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A munka vitézei.
Ritka ünnepély .színhelye volt f. évi junius 

15-én este a Császár-fürdő udvari kerthelyisége. 
Az ünnepélyt a szövetségünk kebelébe tartozó Ma
gyarországi Fürdőalkalmazottak Szakegyesülete és a 
Budai Fürdősök Betegsegélyző és Temetkezési Egy
lete rendezte együttesen tizenegy kariársuk tisztele
tére, kik a fürdős szakmában 25 évtől 50 évig szol
gálták a közegészségügy érdekeit becsülettel és tisz
tességgel egy fürdőintézetben.

Az ünnepeltek voltak: Mann István, Schmitz 
Pál, Schmidt József, Breznyánszky Mihály, We/ser 
Ferencné, özv. Kovács Gyuláné, Dália Antal, Gráf 
József, Kövecsics György, Kunczl Ferenc, Mujko- 
novicz Mujoné.

Az ünnepélyt a Budai Tabáni Daloskor a 
„Himnusz“-szal nyitotta meg.

Az ünnepeiteket Hlinka Béla, a Császár-fürdő 
igazgatója üdvözölte. Beszédében méltatta azon 
munkásságukat, melyeket egy fél, sőt többen közülök 
egy egész emberöltőn át egy helyben kifejtettek. 
Beszédében méltán nevezte őket a munka vitézeinek.

Bugyáki Ferenc a BFBTE. elnöke a több mint 
ötszáz főből álló vendégsereget üvdözölte meleg 
szavakkal.

Soltész Gyula a OIE. igazgatója nagyszabású 
beszédben vázolta a munkások érdekeit. Valamint 
beszélt az iparok fejlesztéséről.

A beszéd után Nagy Pál a Fürdősök Szakegy
letének elnöke nyújtotta át az ünnepeiteknek a dísz
oklevelet.

Vértes Ede a KIÉ. elnöke buzdította kitartásra 
a munkásokat, valamint elismerését fejezte ki az 
ünnepeiteknek a kitartó munkájukért.

Nagy Pál a Fürdős Egyes, elnöke beszédében 
vázolta, hogy a munka e fényes ünnepén először 
mint embertársait, másodszor mint szaktársait, har
madszor mint szocialista munkásokat üdvözli az 
ünnepeiteket, kik hosszú évtizedes munkásságukkal 
igazolták, hogy e lekicsinyelt, semmibevett egészség- 
ügyi szakma több megbecsülést, elismerést érdemel

mint a milyenben még ma is része van. Majd kije
lentette, hogy a képesítés törvényesitése érdekében 
nem szűnik meg harcolni a szakegyesület.

Utolsónak Nagy Pálné a női munkásság nevé
ben üdvözölte az ünnepeiteket, majd kifejtette, hogy 
ez az egyedül álló szakma, mely akkor is szüksé- 

j gessé teszi a nő munkás tevékenységét, ha a nőt 
a legszentebb hivatásához a családi tűzhelyhez
vonnák ki a munka színhelyéről és amely férfi-erő 
vei nem pótolható. Az ünnepélyen az irgalmas-rend 
részéről Mura Fülöp prior vett részt.

Az ünnepi beszédek után több mint négyszáz 
terítékes vacsora következett, melynek elfogyasztása 
után a vendégek nagyobb része záróráig együtt maradt.

Még elismeréssel kell a rendezőségről megem
lékeznünk, a kik e nagyszabású lélekemelő ünne
pélyben a legnagyobb tevékenységről tettek tanúságot.

Ezen ünnepéllyel kapcsolatban kell megemlé
keznünk szövetségünk egy másik tagjáról is Gányi 
Ferenc ápolóról, ki csendesen meghúzódva becsüle
tesen és lelkiismeretesen végezte és ma is végzi 
szamaritánusi kötelességét a beteg emberiséggel 
szemben a budapesti kerületi betegsegélyző pénztár 
rendelő-intézetében. Oly szerény és csendes munkát 
végez, hogy az intézet vezetősége maga nem is 
vette észre a munka e nemes vitézét. Mégis meg
történt az, hogy amiről a felettesei megfeledkeztek, 
a munkástársai nem feledték el és ez ünnepélyes 
alkalommal, a midőn 25-ik évét betöltötte a pénz
tárnál, minden feltűnés nélkül a kartársai és kartárs
női nevében Válfy Ferenc ápoló üdvözölte őt és 
biztosította azok nevében meleg szeretetükről és 
testvéri ragaszkodásukról.

