanácsával
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még folyik a tárgyalás. A volt Hungária fürdő elbocsájtott 
személyzetének, Szövetségünk közbelépésére, mintegy 158 
ezer koronát meghaladó összeget eszközöltünk ki végki
elégítés címén.

A betegápolók, ápolónők és fürdősök képesítése ügyé
ben, mely a gazdasági helyzetünk megjavításának fontos 
alapját képezi, egy tervezetet dolgoztatott ki a vezetőség 
dr. Rajnai Béla főorvos úrral, a betegápolók elnökével, 
melyet a népjóléti, belügyi és kereskedelemügyi minisz
tériumhoz, a főváros tiszti főorvosi hivatalához és az 
összes illetékes hatóságokhoz eljuttattunk.

Hisszük, hogy ezen mozgalmunk a képesítés ügyében, 
mely régi \ágya minden betegápolónak, ápolónőnek és 
fürdősnek, mert fontos létalapját képezi jövő gazdasági 
helyzetünk megjavulásának, végre a megoldás révébe kerül.

Panasz és elbocsájtások ügyében a szövetség vezető
sége 35 esetben járt el és legtöbb esetben eredményesen 
végezte el kötelességét. Egynéhány súlyosabb esetben 
szövetségünk ügyészét kellett igénybe venni.

Szövetségünk vezetősége a legválságosabb gazdasági 
viszonyok mellett indította meg a szaklapot, hogy ezzel 
is mélyítse a szakszervezeti mozgalmat. A szaklapunk ma 
még csak egyszer jelenik meg havonta, azonban ha tag
jaink át tudják érezni, hogy a szaklap megerősödése a 
mozgalmunkban mily nagyfontosságú szerepet tölt be, 
minden tagja a szövetségnek erkölcsi kötelességének fogja 
tartani a szaklapra előfizetni és másokkal is előfizettetni, 
miáltal lehetővé válik, hogy rövid időn belül kéthetenként 
jelenhessen meg.

Az eddigi eredmények biztató reménységgel tölthetnek 
el bennünket, mert a vezetőség nem csalódott a tagjaink 
áldozatkészségében, mely ma már tizenötezer koronás 
sajíóalapot biztosított a szaklapunknak.

Mélyen t. Közgyűlés ' Ha a szövetség vezetősége a vég
zett munkája után sok kívánni valót vonhat maga után, 
melyekkel a várt igényeket kielégíthetné, ne a vezetőség 
gyengeségében keressék, hanem abban, hogy az egészség- 
ügyi alkalmazottak nagy tömege még mindig nehezen érti 
meg, hogy a szervezettségben rejlő erő fogja meghozni 
a gazdasági helyzetük megjavulását. Még nagyon sok 
azoknak a száma, kik mások munkájától várják a saját 
helyzetük megjavítását, de ők maguk nem akarnak a 
munkájukkal ahhoz hozzájárulni. Hogy végre elérhessünk 
oda, hogy több megbecsülés, nagyobb darab kenyér és 
tisztességesebb megértéssel kezeljék az egészségügyi al
kalmazottakat, egyesülnünk kell és kitartó, gerinces mun
kával kell biztosítanunk jogainkat.

Midőn a főtitkári jelentésem végére értem, köszönöm 
az összes vezetőség nevében a belénk helyezett bizalmu
kat és kívánom, hogy a jó Isten az új vezetőség- munká
ját több eredménnyel áldja meg.

A közgyűlés hosszantartó lelkes tapssal vette tudomásul 
a főtitkár jelentését.

Szele József főpénztáros olvassa fel azután az évi mér
leget, amely 1919. szeptember 1-től 1921. március 31-ig van 
összeállítva. Ez idő alatt bevétel volt tagdíjakból, kiadási 
hozzájárulásból összesen 129.237 K 50 fillér. Kiadás volt 
házbér, világítás, fűtés, telefondíj, irodafelszerelés, tisztvise
lők fizetése, betegsegély és temetkezésre összesen 114.469 K 
32 fillér. Pénztári maradvány 14.768 korona 18 fillér.

