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Nemes eszme az Otthon.
I rta : dr. Lazarovits Lajos.

A szövetség ezáltal egy óriási horderejű s az egészség
ügyi alkalmazottak egész eddigi életmódját megjavító intéz
ménnyel óhajtja megajándékozni tagjait. Nem kevesebbről 
van szó, mint arról, hogy az egészségügyiek eddigi sivár, 
örömtelen s másoktól annyira kiuzsorázott magánéletét 
biztos alapokra fektesse. Az egészségügyi alkalmazott ma
gasztos munkája közben annyira el van foglalva az ápoltja 
testi és lelki épségeinek jókarban tartásával, hogy azt a 
csekély idejét, ami ezen felül marad, a mindennapi élet 
ezer gondja sokszorosan lefoglalja. Semmiesetre serit marad 
ideje, hogy egy kicsit jövőjével fogl Ikozzék: az idő köz
ben lassan telik, elszalad a fejük felett s mire feleszmél
nek. egyedül elhagyatottan állnak megöregedve, kifosztva 
energiájukból, minden anyagi támogatás nélkül, mert azok 
a sovány fillérek, nyugodtan mondhatjuk éhbérek a napi 
megélhetés követelményét sent elégítették ki, nem hogy 
abból félre is lehetett volna tenni. Nem volt ideje társa
dalmi érintkezésre, nem volt ideje családalapításra, nem volt 
tehát semmi irányban módja arra, hogy öregségére egy 
biztos nyugalmas megélhetést biztosítson. Ez a jövő képe, 
nézzük, hogy fest a mai nap képe. A mai lakásviszonyo
kat nem kell bővebben tárgyalnom, azt a saját bőrén min
denki érzi. Míg békében mindenki megtehette és meg
engedhette magának azt a kényelmet, hogy ha állás nélkül 
volt, vagy szabad napja volt, biztosíthatott magának egy 
kis szobácskát, hol többé kevésbbé otthon érezhette magát. 
Ma ez a szép idő csak a múltbeli fájdalmas emléké. Ház
mestert lakások sötét földszinti szobácskája a családdal 
együtt s azonkívül még néhányad magukkal tömeglakások, 
nyomortanyák az otthonuk.

Külön szobáról szó sincs. Egv ágyat bérelnek, sokszor 
egy fekhelyet a földön s mindezt horribilis összegen. Miijén 
más lehet ez egy tisztasághoz szokott, tisztaságot oktató 
és terjesző egyénnél. A kórház, szanatórium, a gazdag 
beteg pompával és kényelemmel berendezett lakosztályától 
leszailani a sötétbe, a piszokba, telve gonddal a holnapi 
nap kenyeréért. Ezt csak az tudja megérteni, aki ezt éle
tében százszor végig csinálja. Senki a világon nem érzi 
ezt. csak az egészségügyi alkalmazottak. Más munkásnak 
jut alkalma ilyen összehasonlításokra. Az az iparos vagy 
gyári munkás mindig egy és ugyanazon légkörben fordul 
meg. A gyártól, a munkahelytől az otthonába és vissza. A 
hygienével sohasem kényeztették el. Sőt igyekeztek attól 
távol tartani, mert az pénzt jelent s fokozni találja az

igényeit, gép módjára leéli az életét s fogalma sincs róla, 
hogy vannak, akik másképen használják ki az életet, össze
hasonlításra ritkán jut alkalmuk. Ez kiváltságosán az 
egészségügyi alkalmazottak szomorú kiváltsága. Ebben 
legtöbbnyire él a gondolat, a törekvés önállóság után, mely 
majd jobb megélhetést biztosít számára.

Az iparos munkaviszonyainál fogva hamarább keres és 
talál magának otthont, idejekorán alapit családot. Teheti, mert 
a nyolc órán túl a nap hátralevő része az övé és a hozzá
tartozóié. Többnyire egy helyen dolgozik s így a munka
adónak kötelességévé válik, hogy öreg korában nyugdíj 
v.-gy egyéb segély formájában eltartsa. Az egészségügyi 
alkalmazott ma itt dolgozik, holnap ott, a fizetését meg
kapja addig a napig, mig ott van, esetleg a hála némi szép 
es üres szavait, melyre másnap már senki sem emlékezik, 
aztán mehet az élet forgatagába beie.