Még csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy 
vájjon lesz-e már egyszer olyan idő, amidőn olyan 
törvényt is fognak gyártani, amely a munka ezen 
nemes vitézeinek biztosítani fogják azt, hogy ily 
hosszú szolgálati idő után a munkahelyükről a csen
des családi otthonukba elvonulhassanak és hogy a 
szorgalmuk és becsületességük által megérdemelt 
gondtalansággal élhessék le a még hátralevő napjaikat.

Az „Otthon" felállítása gazdasági helyzeted javulását mozdítja elő I Agitálj érdekében I
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Az „Otthon** Egyesület.
Az .Otthon" egyesületünk, mely iránt megala

kulása alkalmával nagy érdeklődést tanúsítottak kü
lönösen az ápolónői karban, még ma is szárnya- 
szegetten vergődik. Ezt elsősorban annak kell betudni, 
hogy az alapszabályai, melyeket már ezelőtt egy 
félével felterjesztettünk jóváhagyás céljából, még ma 
is jóváhagyatlanul fekszenek a városházán vagy a 
belügyminisztériumban, A másik ok pedig az, hogy 
az egészségügyi alkalmazottak is kevesebb érdek
lődést tanúsítanak, mint a hogy maga az egyesület 
célja azt megérdemli. Hiányzik az erős akarat, mely 
minden gátat elsöpör, hogy az eszme látható és 
áldást osztó intézménnyé váljon.

Az egyesület vezetősége nem szűnik meg az 
..Otthon" érdekében eljárni, valamint abban sem, 
hogy az egészségügyi alkalmazottak lelkében az 
„Otthon" eszméjét ébren tartsa.

Újabban az 50.000 korona alapitó tagsági dijat 
a következők fizették be: Tammásy Bianca, Méder 
Mária, Prekácka Anna, Boross Józsefné, Sarkadi 
Eszter és Kubica Anna. Adományoztak: Muresán 
Sándorné 40,000, özv. Rébmann Jánosné 35,000, 
Lázár Mihályné 30,000, Tommásy Bianca 25,000, 
Varga Júlia, Gyulaffy Béláné, Martinovszky Teréz, 
dr. Ordódy Zsigmond, Pap Lajos, Winkler Borbála, 
Vitkovits János, Hartner Alajos 10—10.000, Kozma 
Jolán 8,000, özv. Belédy Károlyné 5,000, özv. Kovács 
Józsefné 1600, Novák Istvánná 1,000, és N. N. 700 
koronát.

Az Otthon Egyesület alapszabályait folytatólag 
ismertetés céljából közöljük:

II. A közgyűlés.
14. §. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. Rendes 

közgyűlés minden évben legalább egyszer tartandó. A közgyűlés 
összehívása meghívó vagy a sajtó utján történik. Rendkívüli 
közgyűlés a választmány ®/4 részének határozata vagy a tagok 
V-i részének írásbeli kívánsága alapján hívandó össze. A köz
gyűlésen a rendes, a rendkívüli, pártoló, alapító és tiszteletbeli 
tagok vehetnek részt.

Választók és választhatók a rendes és rendkívüli tagok.
15. §. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak 

legalább ’/s része jelen van. Ha a közgyűlésre a tagok nem 
jelennek meg határozatképes számban, úgy 8—30 napon belül 
ugyanazon tárgysorozat mellett újabb közgyűlés hívandó egybe 
tekintet nélkül a határozatképességre.