A közgyűlés a mérleget egyhangúlag elfogadta.
Következett az évi költségvetés előirányzata, amelyet a 

közgyűlés tudomásul vett.
Ezután Deák Mária titkárnő t$tte meg jelentését a 

taglétszám, elhalálozások, hátralékosok és kimaradottakról. 
Továbbá az állások közvetítése szántát és helyét ismertette.

Közvetítés öt hónap alatt volt közkórházakba, szanató
riumokba, magánházakba (privát) és fürdőkbe 1153 esetben.

A közgyűlés tudomásul vette a jeientést.
Balázs Flóra h. elnök a jelentések megtétele után meg

köszöni az összes választmányi tagok nevében az eddig

beléjük helyezett bizalmat és kéri a felmentvény megadá
sát és egy korelnök választását.

A közgyűlés a felmentvényt megadta és korelnöknek 
egyhangúlag Babay Józsefet választotta meg.

Babay József meleg szavakban köszöni meg a közgyűlés 
bizálmát és az elnöki tisztséget átveszi.

A jelölő bizottság tagjainak megválasztattak: Tóth 
Mihály, Gilla Ferenc, Nagy Pál, Juris Bálint, Újhelyi Rezsőné, 
Mézes Júlia és Somogyi Anna.

Az ülést korelnök felfüggeszti.
A jelölőbizottság elkészülvén a jelöléssel, a korelnök az 

ülést megnyitja és bejelenti, hogy tiszteletbeli elnöknek 
dr. Krizs Árpád fővárosi bizottsági tag űr ajánltatott.

A közgyűlés egyhangúlag lelkesedéssel dr. Krizs urat a 
szövetség tiszteletbeli elnökévé választotta meg.

Ezután bejelenti, hogy elnöknek Madari Sándort, társ
elnöknek Tóth Mihályt és alelnöknek Balázs Flórát ajánlják.

A közgyűlés sokáig lelkesen éljenezte a jelölteket és 
egyhangúlag megválasztotta.

Tóth Mihály megköszöni a megnyilatkozott bizalmat és 
az elnöki széket elfoglalja. Balázs Flóra köszönetét mond, 
de az elnökséget nem vállalhatja, maga helyett Papdy 
Antalnét ajánlja. '

A közgyűlés nem fogadja el Balázs Flóra visszautasítá
sát és ragaszkodik a megválasztáshoz.

Balázs Flóra megköszöni a ragaszkodást és kijelenti, 
hogy csak azért fogadja el az alelnökséget, mert reméli, 
hogy a megnyilvánuló bizalom nem fog elenyészni és 
teljes bizalommal fogják támogatni.

Következett a tisztikar megválasztása :
Tiszteletbeli elnök dr. Krizs Árpád főv. biz. tag, elnök 

Madari Sándor, társelnök Tóth Mihály, aielnök Balázs 
1 Flóra, főtitkár Szieben József, titkár Deák Mária, főpénz

táros Szele József, pénztáros Györkös János, ellenőrök 
Fazekas Mihály, Kiss Erzsébet, jegyzők Bözödy Pál, Czirják 
Margit. Választmányi tagok: Újhelyi Rezsőné, Mézes Júlia, 
Somogyi Anna, Molnár Rózsi, Suba Imréné, Karvalits 
Eleonóra, Hertl Róza, Ordán Mária, Bartalis Erzsébet, 
Papdy Antalné, Juris Bálint, Németh Károly, Nagy János, 
Nagy Pál, Major József, Horog István, Okos István, Rado- 
ván István, Borza Miklós, Pápay Gézáné, Fohlmanr. Fe
renc, Molnár Zsigmond, Báty Simonná, Gilla Ferenc, 
Csuhaj István, Bleha György, Mann Dániel, Tizedes János, 
Boray Józsefné, id. Kiss Eszter, Tatár Balázs, Hallgató 
Gyula és Pelván István. Pótválasztmányi tagok lettek: 
Gruber Anna, Czigler Gyuláné, Kupidon Mária, Virágh 
Júlia, Könyves Józsefné, Bendik Józsefné, Luft Kató, Kiss
István és Sándor István.