Egyszóval nincs kire támaszkodni, ha beteg, ha inunka- 
nélkül van, ha megöregszik s nem bírja tovább nehéz ro
botját. S ekkor jön a maga kis társadalma, a karja alá 
nyúl, felemeli s gondoskodik róla ma és majd a jövőben. 
Ezt a szép és nemes célt lűzte ki magának a szövetség. 
Együvé tömöríteni az erőket, a rendelkezésre álló gazda
sági tényezőket es megalkotni a mindenkinek kijáró otthont. 
Az ofthont, melynek nemcsak a neve az, hanem amely 
kell, hogy az egészségügyi alkalmazottak otthona legyen

Természetesen a csocák ideje már régen elmúlt, ezt 
nem lehet máról holnapra megcsinálni, hanem egy alapos 
kitartó munka, szorgalom s szervezkedés kell, hogy ezt meg
előzze. Ezt maguknak az egészségügyi alkalmazottaknak 
kell megcsinálni. Minden egyes egyénnek megtakarított 
filléreivel hozzá kell járulni- a nagy munka felépítéséhez. 
Hiszen nagyon jól tudom, hogv ekkora nagy összeget úgy 
sem lehet összehozni, hogy az a beruházásoknak u nagy 
összegét fedezhetné, de ha valami alap lesz, a többit 
könnyebb lesz majd kölcsön, társadalmi, aktív, állami 
hozzájárulás s egyebek útján megszerezni. Másreszt, hogy 
mindenkit átfűtsön annak a gondolata, hogy tehetsége 
szerint ő is hozzájárult, ha csak egy pár téglával, a saját 
otthona felépítéséhez Csak úgy tud összeforrni vele, csak 
így érezheti magát majd valójában otthon.

Az eszme szép, nemes s ami nagyon fontos, óriási gya
korlati jelentősege van. Nem akarok kitérni itt az Otthon
nal járó egyéb művelődést szolgáló, szórakozást nyújtó, 
sőt hasznot hajtó körülményekre, mint könyvtár, társalgó 
szobák, előadó terem, szórakozás, táncmulatság s egyéb 
célokra, fürdők, betegszobák stb. melyeknek megvalósítása 
mind tervbe van véve. En csak egyet tárok mindenkinek
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a szeme e!é: a biztos, tiszta és nyugalmas otthont, hová 
sem a mai világ nyomora nem jut el, sem a nyomorral 
járó társadalmi piócák keze nein ér fel. Előttetek a jövő 
képe, karoljátok fel. dolgozzatok érte, legyetek kitartóak s 
majd boldogok lesztek.

Az Otthonra a következők fizetlek be részvény-alapra : Görög Ferenc 
(50) 1.500 K. Láposi Zsuzsanna (30) 000 K, Tarr György és Okos 
istván (20—20) 600—600 K, Vitkovics János (15) 450 K, Molnár Rózsi, 
Szieben József. Légrádi Sándorné, Tatár Balázs, Radványi Mihály, To- 
maskó Frigyesné és Lenti Istvánné (10—10) 300—300 K, Válfi Ferenc 
és neje (8) 240 K, Gila Ferenc. Karácsonyi Gujdó (7—7) 210—210 K, 
Tóth Kálmánná, Bajusz Vilma, Tóth Sándorné, dr. kenesei Kenesey Béla, 
dr. Bohra János. dr. Marosv Antal, dr. Gulyás Lajos, Onszky Ferenc, 
Punyi János és Szép Ilona (5—5) ltO —150 K, Hámoros Istvánné, 
éledve Maria. Ambrus Ilona (4—4) 120—120 K, Érti Mária, Tóth Júlia, 
Kerti Róza, Tóth Mihály, Sütő Margit, Boros József Antal c< Würzinger 
Margit (3—3) 90—90 K, Szűcs Jakabné, Glückszmann Pálné, Teleki 
Józsefné, Lázár Jánosáé. Tóth Balázs és Balázsné (2 2) 60—60 K,
Kemény Teréz, Bordás Róza, özv. Matula Ferencné és Damján Zsu
zsanna (1 — 11 30—30 K. özv. Doboczky Lajosáé 10 K, Majeczky Vera, 
Szappanos Margit, Raczak Anna 5—5 K, Bukovszky Vanda, Benyovs-ky 
Gizella, Fodor Ilona 2 —2, Thuróczy Kornél, dr. Vágó János, dr. Müller 
Ödön és Bábás Júlia (10—10) 300 300 K. Irgalmasrend-kórház (8) 
240 K. dr. Korcsát Rezső (6) 180 K. Varga Júlia és Ábrányi Flóra 
<4—4' 120—120 I<, dr. Pézenhoffer József, dr. Dieszl Ferexjc és dr. 
Marx József (3—3) 90—90 K. dr. Bárány Tibor (2) 60 K, dr. Fauser 
Árpád (1) 30 K.