16. §. A közgyűlés hatásköre.
a) A közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel a 

tisztikart, a választmány tagjait, a számvizsgáló bizottságot.
A tisztikar megbízatása egy évre szól.
b) A közgyűlés állapítja meg az évi költségvetést.
c) A közgyűlés állapítja meg az egyesület által gondozott 

ingó és ingatlan vagyonnak gyümölcsöztetésére és a kezelés 
módjára vonatkozó azon irányelveket, amelyeket a választmány
nak érvényesíteni kell.

d) A közgyűlés vizsgálja felül az évi számadásokat és 
adja meg a felmentvényeket.

e) A közgyűlés határoz az egyesület tagjai által benyúj
tott indítványok felett. Az indítványok a közgyűlés megtartásá
nak határnapja előtt 15 nappal benyújtandók.

f) A közgyűlésről jegyzőkönyv veendő fel. melyet az el
nökön és titkáron kívül a főtitkár és a közgyűlés által kiküldött 
2 tag hitelesít.

Ilt A választmány.
17. §. A választmány összetétele.
A választmány a tisztikarból és a közgyűlés által meg

választott 20 rendes és 10 póttagból áll.
18. §. A választmány hatásköre.
A választmány végrehajtja a közgyűlés határozatait, 

ellenőrzi az egyesület vagyonának gyűjtésére és kezelésére vo- 
vatkozó intézkedéseket, tárgyalja a számadásokra és vagyon
kezelésekre vonatkozó jelentéseket és egybeállitja az évi költ
ségvetés előirányzatát, megszavazhat a költségvetésben elő nem 
irányzott rendkívüli kiadásokat, megállapítja a közgyűlés időjét.

helyét és napirendjét, a közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, 
javaslatokat és tervezeteket, kiküldi a tisztujitáaok előkészítésére 
jelölő bizottságot és intézkedik a tagok felvétele és törlése
ügyében.

19. §, A választmány jogérvényes határozatokat csak 
akkor hozhat, ha üléseia a tisztikaron kívül még legalább a 
választmáay egyharmad része jelen van.

20. §. Ha a választmány tagjai az ülésre nem jelennek 
meg határozatképes számban, akkor 8 napon belül uj ülés 
hivandó össze, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határoz.

21. §. A választmány határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza.

22. §, A választmány határozatai a közgyűléshez meg- 
fellebbezhetők.

23. §. A választmány ülései nem nyilvánosak.

IV. A tisztikar.
24. §. A tisztikar tagjai.
A tisztikar tagjai az elnök, alelnökök, főtitkár, titkár, 

főpénztáros, pénztáros és ellenőrök,
25. §. A tisztikar hatásköre.
Az elnök képviseli az egyesületet, hívja össze a közgyű

léseket, a választmány üléseit és elnököl azokon. Az elnök 
minden, az egyesőlet által kiadott fontosabb iratot a főtitkárral 
együtt aláír. Az elnök utalványozza az évi költségvetésben elő
irányzott kiadásokat, megvizsgálja évenként legalább egyszer 
az egyesület ügykezelését, saját felelősségére intézkedik sürgős 
ügyekben, intézkedéseit azonban bejelenti a legközelebbi vá
lasztmányi ülésen. Az elnöknek joga van előre nem látott apróbb 
kiadások fedezésére előleget utalványozni utólagos elszámolás 
kötelezettsége mellett.

26. §. Az alelnökök az elnök helyettesei.
27. §. A  főtitkár a közgyűlés, a választmány előadója, 

végzi az egyesület levelezéseit, szerkeszti az évi jelentéseket 
és előterjesztéseket, előkészíti az ülések tárgyait.

28. §. A titkár segédkezik a főtitkárnak az elnökség által 
meghatározott ügyekben és szükség esetén helyettesíti.

29. §. A pénztárnokok teljes felelősség mellett kezelik az 
egyesület vagyonát, vezetik a pénztári forgalmat feltüntető köny
veket. A választmány által jóváhagyott pénztári utasítás értel
mében őrzik az egyesület vagyonáról szóló összes okmányokat, 
egybeállitják az évi számadásokat és előkészítik a költségvetésre 
vonatkozó javaslatokat.