A tisztikar megválasztása után Balázs Flóra aielnök be
jelenti, hogy Bernolák miniszter úr őexcellenciája nem 
jelenhetett meg a közgyűlésen, javasolja, hogy a köz
gyűlés üdvözölje a miniszter urat.

A közgyűlés lelkesen tette magáévá Balázs Flóra javaslatát.
Ezután dr. Krizs Árpád főv. biz. tag úr emelkedett szólásra.

Tiszteli közgyűlés!
Kedves munkás testvérek!

Nehezen bírom elhatározni magamat arra. hogy a kér. 
szoc. egészségügyi alkalmazottak országos szövetségének 
elnökségét elvállaljam. Nem azért, mintha azok közé tar
toznék, akik vizet prédikálnak és bort isznak, vagyis azt 
hirdetik, hogy mindenkinek bele kell állania a szociális 
munkába s maguk félre állnak, nem is azért, mintha fél
nék azoktól a kellemetlen körülményektől, amelyek az 
elnökséggel járnak, mert higyjék el testvéreim, hogy ma 
kér. szoc. vezetőnek, elnöknek lenni nem a legkellemesebb 
dolog. Tudják a történelemből, hogy Spurius Cassius elő
kelő patrícius, utolsó konzulsága idején azt indítványozta, 
hogy a közös állami birtok az ager publicus méressék fel 
s ebből kapjon osztalékot az egyszerű nép is. Indítványa 
igen élénk ellenzéssel találkozott s amikor a konzul hiva-
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tali éve lejárt, az előkelők pörbe fogták s azzal vádolták 
meg, hogy a nép megnyerésével király akart lenni. A 
népet is meggyőzték erről s a nép átengedte igaz barátját 
Cassiust, igy aztán ki is végezték őt. Ehhez hasonló hely
zetben van valamikép a kér. szoc. szakszervezeti elnök is. 
Ha, mint a munkásság képviselője szívvel lélekkel magáévá 
teszi a munkásság követelését s eljár mindenütt, ahol csak 
valami eredmény elérhető, bekopogtat mindenhol, ahol 
csak segíthet a munkásság helyzetén, ki meri nyitni a 
száját, amikor az szükséges és néha, ha kell, erősebb han
gon is oda mondja a hatalmasoknak, az igazgatóknak, a 
vezetőknek, hogy ezen a bajon segíteni kell, ezt igy to
vább tűrni már nem lehet, nos akkor egy-kettőre ráfogják, 
hogy agitátor s minden eszközzel igyekeznek letörni, lehe
tetlenné tenni a szókimondó vezért, mint a közmondás is 
mondja: szólj igazat s betörik a fejed. S a nép, az isten
adta nép ilyenkor sokszor cserben hagyja vezérét.

Ha pedig nem mer szót emelni a munkásság érdekében, 
akkor a munkásság vádolja meg, hogy lekenyerezték, le
szerelték, sőt egyik-másik még arra is gondol magában, 
hogy — uram bocsá', talán meg is fizették.

A kér. szoc. vezető két malomkő között őrlődik. Aka
dályokkal találkozik a munkásoknál és a munkaadóknál 
egyaránt. A munkásság egy része, különösen az, amelyik 
azelőtt szoc. demokrata volt, hozzá van szokva bizonyos 
fokú izgatáshoz s azt elvárja — persze hiába várja — a 
kér. szociális elnöktől is : másrészt türelmetlen, máról-hol
napra, rögtöni eredményeket akar látni, nem akarja meg
érteni, hogy mindennek az eléréséhez időre van szükség, 
s ha nem látja az azonnali eredményt, mindjárt azt mondja: 
én bizony kilépek ebbői az egyesületből, mert itt semmit 
se csinálnak, itt semmi eredményt nem tudnak felmu
tatni.

