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Egészségügyi Alkalmazottak
Lapja

A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fürdősök, fürdősnők, masszőrök, vizgyógykezelők,
pedikürözők, úszómesterek stb., kórházi segéd
munkások és rokonszakmával foglalkozók
hivatalos szaklapja.
MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. 16.
Telefon: J ó zsef 122—24.

A Szövetség hivatalos ó rá i; reggel 9-től 12-ig,
d. u. 3-tól 7 óráig. — Díjtalanul közvetít inté
zetek, klinikák, kórházak, szanatóriumok, für
dők és magánosok részére képzett személy
zetet helyben és vidékre.
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í

orvos, elnök
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZ1EBEN F. JÓZSEF.

Hirdetések felvételnek a legjutányosabb árban.
Kéziratok vissza nem adatnak.
Előfizetési á r : Negyedévre 5000 K.

e g ' h i V Ó & Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetsége f. évi május
&
" hó 17-én (vasárnap) délután 5 órakor az Otthon nagytermében, IX., Ollői-út Zita-telep
50. épületében tartja f Q f| (j Q § Q V Í t l S Z t Ú j i t Ó
k Ö Z g V Ű lé g é t,
melyre minden tagnak pontos megjelenését kéri
az Elnökség.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv felolvasása. 3. Pénztári jelentés. 4 Titkári jelentés. 5. A régi
tisztikar felmentése és korelnök választása. 6. Az új tisztikar megválasztása. 7. Indítványok. 8. Elnöki zárszó.
Az indítványok a közgyűlés előtt 14 nappal előbb nyújtandók be a titkárságnál.

O tthon a v a tá su n k .
1925. évi április hó 19.-e jelentős napot jelent
a kér. szoc. egészségügyi alkalmazottak orsz. szö
vetségének életében: az évek óta annyira óhajtott
és immár valósággal életmentést jelentő Otthonun
kat avattuk fel szerény, de annál őszintébben átérzelt ünnepélyes keretek között. Gyönyörű tavaszi
idő kedvezett az oly nevezetes vasárnap délután
ján, mely alkalomra a jelentékeny költséggel lakha
tóvá alakított két Zita-pavillon ünnepi díszt öltött:
az üvegtetővel fedett társalgó helyiség nemzeti színű
szalagokkal ékesítve virágdísszel fogadta a szép
számmal egybegyült ünneplő közönséget, kiknek
.soraiban üdvözölhettük a népjóléti miniszter úr
képviseletében megjelent dr. Györy Tibor egyet,
tanár, min. tanácsos urat, dr. Raffay Sándor ágostai
evang. és dr. Ravasz László ev. református püspök
urakai képviselő Kirchknopf Gusztáv és Gödé Lajos
lelkész urakat, valamint a róm. kaíh. egyházat
képviselő ft. Töttösy Miklós ferencvárosi gát-utcaiés ft. dr. Molnár László szt. István kórházbeli plé
bános urakat, dr. Mandler Ottó vizgyógyint. túl.
főorvos urat és neje Önagyságát, dr. Wonnesch
Frigyes főorvos urat, Ignath József urat a Pannónia
kér. fogyasztási szövetkezet vez. igazgatóját és
neje Önagyságát, valamint a velünk együtt örven
dező számos jóbarátainkat és szövetségünk sok-sok
férfi és női tagját.
Az ünnepély hivatalos sorrendjében első szó
nok dr. Rajnai Béla főorvos a Magyarországi Beteg
ápolók és Ápolónők Orsz. Egyesület elnöke volt,
aki a következő beszédet mondotta:
M. tisztelt Vendégeink, kedves Tagtársaim !
Kérem, engedjék meg, hogy a Kér. Szoc.
Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetsége
nevében magyaros Isten hozottal üdvözöljem Önö
ket, elsősorban is m. tisztelt illustris vendégeinket,
midőn szerény körünkben megjelentek ezen, reánk
nézve felette ünnepélyes alkalommal 1
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Felette ünnepélyes ez az alkalom mireánk
nézve azért, mert azt jelenti nekünk, hogy kitartó,
becsületes törekvéssel még a lehetetlenek tetsző
eszmét is meg lehet valósítani ha az az eszme jó,
áldásos ügy magvát rejti magában.
Igen íiszíeií ünneplő közönség! Közei iő esz
tendeje annak, hogy a Magyarországi Beíegépolók
és Ápolónők Országos Egyesületének vezetését elvállaiam. Örömmel vállaltam, mert mint hosszú éve
ken át volt klinikai és kórházi orvos, bőven volt
alkalmam tapasztalást szerezni a betegápolásügy
rendezetlenségéről, szerte e hazában. A kórházak
beíegápolóikat arra teljesen illetéktelen egyének,
részben sajnos még most is működő zugirodák ut
ján toborozták, munkanélküli cselédlányokat és
durva napszámosokat fogadva fel betegápoióknak,
akiknek soraiból kerültek ki azok botrányos kór
házi eseteknek hősei, melyekről régebben a napi
lapok olyan gyakran közöltek rémes tudósításokat.
Beteg'ápclóinknak megválogatása, rendszeres tanfo
lyamokon való kiképzése szigorú rendtartás betar
tásával való fegyelmezése, emberhez méltó és
fontos hivatásuknak megfelelő elhelyezése és el
látása betegség és rokkantság idejére való segítése;
ezek voltak az első, legfotosabb teendőim, melyek
nek évek hosszú során át igyekeztünk bár szerény
keretek között, de becsületes munkával minnél tö
kéletesebben megfelelni.
Midőn Országos Egyesületünket ilyen módon
sikerült biztos alapokra fektetnünk és a világhábo
rút, az azt követő felfordulást és ennek siralmas kö
vetkezményeit ép bőrrel sikerült bár nagy vesztesé
gek árén megúsznunk, a mindinkább fenyegető drá
gasággal tetézett, a folyton rosszabbodó lakásviszo
nyok teremtették meg Egyesületünk vezetőségében
az Otthon eszméjét. Tehát alig 4—5 esztendő alatt
érlelődött meg azon kicsiny mag, melyből a Magyar
Egészségügyi Alkalmazottak eme szép Otthona meg
valósult.
De ez a kis történeti visszapillantás nem fe