30. §. Az ellenőrök ellenőrzik az egyesület vagyon és 
pénzkezelését és ezért a pénztárnokokkal együtt egyetemlegesen 
felelnek. Az ellenőrök a számlákat és nyugtákat ellenjegyzik, 
a pénztárnokok által vezetett könyveket bármikor megvizsgál
hatják és eljárásukról a választmánynak, sürgős esetekben az 
elnöknek jelentést tesznek.

31. §. Az ügyész jogi véleményt mond az egyesületet 
érdeklő ügyekben cs képviseli az egyesületet a peres és peren- 
kivüii ügyekben.

V. A számvizsgáló bizottság.
32. A számvizsgáló bizottság köteles negyedévenként leg

alább egyszer megvizsgálni az egyesület vagyonát, köteles 
továbbá megvizsgálni az évvégi zárszámadásokat, a jövő évi 
költségvetéselőirányzatot, köteles beszámolni ennek eredményéről 
a választmány utján a közgyűlésnek és a felmentvény meg
adása iránt javaslatot tenni.

33. §. A számvizsgáló bizottság köteles az évközben 
észlelt hibákat az elnökségnek, fontosabb esetben az egybe
hívandó rendkívüli közgyűlésnek bejelenteni.

VI. Az Egyesület megszűnése.
34. §. Az egyesület megszűnik feloszlás és belügyminisz

teri feloszlatás utján. A feloszlás közgyűlési határozat által 
történik. A feloszlás jogérvényes, ha a szabályosan összehívott 
közgyűlésnek 2/3-a a feloszláshoz hozzájárul.

35. §. Az Egyesület feloszlását kimondó határozat jóvá
hagyás végett a m. kir. Belügyminiszter urnák bemutatandó.

36. §. Az egyesület feloszlatása esetén az egyesület va
gyona a „Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak 
Országos Szövetségéinek tulajdonába megy át.

37. §. Az egyesület belügyminiszteri feloszlatása.
A magy. kir. belügyminiszter feloszlathatja az egyesületet:
a) ha az egyesület az alapszabályokban előirt egyesületi 

célokat nem tartja be, vagy hatáskörét túllépi;
b) ha államellenes működést fejt ki;
ej ha n közrend vagy közbiztonság ellen súlyos vétséget 

követ el;
d) ha a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti.

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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VII. Az ügykezelő szabályzat.
38. §. Az egyesület belső vezetésére nézve a közgyűlés

inek joga van külön ügykezelő szabályzatot alkotni, azonban az 
ügykezelő szabályzat rendelkezései az alapszabályokkal ellen
tétben nem állhatnak.

Budapest, 1923. november hó.

főtitkár. elnök.

Képesítésünk ügye.
(Folytatás).

Ugyanezért a rendezésnek abból az elvből kell 
kiindulnia, hogy hivatásos betegápolással csakis 
hivatalosan képesített ápolóknak szabad foglalkozniok.

A betegápolás, mint hivatás, kiterjed két fő- 
ágazatra, nevezetesen a magánápolésra, vagyis a be
tegeknek otthonukban való ápolásra és a kórházak
ban és gyógyintézetekben történő ápolásra.

A mi a magánápolás, a betegeknek otthonuk
ban való ápolását illeti, bár véleményünk szerint itt 
éppen olyan mértékben helyén való az ápolásnak 
hivatalos képesítéséhez kötése, mégis ezidő szerint 
ennek kimondásától el kell tekintenünk, mert azon 
átmeneti idő, amely a kórházakban alkalmazandó 
ápolók képesítésének megszerzéséhez szükséges, 
évekre terjed s igy időbelileg nincs is egyenlőre mód 
arra, hogy a kórházak kötelékén kívül álló ápolók 
is megfelelő számban a képesítést megszerezzék.

És itt mindjárt rámutatunk a Nagyméltóságod 
által felhívott kórházak jelentéseire, melyekből ki
derült, hogy évenkint csupán 139 ápoló növendék 
képezéséről lehet szó, ami egyelőre még arra sem 
volna elég, hogy az ország összes közkórházainak 
betegápolását rövid időn belül megjavítsa, nem is 
szólván az 52 nyilvános jellegű kórházról, melyekre 
a kiképzett ápolókból csak kis töredék és az is csak 
hosszú idő múltán juthatna.