Részvényeket jegyeztek • Vitkovics János és neje 1.000, Görög 
Ferenc 150. Lenti Istvánné 50, Karácsonyi Guido és Irgalmasrend-kórház 
20—20, Punyi János, Varga Júlia és Mészáros Irma 15—15. Lehotka 
Teréz. Horváth Ödönné, 'Lakács Dezsoné, Tóth Eszter, Király Margit, 
Szép Ilona, Bajusz Vilma, Erii Mária és Tóth Sándo né 10— iO, Balonvi 
Ilona 5 és Damján Zsuzsanna 2 darabot. Az iníé etekben a jegyzékek 
folyamatban vannak, melyeknek beérkezése után a lapunkban közzé fog
juk tenni. Jegyezzünk, amíg a részvények le nem lesznek jegyezve. 
Minél előbb lejegyezzük, annál előbb lesz meg az otthonunk.

Milyen az osztrák betegápolók és ápolónők 
gazdasági helyzete.

Ha e sorokban megvilágítom az osztrák betegápolok és 
ápolónők mai kereseti viszonyát, teszem ezt abban a 
hiszemben, hogy egyrészt érdeklődést váltok ki szövet
ségünk tagjainál, másrészt pedig illetékes hatóságainknál 
és népjóléti miniszterünknél, akinek szociális érzékéről oly 
sok jót és szépet hallottam, végre elérhetjük azt, hogy 
megtalálja a utódját, hogy nálunk a sokat hangoztatott 
kulturáltamban az ápolóknak, ápolónőknek és kórházi 
segédszemélyzetnek is vannak emberi jogaik, igényeik, 
melyeket egyszer már ki kell elégíteni.

A betegápolás hazánkban még nagyon alacsony fokon 
van, mely nem azok hibája, kik e pályára léptek, hanem 
azon hatóságoknak, kik az egészségügyet volnának hivatva 
méltó helyére felemelni, de kicsinyességük vagy talán szűk 
látókörük miatt azt elmulasztották.

Ma hazánkban még az a helyzet áll fenn, hogy a 
betegápolásnál nem tartották fontosnak, hogy az képesí
tett egyénekkel legyen betöltve és ha kórházainkban ápoló 
vagy ápolónői állás üresedett meg, teljesen tudatlan, kép
zetlen egyénekkel töltötték be a helyeket.

Ápoló vagy kórházi segédszemélyzet (udvari munkás; 
között nem tudnak vagy nem akarnak különbséget elismerni.

Ez pedig nagy hiba, mert sok esetben vizsgázott, kép
zett, hosszú évi tapasztalatokkal rendelkező ápoló vagy 
ápolónő e m att tartja távol magát a kórházaktól, mert nem 
kapja meg az őt megillető kellő tiszteletet és megbecsülést.

Ha az egészségügynek hasznos, áldásos munkát óhaj
tunk kifejteni, sürgős és gyökeres átreformálást kell ke
resztül5 vinni.

A 'oeíegápoloi tanfolyam kötelező hallgatása és a vizs
gálat eredményes letétele, amit szövetségünk betegápoló 
szakosztálya már hosszú éveken át sürget.

A betegápolók megkülönböztetése a kórházi segédmunká
soktól, valamint a kezdő és végzett között is különbség teendő.

A véglegesítés és kinevezés biztosítása. Az előléptetés
nél a képzettség és szolgálati idő figyelembe vétele. Sok 
igazságtalanságot, mulasztást, több esetben a protekció 
érvényesülését tapasztaljuk e téren.

Mérhetetlen sok hibára mutathatnánk reá, mely mindannyi 
a közegészségügy rovására történik. Mindezt megkell szün
tetni. Ha a népjóléti miniszter szociális munkát óhajt kifej
teni, úgy a közegészségügy terén van elég sok, csak 
hozzá kell fogni. A társadalom és a szenvedő emberiség 
hálásan fog megemlékezni a munkájáról. Azonban még 
halasabb lesz az a tábor, mely e pályán végzi kötelessé
get, azonban a legmostohább bánásmódban részesült

Németországban és Ausztriában a betegápolók és ápoló
nők helyzete a magyarországival össze nem hasonlítható. 
Hogy milyen Ausztriában a helyzet, röviden óhajtom hű 
képet adni, személyesen nyert tapasztalataim alapján.