Az „O tth o n " építkezéséhez m indenkinek erkölcsi kötelessége egy téglával h ozzájárulni.
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biztosítására, 4. az e. ü. alkalmazottak véglegesí
lelne meg tökéletesen a valóságnak, ha a veze
tésének és 5. az Otthon megvalósításának kérdé
tőségünk buzgósága és tagjaink önfeláldozó lelke
sére, mely utóbbit ime vas kitartással és nagy-nagy
sedése mellett meg nem emlékezném elsősorban
áldozatkészséggel végre elértük. Adja a jó Isten,
jelenlegi népjóléti és munkaügyi nagyszerű minisz
hogy a többi égető kérdés is nemsokára szerencsés
terünkről Dr. Vass József ő excellentiájéról, akinek
megoldást találjon I Ezután Szieben József főtitká
és kiváló munkatársainak köszönhetjük eme min
runk tartotta kimerítő beszámolóját a szövetség
dennél sürgősebb és oly életbevágó fontosságú esz
fontos életmozzanatairól, majd Tobler János v. prágai
ménk gyors és sikeres megvalósítását. A miniszter
nemzetgyűlési képviselő mondotta el hatalmas ün
úr ő excellentiája jóvoltából a nemrégen feloszlatott
nepi beszédét, hangoztatva, hogy szövetségünk
Zita kórház két pavillonját kapták a Kér. Szoc.
Egészségügyi Alkalmazottak Orsz. Szövetsége védő j nem rombolni, de békés eszközökkel építeni akar
és megvetve a megalkuvó internacionalizmust, erő
szárnyai alatt mindinkább megerősödő és fejlődés
sen nemzeti és keresztény szellemben óhajt a
biztató jeleit mutató Betegápolók és Betegápoiónők
munkásság érdekeiért síkra szállni.
Országágos Egyesülete tagjai, a rokon szakmákhoz
tartozó többi egyesülettel együtt az Otthon céljaira,
Végül Balázs Flóra alelnökünk kedves szavak
egyelőre bár csak 5 évre, de reméljük, hogy szent
kal buzdított összetartásra és a keresztény szellem
célunk érdekében azután is, talán véglegesen sikekövetésére, mely kell, hogy minden lettünket vezesse
rülend azt megszereznünk.
és igy ennek a jegyében győzni is fogunk I Továbbá
szóvá teszi a szövetség rossz gazdasági helyzetéi,
Hogy ez mit jelent nekünk, azt csak az tudja
melyet növel a 4 millió negyedévi házbér megter
megmondani, akinek miként jómagámnak is, évek
helés a minisferiurn részéről.
során ót bőven van alkalma betegápolóink nyomo
rúságos lakásviszonyait megismerni, azt a mérhetet
Ezen ünnepi beszédek elhangzása után dr.
len szenvedést, amelyet a lakáshiány az ágyrajáró
Győry Tibor min. tanácsos úr kért szót, minisztere
tagtársaink tehetetlenségével és kétségbeesésig fo
nevében megköszönve a Szöv. üdvözletét és je
kozódó nyomorával való visszaélésükkel okoztak.
lezte, hogy a közeli jövőben az e. ü. alkalmazot
tak anyagi ügyeinek (nyugdíj ellátás-e ?) kérdése
Midőn ez alkalmat is felhasználom arra, hogy
0 excellentiájának és az ő képviseletében az Ott
végleges rendezés alá kerül, valamint kilátásba
helyezte az Otthonért követelt negyedévi 4 millió kohonavató ünnepélyünk fényét emelendő, körünkben
ronányi házbér elengedését.
megjelent méltó tanácsadó munkatársát Dr. Gyó'ry
Tibor min. tan. úr Öméltóságának hálás elismeré
Az emelkedett hangulatban lefolyt ünnepélyt
sünk adóját lerójjam. egyszersmind hálás köszönetársas vacsora és tánc követte.
tünknek kell kifejezést adnom mindazoknak a ne
Az ünnepély alkalmából szívesek voltak adomán', aikka'
mes leíkeknek, akik szellemi, erkölcsi és anyagi i a következők hozzájárulni: 500.000K : Klotz Károly. 250.000 K :