Ilyen viszonyok között tehát a magánápolás
nak hivatalos képesítéshez kötését későbbi időre 
kell halasztani, arra az időre: amelyben az összes 
kórházak betegápoló személyzete a hivatalos képe
sítést már megszerezte.

A magánápolás ügyének a mondott értelemben 
való rendezése annál inkább tűri véleményünk sze
rint a halasztást, mert hiszen a „Vöröskereszt", a 
„Gondviselés" és a „Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesülete", dicséretreméltó mű
ködésük folytán, ha nem is elegendő, de mégis tekinté
lyesszámú képzett ápolót bocsájt a magánápolást 
igénylő közönség rendelkezésére, mely közönség, 
legalább is az esetek túlnyomó nagy többségében, 
elvégre különbséget tud tenni ezen egyesületek 
ápolói és az úgynevezett ápolóegyletekből helyszer
zők módjára ajánlt ápolók értéke között.

Mindenesetre azonban szükséges, hogy ezek 
az u. n. ápolóegyletek, amelyek alapszabályszerű 
azon kötelezettségüknek, hogy ápolókat képezzenek 
a  valóságban nem, vagy csak hiányosan felelnek 
meg, ezen feladatnak teljesítésére szorittassanak, 
ellenkező esetben feloszlattassanak. A már annyi
szor megállapított garázdálkodás ezen a téren más
kép meg nem szüntethető.

Ami pedig a kórházakban való ápolást illeti, 
egyenlőre csak a közkórházakat javasoljuk figye (Folytaljuk.)

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.

lembe venni, később esetleg lehetőség szerint a nyil
vános jellegű kórházak is bevonhatók lennének. 
Ezekre nézve viszont minden fenntartás nélkül és a 
leghatározottabban meg kell kívánni a fentebb han
goztatott azon követelményt, hogy közkórházakban 
betegápolással csakis hivatalosan képesített ápolók
nak szabad foglalkozniok.

Az elmondottakon kívül újabb érveket ennek 
a feltétlen követelménynek igazolására felhozni hitünk 
szerint felesleges.

Minthogy pedig ennek érvényesülése minden
esetre hosszabb időt fog igénybe venni, ennélfogva 
helyesnek véljük egy közelebbről meghatározott át
meneti időnek megállapítását, melyet 234/1908 sz. 
alatt felterjesztett véleményünknek megfelelően 5 
évben van szerencsénk tisztelettel javasolni, mely 
idő elteltével remélhető, hogy annyi hivatalosan ké
pesített betegápoló fog a tanfolyamokból kikerülni, 
hogy az ország közkórházainak ily irányú szükség
lete fokozatosan fedezhető lesz, ellenkező esetben 
még mindég fennmaradván a lehetősége annak, 
hogy Nagyméitóságod az átmeneti időt annak idején 
a tapasztalás és szükség szerint rendeletileg meg
hosszabbíthassa.

Ezen helyen javasoljuk annak a kimondását 
is, hogy a „Vöröskereszt" és a „Gondviselés" egylet 
eddigi és ezentúl képezett ápolónői hivatalosan ké
pesített ápolóknak ismertetnek el és egyben elisme
réséül annak a feláldozó iparkodásnak, amelyet eddig 
a felekezeti és rendi ápolónők kifejtettek, javasoljuk, 
hogy az ez időszerint működők a hivatalos képe
sítés megszerzésétől felmentessenek, azonban azok, 
akik felekezeti rendekben ezemú! óhajtanak ápolással 
foglalkozni, hivatalosan képesített ápolóknak csak 
úgy ismertessenek el, ha közkórházi vizsgálóbizott
ság előtt a képesítési vizsgát letették.

Egyben kimondandó volna az is, hogy azon 
old. szülésznők, akik eddig betegápolással foglal
koztak, átmenetileg a hivatalos képesítés alól fel
mentetnek, a jövőben pedig azon oki. szülésznők, 
akik hivataloson betegápolónői alkalmaztatást óhaj
tanak elnyerni, az előirt tanfolyamon féléven át részt 
venni és a képesítő vizsgát letenni tartoznak.