Varnak kezdő és végzett ápolók és ápolónők.
Bécsben a városi közkórházakban, ha az ápolónő a 22 

éves életkort meghaladta, kezdő fizetése havi 6000 K , mely 
minden két évben 1000 K.-val emelkedik egész 10 000 K.-ig. 
Betegápolók 7—10.000 K.-ig. Élelmezési váltság címén 
naponta 41 K.-át vonnak le, mely egy hónapban kitesz 
12:50—1271 K.-át. Lakbérre havonta 160 K.-át Tiszta 
havi díjazása a levonások után 4610--8610 K. A beteg
ápolóké 5610 -  8810 K.

A szolgálati idő 8 órában van megállapítva. Minden túl
óráért 20 K. kárpótlás jár.

Végzett ápolónő fityulát és szolgálati ruhát kap, mely ha 
egy éven belül elrongyolódna, újjal cseréltetik ki. Minden 
három évben egy öltözet kimenő szövetruhát kap. Ha a ruhát 
nem kapja meg, megfelelő pénzbeli kárpótlásban részesüL

Havonta minden ápoló és ápolónő 600 K. kórházi pót
lékot kap. Ha valaki megbetegszik, 6 hónapig kapja a 
teljes fizetését és a kórházi kosztot. Ha valaki tüdőbajos 
lesz, úgy egy évig kapja az egész fizetését.

Ha valaki 10 éves szolgálattal rendelkezik, kinevezett
nek van minősítve. 30 év után nyugdíjat élvez. Ha szol
gálatból eredő betegségbe esik, mely után munkaképtelenné 
válik, úgy már egy év után is nyugdíjra jogosult.

A lakásaik egészségesek és kettő, legfeljebb négy lakik 
együtt.

Ha magyar koronára számítjuk át tiszta havi keresetük 
4.610 osztrák K =  1.610 magyar K-át, 10 évi szolgálat 
után havi 8.610 K — 3.010 magyar K át tesz ki.

Egy évi tiszta keresete 55.320 osztr. K =  19.320 magyar K. 
10 évi szolgálat után 103.320 osztrák K =  36.120 magyar K.

Ha az osztrák betegápolók és ápolónők mai kereseti 
viszonyát a  mi fővárosi kórházainkban ma működő 
ápolónk és ápolónőink kereseti viszonyával össze
hasonlítjuk, szégyenpírja futja be arcunk bőrét és kell, 
hogy azokét is pirítsa, kik folyton kultúrállamnak nevezik 
hazánkat és nem intézkednek komolyan, hogy az egész
ségügyi alkalmazottak, kik a társadalom minden rétegével 
érintkeznek, oly kereseti viszonyok közé jussanak, hogy 
ők is kultúrerr.berekhez méltó életet élhessenek.

Szégyene a fővárosnak és szégyene a társadalomnak, 
hogy egy ápoló vagy ápolónő, kinél a szeretetnek, gyen
gédségnek és intelligenciának, de különösen a szaktudásnak 
az ápolás terén párosulnia kell, 200 K havi fizetésért kell 
napestig dolgoznia, amelyben már a cipő, ruha és mosás 
pótléka is bele van számítva.

Évi 2.400 K fizetést kap. Kérdezzük, mit vegyen e 
koldusalamizsnán ma, amidőn egy pár cipő ára 1.000— 
1.800 K. Egy alj. mely közepes minőségű 800—1.200 K. 
Egy ing 600 —800 K. Egy pár harisnya 120- 180 K.

Mindezekre pedig nagy szükség volna, mert a háború 
és forradalmak alatt hozott áldozat lerongyolódottá tette 
az egészségügyi alkalmazottakat. Pedig ma is megkívánják, 
hogy szépen és tisztán járjanak az ápolók és ápolónők.
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Kultúrigényeik fejlesztésére is szükség van. Ehhez honnan 
vegyék az anyagi áldozatot ? Ezen kérdésünkre talán azon 
urak adhatnák meg a választ, kik oly sok szociális ér
zékkel varrnak el elve és atyailag gondoskodnak az egész
ségügyi alkalmazottak helyzetéről.