hozzájárulással lehetővé tették Otthonunk megvaló
dr. Mandier Ottó, 200.000 K : dr. Ravasz László püspök, dr.
I Raffay Sándor püspök, Bánlaky Géza, 100.000 K: irgalmas
sítását.
rend kórházigazgatósága. dr. Horváth Győző püspök, dr. Töttösy
A Mindenható áldása kisérje jótevőink minden
Miklós plébános, Csóry Rózsi, Légrádi Sándorné, dr, Krizs
lépését és adjon nekik erőt, kikartást és jó egészsé
Árpád, dr. Elischer Ernő, Török Sándor, 50.000 K: dr, Rajnai
get, hogy az oly nemes és fontos hivatást teljesítő
Béláné, Menzel Farkas, Weisz N , Hirskovics N., dr Legátr.
Gábor. Szeibon Ottóné, Szele Józsefné, Zvarics Ilona. dr.
összes egészségügyi alkalmazottak érdekében to
Wonnesch
József, Merőid Antal, ö..v. őrgróf Pallaviczini Edér.é,
vábbra is működhessenek!
Jankoviís Aladár, Löhnert Mátyás. Takács Istvánná, Kozma
Te pedig kedves Otthonunk légy hosszú-hoszJolán, dr. Vass József Zsemley Ferenc és neje, 60.000 K :
dr. Molnár plébános, 30.000 K : Buday Gyula, 25.000 K
szű időkön át az emberszereteten alapuló, Szövet
Stempe! Etel, Kupicskó István, Wigner Ottó, Ambrózi N..
ségünk derék munkás tagjainak békés, meleg pi
Mayer Ferenc, Bognár Lajos, dr. Friedrich Vilmos, 20.000 K .
henő helye, magyar hazánk összes egészségügyi
Doboczky Lajosné, Bella Kálmán, Szili Sándor, 9.100 K :
alkalmazottainak, a betegópolók, ápolónők, fürdőWarecha Erzsébet. Gyűjtés és adomány utján n szövetséghez
sök és rokon szakmákhoz tartozó munkástestvé
még az alábbi összegek folytak b e : Suba Imréné gyűjtése
500.000 K. Somogyi Anna gyűjtése 200.000 K. Valkó István.
reink száméra a boldog megelégedés féltve őrzött
Heinrich Mária, Diósy Kálmánná 50.000 K, Apponyi Kó-oi
tanyája 1
30.000 K, Koleszár Andrásná 25.000 K, Balázs Eíelka 6.000 K.
Az adományozóknak ezúton mondunk hálás köszönetét.
Ezután következett az Otthon felszentelése,
amit a róm. kath. egyház részéről a távollevő Csík
József nemzetgyűlési képv. úr helyett ft. Töttösy
Miklós plébános úr, az ev. ref. egyház részéről
K özgyűléseink.
nt. Gödé Lajos és az ág. hitv. evang. egyház ré
széről ft. Kirchknopf Gusztáv lelkész urak végez
F ü r d ö a l k a l m a z o tt s k .
tek, utóbbiak gyönyörű gondolatokban gazdag avató
A
szövetségünk
kebelébe tartozó Magyaror
beszéddel, mit a Hymnus zenekisérettel való eléneklése követett.
szági Fürdőalkalmazotlak Orsz. Szakegyesülete f.
Az ünnepélyes felszentelés után a díszköz , évi április 5-én tartotta meg rendes évi tisztújító
közgyűlését. Az ülésen a tagok nagy számban jelen
gyűlés következett, melynek elnöki megnyitóját ft.
tek meg, a tárgyalást Nagy Pál elnök meleg szavakdr. Krizs Árpád szöv. elnökünk tartotta. Tartalmas
beszédében hivatkozott arra az öt pontra, amelyet j kai nyitotta meg, kérve a tagokat, hogy a tagok
hozzászólásaikban rövidek és tárgyitagosak legyenek.
a Szövetség nemrég felterjesztett memorandumában
Baracsi Mihály a múlt évi közgyűlés jegyző
célul maga elé tűzött, nevezetesen 1. a betegépoló
könyvét olvasta fel, mely ellen kifogás nem tétetett.
női karnak 191-1-re visszamenő revíziójára, 2. úgy
a betegápolók és ápolónők, mint a fürdősök és
Gila Ferenc az évi mérleget olvasta fel. mely
fürdősnők hivatalos képesítésére, 3. az összes e. ü.
nél a tagok örvendetes gyarapodását állapítva meg