Kimondandó volna továbbá, hogy az ilyen 
okleveles szülésznők vegyes működést nem fejthet
nek ki, vagyis egy időben a szülészetet és beteg
ápolást nem gyakorolhatják.

Közelebbről foglalkozva magával a kérdéssel, 
hogy az ápolóképzéssel megbízandó közkórházak 
ilyen irányú működésétől várható-e az ápolókér- 
dés positiv cikkekre, azt kell mondanunk, hogy 
azt több igen fontos feltétel teljesítésétől látjuk 
függőnek.

Rámutattunk már többször arra. hogy mennyire 
elszomorító, nap-nap után látni azt, hogy a szegény 
betegek gondozása sokszor kikre van bízva. A hely
zet ma az, hogy az előélet tüzetes megvizsgálása 
nélkül, sok esetben oly egyének kapnak közkórhá
zakban ápolói szolgálatot, akik jobbnak hiányában, 
alkalmilag arra vállalkoznak és akik egyéniségüknek 
megfelelő silány javadalmazással ideig-óráig mű
ködnek úgy, ahogy épen tudnak. Jobb, megfelelőbb 
anyag azért nem jelentkezik, mert sem megélhe
tésüket, sem jövőjüket biztosítva egyáltalán nem 
látják.
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A Betegápolók nyári ünnepélye.
Az egyesület f. évi junius 14.-én tartotta meg 

nyári ünnepélyét, mely a kedvezőtlen idő ellenére 
is igen szép erkölcsi sikerrel zárult, A rendezőség 
agilitásának tudható be, hogy az erkölcsi siker mel
lett az anyagi siker sem maradt el, mely ha nem 
is volt olyan, amilyent reméltünk, mégis megnyug
vással tölt el. Biztató jele ez ünnepély annak, hogy 
az ősszel tartandó szüreti mulatságunk a legfénye
sebb sikereknek néz elébe.

Ünnepélyünkre a tiszteletjegyet megváltották és felülfi
zettek: Virágh Juliska II., N. N.. egy hű kartársnö 100.000, Szu- 
nyoghy Szeréna 50.000, Barinka Józsefné, dr. Urbán 40.000, Mol
nár Rózsi, dr. Klein Samu, dr. Csébi, dr. Fátyol. Balázs Flóra 
30.000, dr. Schmidt Albin. özv. Soltész Edéné, Takács Istvánná 
25.000, N. N„ Boray Józsefné, Juhász Józsefné, Andrékovits Te
réz, Válfy Ferenc és neje. Tatár Balázs és neje. Mézes Gusztáv és 
neje. Bencsics Józsefné 20.000, N. N. 24.000. Meder Mária 20.400, 
N. N. 19.000. Martinovszky Teréz. Gr. Haller-utcai gyógytár 14.000, 
Muresán Sándorné, Vécseiné, Sas Józsefné, özv. Lutzky Károlyné 
12.000. Gyulaffy Béláné. dr. Bognár János, dr. Babó Samu, Papdy 
Antalné, Fazekas Mihály, dr. Szirmai Zoltán. Viztelekv Frigyes, 
dr. Vonesch Frigyes, dr. üngár Dezső. dr. Rottmann Elemér, 
dr. Schönberger Emil, dr. Hausenfeld, Galabitsné, dr. Mócsi 
Márta, Vitkovits János, Koklesz Vera. Kubica Anna, Szente 
Lajos, Kovács József, dr. Bokor György, dr. Valkány Dezső. 
Moldván Miklós, Király Erzsébet, Szász Klára. Dávid György, 
Langer Lajos, Pataky Bertalan, dr. Krautzer Vilmos, dr. Csillag, 
dr. Frei, dr. Schiller, dr. Halász, dr. Láng, Ujváry Rezső, Szap
panos Margit, Vajda Emil, Szele József, dr. Baecker Béla 10 
ezer. Suba Imréné 15.000. Benkő József, Válfy Mária 8000 dr. 
Füszli Emil, dr. Dobák Géza, Miskovits Jáncsné, Fráner Edéné, 
özv. Bastyr Béláné. Antics József, Rogozsán Erzsébet, N. N. 
6000. Punvi János. Fülöp Etus 5000, N. N. 7500, Németh Mária 
II.. Tóth Gyula, Ribarics Anna. Lenti Istvánná, Nagy Józsefné, 
Boross Sándor, dr. Zufall. Srutka, özv. Simon Sándorné, Zsem- 
ley Ferencné, Szecsev Lajos, Dobóczky Lajosné. Sándor Erzsé
bet, Onódy József, özv. Szőllősyné, N. N., 4000, N. N. 3000 K.