Cikkem befejezéséhez röviden csak annyit fűzök hozzá, 
hogy sorsunk sajat kezünkben van letéve. Nem várhatunk 
senkitől sem segíiséget. Példát kell vennünk külföldi test
véreinktől, össze kell fognunk, mert amit egy ember nem 
tud elérni, a tömeg ereje biztosítja. Külföldi testvéreink a 
szervezettségben rejlő erőt előbb felismerték, mint mi. 
Külföldi testvéreink már élvezik annak áldásos gyümöl 
csét. Ma egymásra találtunk, nálunk is megérik a gyü
mölcse.

Ausztriában az egészségügyi alkalmazottak ezen kere
seti viszonyai ez év augusztus havában állottak fenn, 
amidőn a mi pénzünk éri éke kétharmad részszel több 
értékkel bírt. Ma már minden bizonnyal emelkedett a fize
tésük, mert a megélhetési viszonyok rosszabbodtak. Se.

Összetartásban rejlik az erő.
Az a küzdelem, mely a fürdősöknek és a betegápoiók- 

nak és ápolónőknek a képesítéshez kötéséért folyik, már 
egy évtizedre nyúlik vissza. Ma, amidőn 86 szakmának a 
képesítéshez kötéséről van szó, minket fürdősöket, ápoló
kat es ápolónőket, kik a közegészségügy szolgálatában 
állunk, kell hogy a legközelebbről érdekeljen.

Ha van szakma, mely rászolgált arra, hogy a képesítés
hez kössék, úgy elsősorban a m: szakmánk szolgált arra 
rá. A mi hivatásunk az, hogy az orvos után a beteg em
beri szervnek szakképzett tudásunkkal és lelkiismeretes 
munkánkkal az egészséget, a munkabíró erőt visszaadjuk, 
hogy azzal az állam és társadalomnak ismét hasznára 
váljék.

Egy rossz kezelés, egy rossz fogás a beteg emberi szer
ven sokszor okoz halálos katasztrófát, mely minden eset
ben az állam, a társadalom rovására történik. A lelkiisme
ret, a becsillet, a felebaráti szeretet és a gazdasági helyze
tünk is parancsolja, hogy a képesítésünk ügyéért mint egy 
ember szálljunk síkra és kezdjünk erősebb energiával a 
munkához, hogy azt siker koronázza.

Azonban ehhez szükséges, hogy az alábbi pontokat be
tartsuk és másokkal is betartassuk, mert csak úgy lesz 
életerős a szervezetünk és csak akkor érünk el eredményt.

1. Ha szervezeted útján valamit el akarsz érni -- mert 
ahhoz magad természetesen gyen ,e vagy akkor dolgozz 
vele és nem ellene.

2. Ne ócsárold soha szervezetedet, hanem gondoskodj, 
hogy az mindinkább kiépíttessék. Minél erősebb a szerve
tet, annál hamarább teljesülnek kívánságaid.

3. Ha hallod a szervezetet ócsárolni, ne ócsárold vele 
együtt, hanem oktasd ki oktalan magaviseletéről.

4. Ha hallod gáncsolni, tanítsd ki, hogy mit akar a szer
vezet és igyekezz őt meggyőzni, hogy éppen a nem szer
vezett egyenek azok, kik a szervezet eredményeit akadá
lyozzák. És hogy kötelességük csatlakozni, hogy mint 
tagok a viszonyok javításához hozzájárulhassanak.

5. Kartársaidat és Rartársnőidet neveld nyugalomra és 
tárgyilagosságra és magad is az légy.

6. Munkatársaiddal bánj szeretettel, hogy veled is úgy 
bánjanak.

7. Az összejöveteleken mindenkor jelenjél meg, azon 
józanul viselkedj, akkor a tárgyalásokat nyugalommal és 
méltósággal fogod követhetni és a többi igyekezni fog 
szintén úgy viselkedni.

8. Ne önzésből és hajhászkodásból légy tagja a szer
vezetnek, hanem belső meggyőződésből, hogy magadnak 
és ügyednek szolgálhassál vele.

9. Ha egy neked nem tetsző határozatot hoznak, ne 
csapj lármát, hanem igyekezz a kartársakat csakis az 
összejövetelen a határozat ellenkezőjéről meggyőzni.

10. A járulékokat pontosan fizesd meg, ne hogy túlsoká 
hátralékban maradj. Pontosságod által mutasd meg, hogy 
szervezeted érdekeit komolyan szíveden hordod.