Sajnos, a munkásság egy része, kitartó komoly mun
kára szívós, céltudatos tevékenységre nem kapható. Ez az 
egyik malomkő. A másik pedig a munkaadók állandó gya
núsítása, üldözése, néha rosszakaratú támadása. Elismerés, 
hála ritkán jár ki a nehéz, fáradságos munkáért. S a ve
zető ember ilyen körülmények között lassan elveszíti a 
kedvét s ott hagyja a szociális munkaterét, hacsak eset
leg úgy nem jár mint Cassius, hogy tönkre teszik, lefűré
szelik őt.

En nem ezért vállalom nehezen az elnökséget: az aka
dályoktól, a fenyegetésektől, a felsőbb fórumok rosszalásá- 
tól, támadásától nem félek, jutalomra nem reflektálok. 
Szociális munkálkodásom által a magam részére előnyöket, 
anyagi hasznot elérni nem kívánok s a szent cél, a mun
kásság'jobb sorsának" kivívása érdekében kapott sebek 
nekem nem fájnak.

Ha mégis vonakodom, ennek oka az, hogy félek, birom-e 
a reám bízott nagy feladatot becsülettel teljesíteni. Egy
részt hivatalomon felül mint fővárosi bizottsági tag s mint 
a kér. szoc közüzemi alkalmazottak szövetségének elnöke 
nagyon el vagyok foglalva, kevés időm marad tehát arra, 
hogy az egészségügyiek ügyeivel teljes intenzitással s oda
adással foglalkozzam, másrészt ép az egészségügyi szak- 
szervezetnek igen sok és nehéz problémát kell megol
dania.

Hogy csak a fontosabbakat említsem, itt van a kór
házi alkalmazottak lehetetlen anyagi helyzete. 175 koronás 
havi fizetés mellett, amelybe bele van számítva a ruha- s 
cipőpénz is, az ápoló személyzet a legnehezebb munkák 
egyikét végzi. Ezerkilencszáztízenkilenc óta az összes mun
kásoknál s tisztviselőknél emelték a fizetéseket, javították 
a munkabéreket, csak ép az egészségügyieknél nem. Ez 
igy tovább nem maradhat. Ilyen alacsony fizetés mellett, 
amikor egv mindeneslány, egy szobalány fizetése 300—500 
korona havonként, amikor a ruha, cipő ára horribilis 
magasságban áll, amikor 3 korona a villamos jegy, egy 
korona a levélbélyeg, netn csoda, ha a betegápoló sze
mélyzet elkeseredik s igyekszik jobb megélhetést keresve,

más pályára lépni. A legjobb munkaerők lassan itt hagy
ják a fővárosi kórházakat s a megmaradónak sem végzik 
olyan ambícióval s ügybuzgósággal nehéz munkájukat, 
mint amilyet a szegény tehetetlen betegek helyzete meg
kíván. A fizetésjavitás kérdését tehát a legrövidebb időn 
belül meg kell oldani!

Itt van a kór-házi alkalmazónak kinevezésének s véglege
sítésének kérdése. Egyik-másik kórházi alkalmazott 15— 
évet tölt el a kórháznál s még akkor is ki van téve annak, 
hogy esetleg valami csekély mulasztásért vagy hibáért egy
szerűen elbocsátják. Tévedni emberi dolog, az a kórház, 
alkalmazott is megtévedhet. Lehetetlen állapot, hogy ilyen
kor, megfeledkezve a néha évtizedes hű és odaadó munká
ról, önfeláldozásról, a kórházi alkalmazott egyszeri téve
dése miatt az utcára kerüljön. Fiatal éveit eltöítötte a kór
háznál, a nehéz munka felemésztette egyészségét, életerejét, 
hogyan fog öreg napjaiban önmagáról gondoskodni 1 Hová 
megy új állást keresni ? Hová menjen magának új egziszten- 
tiát biztosítani ? Akkor lesz igazán megbízható, lelkiisme
retes ápoló személyzetünk, ha a kinevezés által állását 
rendszeresítik, véglegesítik.

Itt van a háboríts és drágasági segély kérdése. Minden 
egy-két éves állami és városi alkalmazott kap háborús és 
drágasági segélyt, csak épp az ápoló személyzet nem. Miért' 
A legnehezebb munkált egyikét végzik, miért vannak 
egyedül ők kizárva ebből a kedvezményből ?