Fogadják az adományozók ezúton az egye
sület hálás köszönetét, egyúttal tiszteletteljes kérel
mét, hogy a jövőben is támogassák.

H Í R E K .
Éhbérek a  kerületi pénztárnál. A kerületi pénztár ápoló 

és fürdős személyzete a múltban sem volt a viszonyokhoz mér
ten munkája után díjazva, azonban most az utóbbi hónapok
ban a személyzet fizetése jóval alul van az életstandardon. Az 
ápoló és fürdős személyzet havi díjazása 400—500.000 korona. 
Járna ezenkívül a kedvezményes cipő, ruhaszövet, azonban ez 
csak papíron van meg. A háztartáshoz szükséges élelmiszere
ket ugyan kapják, azonban ez is oly minimum, mely csak hoz- 
zápótlással elégíti azt ki. Végre ideje volna már, ha a pénztár 
igazgatósága több emberi belátással intézné az alkalmazottak 
fizetését. Ugyanilyen sivár a közkórházak, a klinikák és magán
jellegű kórházák személyzetének helyzete is. Szövetségünk ve
zetősége minden fáradozása mellett sem tudta mindezideig a bé
reket megközelítőleg is arányba hozni a drágasággal. Vannak 
még ma is kórházak, ahol csak 50.000 korona havi fizetést kap 
a személyzet. Ebből ruházkodni és némileg a kultúrigényeket 
is kielégíteni lehetetlen. Mi látjuk, hogy ezen antiszociális eljá
rással, mellyel az egéségügyi alkalmazottak ügyeit kezelik, egy 
szomorú és méreteiben nagy katasztrófa előkészítői. És ha e 
katasztrófa be fog következni, vállalni fogják-e érte a felelős
séget azok, akik azt előidézték? A felelősség ódiumát úgy lát
juk senkisem meri ezen bajokért vállalni. Azért üdvösebb lenne 
már a bajok előtt az ügyet több szociális érzékkel kezelni.

Választmányi ülések. A Magyarországi Fürdőalkalma
zottak Szakegyesülete f. évi junius 11.-én tartotta meg rendes 
havi választmányi ülését, melyen Nagy Pál elnökölt. A hatá

rozatképesség megállapítása után Fazekas Mihály felolvasta a, 
múlt havi választmányi ülés jegyzőkönyvét, mely ellen kifogás 
nem tétetett. Gila Ferenc a pénztári állományról számolt be, 
ami tudomásul vétetett. Fazekas Mihály szóvátette, hogy a múlt 
havi szaklapban tévesen lett közzétéve a Jellinek szaktárs ál
tal felhozott panasz, mely nem a Széchenyi fürdő, hanem az 
Első Magyar Gőzfürdőre vonatkozott. A választmány a felszó
lalást tudomásul vette. Nagy Pál elnök jelenti, hogy a szak
egyesület a Fürdősök Betegsegélyző Egyesületével együttesen 
jubileumi ünnepélyt rendez azon szaktársak tiszteletére, kik 
egy helyben 25—50 évet betöltötték. A jelentést tudomásul vet
ték. Több kisebb jelentőségű ügy elintézése után a választ
mány kimondotta, hogy a nyári hónapokban csak az esetben 
ül össze, ha a tárgyalás halasztást nem tűr. Majd az ülést be
zárta. Szöüetségünk f. évi junius 18-án tartotta választmányt 
ülését. Dr. Krizs Árpád elnök megállapította a határozatképes
séget és az ülést megnyitotta. Válfy Ferenc a jegyzőkönyvet 
olvasta fel, melv tudomásul vétetett. Szele József ismertette a 
pénztári állományt, amit tudomásul vettek. Fazekas Mihály in
dítványozza, hogy amennyiben a főtitkár szabadságra megy. 
aki egyszersmint a szaklap telelős szerkesztője is ezt arra az 
időre ne jelentessük meg. Szieben főtitkár ugyanezen álláspon
ton volt. A választmány úgy határozott, hogy a szeptember 1-i 
számot nem jelenteti meg. Foglalkozott a választmány Soltész 
titkárnő ügyeivel, melyek elintézése után a tisztviselők fizetés- 
rendezésével foglalkoztak. Foglalkozott a választmány a tagdíj^ 
rendezés, a főtitkár szabadság ügyével és több kisebb belső 
üggvel, mely után kimondotta, hogy a legközelebbi ülést szep
tember havában hívja össze, ha sürgős tárgy nem jelentkeznék. 
Végül elnök az ülést bezárta.