11. Az összejöveteleken és üléseken mindenkor ponto
san jelenj meg, tartsd szemed előtt, hogy: »Az idő pénz«, 
mert mind a kettőre szüksége van a szervezetnek.

Vollmann Ferenc, fiirdős.

A fővárosi közkórházak alkalmazottainak 
fizetésrendezése.

Annak a hosszú küzdelemnek, amelyet a fővárosi köz
kórházak alkalmazottai gazdasági helyzetének megjavítása 
érdekében szövetségünk kifejtett, elenyésző eredményt biz
tosított. Azt a számot, amelyet a javítás kitesz, nem akarjuk 
papírra vetni, mert az nem mondható eredménynek és ha 
arra gondolunk, hogy a súlyos, becsületes és életveszélyes 
munkájukén milyen díjazásban részesülnek, szégyenpír 
borítja el arcunkat.

Nem vagyunk és nem is lehetünk megelégedve a fize
tésrendezésnek ilyen megoldásával, mely e morzsákat is 
csak f. évi. október hó elsejével léptette l atályba, mert 
Judtunkkal a főváros közgyűlése a 30%-os fizetésjavítást 
1920. évi november hó 1-re visszamenőleg megszavazta, 
azonuan ez mind a mai napig nem folyósítíatott. Sőt a 
közgyűlési határozatot a legújabb fizetésjavításával meg- 
semmisítettnek látjuk.

Azonban csodálatos, hogy míg a nyomorúságosán fize
tett ápoló- és segédszemélyzet a már megszavazott illet
ményét sem kapja meg, ugyanakkor a közkórházak tiszt
viselőinek a különóra-díjazását 400 koronáról 800 koronára 
emelték fel. Nem mondjuk azt, hogy nem méltányos, mert 
épp oly nyomorúságos fizetést élveznek, hogy ez sem sok, 
de ugyanakkor követeljük, hogy az ápoló- és segédsze
mélyzet fizetését is tisztességesen és érezhetően kell meg
javítani, mert egyik épp olyan hasznos munkása a fővá
rosnak, mint a másik.

Ez a javítás, melyet most fizetnek ki, ez még nem az, 
amelyet mi a f. évi november hó 9-én megtartót: nagy
gyűlésünk alkalmával követeltünk. Ez csak egy morzsa 
azokból a követelésekből, amelyet ott h.tározat keretében 
elfogadtunk. Tovább kell dolgoznunk, hogy a megtört 
jeget, mely oly erős volt, hogy széttörlietetlennek látszott, 
tovább törjük. Erősebben kell még összeforrnunk, mint 
eddig voltunk, mert a mi pártfogónk a  mi saját erőnkben 
rejlik.

ivrtsük meg egymást, építsük ki saját várunkat, amely
ből jövő boldogságunk és jólétünknek kell felépülnie.

Egy levél a szanatóriumból.
Lapunkban sokszor adtunk már hangot azoknak az 

igazságos és jogos panaszoknak, amelyek a fővárosi köz
kórhazakban, fürdőkben, klinikákon előfordultak és sok 
esetben még ma is. E sorokban nem a fenti intézetekről 
van szó. A beérkezett levél azon intézetek egyikéből jutott 
el hozzánk, ahol nem olyan betegek várják a gyógyulást, 
kiknek nincs módjukban a gyógykezelésültet honorálni, 
hanem azok, kik tiz-húszezreket, sőt többet is tudnak 
áldozni, hogy egészségüket helyreállítsák.

A szanatóriumok egyikéről van ma szó az alább: levél
ben. Tudjuk azt, hogy ma szanatóriumba csak egy hétre
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is befeküdni és ott gyógyítani megromlott egészségünket 
eg> vagyonba kerül. És szomorúan cseng ki a levélhői, 
hogy a nagy jövedelmű szanatóriumokban is a személy
zet, mely a horribilis jövedelmeket hajtja, a legnyomorúsá
gosabb díjazásban részesül és még a legelemibb szükség
letektől is elzárják.

Mikor fog végre a nagy tóke tulajdonosa arra gondolni, 
hogy azoknak, kik neki a gondtalan jólétet biztosítják a 
szorgalmas munkájukkal, melyet kora reggeltől késő estig 
végeznek, szintén vannak igényeik és ha nem is magasak, 
de emberileg jogosak. Azonban beszéljen a száraz tényekről 
a levél maga.