Itt van az egészségügyi alkalmazottak otthonának kér
dése. Hová menjen az ápolónő, ha megöregszik, hol húzza 
meg magát ha néha nincs állása, ha esetleg betegségéb ' 
felépülve, egyelőre nem kap alkalmaztatást ? A rossz útra 
térjen ? Annyi pénzt nem bír félre tenni, hogy abból öreg 
napjaiban megélhetést biztosítson magának, rokonai elhal
nak, családja nincs, tehetetlen öregségében koldulni menjen 
talán, a hosszú, nehéz becsületes munka után -

Itt van a szakszervezel kulturális célja. A jó lakás, jó 
ellátás, a szép ruha — a mi mind nincs meg — még ne: 
elég. A kér. szoc. szakszervezetnek arra is kell törekednie, 
hogy a felelősséggel teljes munkát végző ápoló személy
zet fegyelmét, morális érzését, becsülettudását, gyöngéd
ségét, szakismeretét is fejlessze, fokozza, érzésvilágát 
nemesítse, az ápoló szeméiyzetet nevelje. A szakszervezet 
feladata az is, hogy az ápoló személyzet valamelyes szóra
kozásáról is gondoskodjék, szóval kötelessége, hogy tagjai
nak anyagi és erkölcsi nívóját emelje.

Mindennek a sok feladatnak a megoldása rengeteg időt, 
rengeteg odaadást ügyszeretetét követel. Félek, hogy a 
sok feladatot megoldani nem bírom. Fél munkát végezni 
pedig nem szeretek.

De mivel látom nagy ragaszkodásukat, nagy bizalmukat, 
látom ennek egységes, követelő megnyilvánulását, az elnök
séget elfogadom. Ebből a nagy bizalomból akarok erőt 
meríteni a sok tenni való elvégzésére. A bizalom végtele
nül fontos. A háborúban az a csapat, amelyik feltétlen 
bizalommal viseltetett vezetője iránt, rendesen győzött. Hj 
önök is. kedves testvérek, bizalommal, nagy bizalommal 
viseltetnek irántam, nagy bizalommal s nagy szeretettel 
viseltetnek a szakszervezet iránt, lehetetlen, hogy vállvetet?, 
lelkes, buzgó munkánk eredménytelen maradjon. Amikor a 
szemükbe nézek, látom ott az elszántság, a lelkesedés, a 
munkakedv fellángolását meglátom benne egyúttal a kér. 
szoc. szakszervezet fellendülését, győzelmét.

Kettő szükséges: hogy sokan legyünk, s hogy igazi 
lelkes keresztény szocialisták legyünk. Kell, hogy sokan 
legyünk, nagy eredményt csak nagy táborral lehet elém:. 
De még ennél is fontosabb, hogy igazi lelkes keresztény 
szocialisták legyünk, mindnyájan egvtől-egyik, hogy el
veinkhez rendületlenül ragaszkodjunk, a szakszervezet ér
dekében, mindenütt ahol csak lehet, szorgalmasan agitál
junk, kell, hogy teljesen át legyünk hatva a kér. szoc. 
öntudattól, kell, hogy a kér. szoc. elvek szerint éljünk. 
És kell, mindenekelőtt az kell, hogy testvériesen össze
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fogjunk, összetartsunk. Hogy konkréten beszéljek, elvárom 
minden egyes tagtól, hogy még ebben a hónapban szerez 
vagy egy előfizetőt a lapunknak, vagy egy tagot a szak- 
szervezetünknek s igyekszik legalább egy embert, egy 
munkás testvért meggyőzni arról, hogy a keresztény er
kölcs s a nemzeti irány alapján álló szociális haladásé a 
jövő.

A második ok, hogy nagy elfoglaltságom dacára mégis 
elvállalom az egyhangú követelésre az elnökséget, az, hogy 
bízom abban: nehéz munkámat megkönnj’íti a most meg
választott tiszti kar lelkes, önzetlen, szorgalmas munkája. 
Csupa megbízható régi jó keresztény szocialista kerül a 
tiszti karba, akiknek támogatása garanciát nyújt arra, hogy 
eredményeket fogunk elérni.