Mindennapos panaszok a fürdőkből. Szövetségünkhöz 
nap-nap után panaszok érkeznek be a fürdőkből, hogy a sze
mélyzet a vendégek könnyelműségéből és talán kényelméből 
kifolyólag elveszett értéktárgyak miatt állandó zaklatásnak van- 
kitéve, úgy az igazgatóság, valamint rendőrség részéről. Sőt sok 
esetben az alkalmazottakat alaptalan gyanú miatt a kenyerük
től is megfosztják. Tudott dolog az, hogy összes fürdőinkben 
nagy táblán hirdetve van. hogy „az igazgatóság csak azokért az 
értékekért felel, amelyeket a vendégek a fürdő safejében he
lyeznek el.“ A bajok pedig abból keletkeznek, hogy a vendé
gek az értékeket felhívás ellenére sem helyezik ott el, hanem 
magukkal viszik a kabinokba Fürdés után sok esetben a ven
dégek feledékenységből otthagyják értékeiket a kabinban, eltá
voznak és csak órák múlva, sőt sok esetben másnap rekla
málják, amidőn a kabinban már több más vendég is megfor
dult. Ekkor felelősségre vonják az alkalmazottakat, kik az egész 
ügyben ártatlanok kihallgatják, rendőrségre hurcolják őket, hol 
nem a legbarátságosabb módon újból kihallgatják, lakásaikon 
kuttatást rendeznek és legtöbb esetben, mert csak egy fürdés
ről vagy fürdősnőről van szó, hosszú évek becsületes szolgá
lata után elbocsájtják őket a szolgálatból, mert úgy vélik, hogy 
ezzel az ügy szabályszerűen elintéződött. Szövetségünk az ügyek
nek ilyen módon való megoldását helytelennek tartja és apel
lál az igazgatóságok szociális igazságérzetére, hogy a jövőben 
az ily esetekben ne használják az igazságszolgáltatás egyol
dalú fegyverét. mely az üzem alkalmazottainak lelki egyensú
lyát zavarja meg.

Fényképes szolgálati könyv. A Betegápoló 
Egyesületünk fényképes szolgálati könyvecskéi ki
kerültek a nyomdából. Felhívunk minden ápoló és 
ápolónő testvérünké, akik már több mint féléve 
tagjai egyesületünknek, hogy mielőbb váltsák azt 
meg. A nyomdai árak folytonos emelkedése követ
keztében a könyvecskék árai is emelkednek és 
ezért mindenkire előnyösebb, ha azt mielőbb meg
váltja. Az Elnökség.

FO G A K  F E N Y V E S I-n é l
legszebbek, legjobbak és legolcsóbbak.

Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalások, tökéle
tes rágóképességei, kaucsuk, arany vagy aranypótló
ban. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek 1-2 nap 
alatt. E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények.

F E N Y V E S I  J E N Ő  fo g á s z a t i  m ű term e
Budapest, VII. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben.
(Nefelejts-utca sarok). Fogad este 7 óráig. Vasárnap délig.
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