Feltárom szomorú helyzetünket a Városmajor-szanatóriumból. Tiz 
hónapig nyomorogtam ezen intézetnél, mert kényszerítve voltam. 
Havi 2ü0 korona fizetéssel, mosást nem kaptunk. Magunk mostunk, 
de a ruhát kifőzni nem volt szabad, mert fogy a gáz. Ezért a mi nehezen 
szerzett fehérneműnk sárguljon el. A bemondott borravaló oly kevés 
volt. hogy képtelenek voltunk mosodába adni ruhánkat. Kénytelenek 
voltunk éjjel 12 órakor, mikor már mindenki aludt, lopva kifőzni. 
Kosztunk meglehetős, de nem eshetett jól, mert a konyhában a 
mosogató leányok és házi szolgák között kellett elfogyasztani. E köz
ben oly goromba szavakat kelleti elhallgatnunk, hogy rosszul esett 
az ápolónőknek. Többszöri kérésünkre nem történt intézkedés 
arra nézve, hogy külön helyen étkezhessünk. Az orvosaink is csak a 
keresztnevünkön szólítanak, mint egy szobaleányt, pedig a nővér név 
is megillethetne. Ezekután úgyebár nem valami fényes életünk volt a 
Városmajor-szanatóriumban ? Aláírás.

Nem tettünk hozzá és nem vettünk el. Csak annyit 
szeretnénk, ha e sorok megértésre találnának és orvosol- 
tatnának.

HÍREK.
Pályázat. Szerkesztőségünk pályázatot hirdet tárcára a 

lap részére. Pályázhat a szövetség minden tagja. A tár
cának a tartalma szorosan az egészségüggyel, a fősze
replő személy ápoló, ápolónő, fürdős vagy fürdősnö 
legyen. A tárcában foglalt esemény kórházban, szanató
riumban vagy fürdőhelyen játszódjék le. A pályázók kö
zött három díjat osztunk ki. Az első díj 200 korona, a 
második díj 100 korona, a harmadik díj 50 korona. Pá
lyázati határidő f. évi december hó 18-ika. Kéziratot pos
tán vagy személyesen is a szerkesztőségünkhöz VII., Do- 
hány-u. 74. I. em. 16. sz. alá kell juttatni. Döntést egy három 
tagú zsűri hozza meg, melyről az 1922. január 1-én megjelenő 
számban a nyerteseket értesítjük. A szerkesztőség fentartja 
a jogot, hogy a beérkezett tárcákat, ha nem is pálya
nyertesek, ha megfelelnek a lapunk intencióinak, azokat 
leközölhessük. Kéziratokat vissza nem adunk. A tárca lehe
tőleg száz sornál többet ne foglaljon el. Célunk a pályá
zattal az, hogy szövetségünk tagjait ambicionáljuk kultu
rális tehetségük fejlesztésére. A szerkesztőség.

A munbásbizfositó pénztár személyzetének fizetésren
dezése A pénztár személyzetének megkeresésére szövet
ségünk memorandumot nyújtott be a pénztár igazgató
ságához, melyben a személyzet fizetésének felemelését 
kértük. A memorandumunkra most az igazgatóság 1000 
korona előleget utalt ki a személyzetnek egyenként, míg 
a minisztérium az előterjesztett fizetésjavítást jóváhagyja. 
A fizetésrendezést f. évi szeptember hó 1-re visszamenő
leg terjesztették fel és hisszük, hogy a miniszter nem 
is fog elzárkózni a személyzet ezen szerény követe
lése elől.

Mi van a Zita kórház ügyével. Múlt számunkban már 
írtunk arról, hogy a főváros és a népjóléti ministerium a 
Zita-kórházat feloszlatja, azzal indokolva, hogy a kórház 
annyira megrongálódott, hogy a betegek szempontjából is 
életveszéllyel járt annak további fentartása. A szövetség 
az alkalmazottak megkeresésére lépéseket tett a főváros 
tanácsánál és a népjóléti ministernél, hogy az alkalmazot

tak télvíz idején ne legyenek kenyértelenné. Közbenjárá
sunkra a népjóléti minister 4 millió koronát utaltatott ki a 
fővárosnak, a Zita-kórház javítási költségeinek fedezésére, 
így lehetővé vált, hogy 30 barak épület továbbra is 
üzemben marad és az alkalmazottak a télvíz idejére nem 
fogják kenyerüket veszíteni.