Testvérek 1 Magam részéről megígérem, hogy legjobb 
tudásom és tehetségem szerint igyekszem a szakszerveze
tet felvirágoztatni. ígérjék meg ugyanezt önök is. Azért 
azt kérdem, hajlandók-e a kér. szoc. szervezkedést szívvel- 
léiekkei támogatni ? Ha igen és ha ez az igen nem lesz 
csak puszta szó, hanem valóság, cselekedet, az egészség
ügyi alkalmazottak országos szövetsége eredményes mun
kát fog végezni, fel fog virágozni. Tehát ne felejtsük e l: 
mindenki szerez mielőbb legalább egy embert vagy tagnak, 
vagy előfizetőnek !

Tavasz van ott kinn, virágba borulnak a fák, megújul 
a nagy természet, legyen tavasz a mi szövetségünk életé
ben is ; legyen ez a nagygyűlés a fellendülésnek, meg
újulásnak kezdete! Kísérje a szövetség működését Isten 
áldása!

Tóth Mihály társelnök köszönetét mond a közgyűlés 
nevében dr. Krizs úrnak.

Balázs Flóra alelnök üdvözli a szakszervezeti központ 
két agilis vezetőjét, Székely János v. államtitkárt, a szaksz. 
közp. elnökét és Szabó József nemzetgyűlési képviselőt, a 
szaksz. központ főtitkárját. Kéri, hogy a jövőben bármilyen 
mozgalom van, mely az egészségügyiekhez tartozik, azt a 
Szövetséghez átutalni.

Székely János v. államtitkár üdvözletét tolmácsolja a 
szakszervezeti központ részéről. Ha nem jelentünk meg 
az önök körében, mint ahogy azt szerették volna, ez nem 
azt jelenti, mintha mi nem époly szeretettel kezelnénk az 
egészségügyiek ügyeit, mint bármely más szervezetünkét. 
Az egészségügyiek élére a központ olyan embert állított 
Szieben titkár testvérünk személyében, aki minden tekin
tetben megérdemli a bizalmat.

Ha nem minden úgy megy, mint ahogyan azt elvár
hatnánk, nem a központ, sem a Szövetség vezetőiben kell 
keresnünk a hibát. Ez a magyar közönyösség hibája. Ha 
a kívánságaink nem is teljesülnek gőzerővel, legyenek 
meggyőződve, hogy a kitartás és remény elhozzák a gyü
mölcsöt, amikor kérelmeink, kívánságaink teljesedésbe 
mennek.

A bürokraták hibája az, hogy az egészségügyi alkalma
zottak szerény kívánságai nem teljesültek. Az én állam
titkárságom ideje alatt többszöri interveniálásomra is csak 
sovány Ígéreteket kaptunk. Dr. Krizs úrnak is sok csatát 
kellett megvívnia, míg a 30°/o-os fizetésemelést megígérték.

Eddig senki sem volt a népjóléti minisztériumban, aki 
szívvel intézte volna az egészségügyiek sorsát, ügy látszik, 
arra kiváncsiak a fővárosnál, hogy mennyi ideig bírják 
türelemmel az egészségügyiek.

A türelmünk már a végére ért. Most, miután olyan 
miniszter került a népjóléthez, aki szívvel és szociális 
érzékkel bír, reméljük, hogy a kórházi alkalmazottak sa
nyarú helyzetén is hamarosan segítve lesz.

Én a magam részéről eddig is megtettem minden lehetőt, 
hogy az egészségügyiek baján segítsek, sajnos, eredmény
telenül.

Megígérem, hogy a jövőben sem szünök meg hatvá

nyozott szorgalommal tevékenységemet kifejteni, hogy az 
egészségügyiek sanyarú helyzete'mielőbb orvosoltassék.

Ezért feltétlen követni kell a keresztényszocialista moz
galmat lépésről-lépésre, ki kell az eszme mellett tartani. 
Keresztény érzület adja az erős lelkületet azoknak, akik a 
beteg emberiség javát szolgálják. Az egészségügyiek csak 
kér. szocialisták lehetnek, mert Krisztus legszebb eszméi 
a betegek fájdalmának enyhítése.

Ha át tudjuk az eszme nagy horderejét érezni és tudunk 
vele élni, nem lesz hatalom, mely ezen szép eszmét le
törje. Az igazságnak győznie kell. Legyenek meggj-őződve, 
lesz még ünnep a világon, mikor a krisztusi eszmék 
győzni fognak.

A közgyűlés lelkes tapssal és éljenzéssel fogadta a 
beszédet.

Ezután a közgyűlés kívánságára Szabó József nemzeí- 
gyűlési képviselő úr emelkedett szólásra. Az egészség- 
ügyieknek nincs szükségük lelkesítő szóra, de engedjék 
meg, hogy’ elsősorban azokat a kedves ismert arcokat 
üdvözölhessem, kik a felszabadulás után velem együtt 
harcoltak a rend felállításán. Kérem ezen kedves har
cosokat, hogy ne csüggedjenek, hanem fokozott erővel 
dolgozzanak.

Másfél évvel ezelőtt, mikor a nagy megrázkódtatás után- 
a keresztény kurzus kezdetleges volt, sokan tömörültek a 
keresztény zászló alá és mi néztük az arcokat, tudtuk,, 
hogy sok helyen a zaj nagy, az érzés azonban hiányzik 
és tudtuk, kik fognak elmaradni. Ezek közül sokan 
kompromiiálták a keresztény irányzatot. Ezek nem ellen
ség képében jöttek.

Ezek azután félrevezettek másokat is és vittek maguk
kal másokat is. Ezek azt hitték, hogy az elég, ha 
szidják a zsidót. A keresztény szocializmus nem anti
szemitizmus.

Sokat hallják azt hangoztatni, hogy ha önök gazdasági 
szervezetet akarnak, minek a keresztény szocialista jelző. 
Ezeknek kellemetlen a kereszténység. Pedig ennél igazibb 
szocializmus nem lehet. Minden erővel oda kell hatni, 
hogy ezen gyakorlati kereszténységet megvalósíthassuk. 
Aki ezen nem törekszik, az ellensége az országnak, ellen
sége önmagának.

Köszöntöm tehát azokat, akikkel annak idején találkoz
tam és azokat is, akik később csatlakoztak. Ezek merít
senek erőt, munkálkodjanak, toborozzanak, hogy a keresz
ténységben nagygyá tehessük ezt az országot.

A közgyűlés lelkes tapssal és éljenzéssel fogadta Szabó 
József n. gy. képviselő úr beszédjét.

Balázs Flóra alelnöknő azon örömének ad kifejezést, 
hogy két ilyen lelkes kér. szoc. vezető harcos jelent meg 
szerény kis táborunkban. Tanuljunk meg fanatikusan 
hinni a keresztény szocializmusban. Az Istenítéletkor, 
amelyet Székely úr említett, bennünket a kommunisták a 
táborukba belekényszerítettek, ide nem hívtak, ide a 
szívünk, a lelkünk hozott. Kérem az Isten áldásét az új 
tisztikar munkájára, amely munkához két ily erős harcos 
is segédkezét Ígérte.

Dr. Krizs úr megköszöni Székely és Szabó testvérek 
lelkes szavait és javasolja, hogy a mai közgyűlés mondja 
ki, hogy egy rendkívüli számban közöljük le a közgyűlés 
lefolyásét, hogy mindazon tagjai a Szövetségnek, kik 
szolgálatuk teljesítése miatt nem vehettek részt, ezúton 
szerezzenek tudomást a közgyűlés lefolyásáról.

A javaslat egyhangúlag elfogadtatott.
Tóth Mihály társelnök felteszi a kérdést, hogy van-e 

valakinek indítványa.
indítvány nem tétetett. Ezután jegyzőkönyv hitelesítőül 

Gilla Ferenc és Papdy Antalné választatott meg.
Tóth Mihály megköszöni a közgyűlés szíves türelmét s 

miután más tárgy nem volt, a közgyűlést bezárja.