A fürdősök választmánya f. évi október 27-én tartotta 
meg ülését, amelyen Tóth Mihály ü. v. elnök, Nagy Pát 
alelnök, Szieben József főtitkár, Baracsi Mihály jegyző, 
Sulyok József, Borza Miklós, Radován István, Cila Ferenc, 
Fazekas Mihály, Horog István, özv. Pápai Gézáné, Mihelfei 
Gyula választmányi tagok vettek részt. Az ülést Tóth 
Mihály ü. v. elnök nyitotta meg és üdvözletét tolmácsolta 
dr. Schöller Károly orvos elnök úrnak, ki egy sürgős mű
tét miatt kénytelen volt távol maradni az ülésről. A vá
lasztmányi ülés a jegyzőkönyv, a pénztári és titkári jelen
tés tudomásulvétele után foglalkozott Báty Simonná fürdős- 
nőnek a Gellért-fürdőben történt ügyével és határozatot 
hozott, hogy ügyének rendezése tartamáig tagsági köte
lezettségeit felfüggeszti. Foglalkozott a választmány egyes 
tagok egyéni akciójával és úgy határozott, hogy a jövőben 
az ilyen akciókat minden rendelkezésre álló eszközzel az 
egyesület érdekében meg fog akadályozni. A képesítés 
ügyében utasította a főtitkárt, hogy illetékes helyen szor
galmazza annak mielőbbi keresztülvitelét. A tagok száma 
f. évi október havában 26-tal szaporodott.

Kizárások. Szövetségünk betegápoló szakosztálya f. évi 
november 7-én tartott igazgatósági ülése foglalkozott több 
tagjának szolgálatmegtagadás és fegyelemsertési ügyével. 
Az igazgatóság Ancli Arisstidnét és Orbán Máriát szol
gálat megtagadása, Peleskei Endrét és Vértes Menyhértnél 
fegyelemsértés miatt a szakosztály kebeléből egyszersminden- 
kori kizárásra ítélte. Reményi Zsófia is fegyelemsértést 
követett el, azonban az igazgatóság Ítéletét a kilépésévé! 
megelőzte. A kizárást a szövetség választmánya f. évi 
november 17-én tartott ülésén tudomásul vette és meg
erősítette. Az intézetek és kórházak igazgatóságát ezúton 
értesítjük, hogy fentnevezettek a kizárás következtében 
megszűntek tagjai lenni a szakosztálynak és szövetségnek.

Tea-esféiy. F. évi november 13 án szépen sikerült 
tea-estélyt rendezett szövetségünk, mely alkalommal a kö
vetkezők adományoztak a sajtó-alapra: Balázs Flóra 50 K, 
Csányi Júlia 30 K, Czirják Margit, Csíki Vilmosné és 
Földi Mihály 10—10 K, N. N. 5 K és Fazekas Mihály 
1 K. — Könyveket adományoztak: Balogh László, Benda 
Erzsébet és Ábrányi Flóra. — Az Otthonra adományoz
tak : Andrekovits Teréz 105 K, Pólyák Györgyné, Kemény 
Teréz, Bordács Róza és Ince Rózsi 100—100 K, Sándor 
Jánosné, Glovóc Etel és Csecskó Magda 50—50 K, Tal
lér József 30 K, Ivány Gizella, Kászonyi Ferencné és 
Kovács Juliska 10—10 K. Az összes adakozóknak ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
D. J. Sopron. A cikke jó, azonban csak a jövő számunkban közöl

hetjük, mert már egy másik előbb érkezett be. Az Otthon rés vény
jegyzései igen szépen folynak és minden remény megvan, hogy ilyen 
érdeklődés mellett hamar lejegyzik az összes részvényeket. A szak
lapunkat mindenütt nagy érdeklődéssel várják. — l(. R. Csőt. A levelét 
megkaptuk. Az illető által mondottak nem felelnek meg a valóságnak. 
Járvány ugyan van, de nem oly nagy, mint ahogyan állította. A pamut 
sem biztos és ha kapunk, csak azok kapnak, akik még semmiféle szeretet 
adomi- yt ezideig nem kaptak. Az illető nagyzolt. — K. E. Mezőhegyes. 
A levelét megkaptuk. A jegyzést igen helyesen mielőbb tegyék meg, 
mert az érdeklődés nagy és lehet, hogy a részvényeket hamar le is 
jegyzik. A szaklapunkat pontos címre küldjük és csak a postán kallód
hatott el.