alkalmazottak javadalmazásában a létminimum
örömmel vették azt tudomásul.
A Szövetség csak úgy tu d ja tel jesíteni köelességét, ha ta g ja i rendesen fize tik a já ru lé k o t.
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Szieben József főtitkár tette meg a jelentését ez
egyesület évi működéséről, melyben részletezte mind
azon munkát, melyet az egyesület vezetősége az
elmúlt évben a fürdőmunkásság érdekében kifejtett.
A jelentések után a közgyűlés a régi tisztikar
nak a felmentést megadia és korelnöknek Veszprémi
László választatott meg, ki átvéve tisztségét vezetése
alatt megválasztatott a jelölőbizottság Nagy Gergely,
Horog István, Gila Ferenc, Fazekas Mihály, Drexler
Rezső, Brandics Rudolf, Schmied József személyében.
A jelölőbizottság a jelölést megejtve a választás a
következő képen ejtetett meg: Nagy Pál elnök,
Schmied József és Kertész Károiy alelnökök, Szieben
József főtitkár, Fazekas Mihály szaktitkér, Gila Ferenc
pénztáros. Választmányi tagoknak választattak : Moldovón Miklós, Baracsi Mihály, Hartner Alajos, Piacsek Ferenc, Horog István, Bugyáki Ferenc, Jelinek
Lajos, Hollai János, Törő Ignác, Pellák Sámuel,
Wavreczky György, Horváth István, Kiss István,
Fodor Ferenc, Varga József, Nagy Gergely, D. Grexler
Ferenc, Ónodi János, Veszprémi László, Wolf István,
Dankó István, Michelfeil Gyula, Punyi János, Czeczetka Frigyes.
Nagy Pál átvéve a korelnöktől az elnöki tisztet,
megköszönte úgy a maga, mint a megválasztottak
nevében a bizalmat, kérte a közgyűlést, hogy a veze
tőséget támogassák munkájában, mert csakis ily
módon tudnak az összes fürdőmunkásság érdekeiért
hathatósabb munkát kifejteni.
A választások után az indítványok tárgyalására
került a sor. Wolf István indítványozta egy szervező
bizottságnak a megválasztásét, melynek a szervezési
munkán kívül a fürdő szakmában felmerülő szakmai
kérdések megvitatása is murikaprogrammjábá tartoz
nék. A közgyűlés az indítvány megvitatását a választ
mány hatáskörébe utalta át.
Fazekas Mihály szóvá tette, hogy egyes fürdők
ben a fürdős szakmunkásokat még mindig piszkos
mellék munkák végzésére (k.öpcsésze és illemhety
takarításra) használják fel, mely munka végzése
nem fér össze a test ápolásával. Nagy Pál, Kertész
Károly, Jelinek Lajos, Nagy Gergely, és még többek
hozzá szólása után a közgyűlés e sérelem ellen
oly kép döntött, hogy mindent elkövet ennek meg
szüntetése érdekében.
Nagy Pál elnök a segédmunkások magas tag
diját tette szóvá és azon nézetének adott kifejezést,
hogy a segédmunkások, kik kevesebbet keresnek
mint a szakmunkások, kevesebb tagdijat is fizesse
nek. Szieben József, Veszprémi László, Brandics
Rudolf és Kassai Péter felszólalásai után a segéd
munkások tagdíját 8000 koronában állapítják rneg
havonta.
Több kisebb ügynek leíárgyalása után Nagy Pál
elnök az ülést bezárta.
B e te g á p o ló k é s á p o ló n ő k .

A szövetségünk kötelékébe tartozó Magyaror
szági Betegápolók és Ápolónők Orsz. Egyesülete f.
évi április 26-án tartatott meg az Otthonunk nagy
termében é\ i közgyűlését. A szép számban meg
jelent tagokat Dr. Rajnai Béla orvos elnök szere
tetteljes szavakkal üdvözölte és a határozatképesség
megállapítása után az ülést megnyitotta.
A közgyűlés egyhangú határozata alapján a
múlt évi jegyzőkönyv felolvasásától elállóit.
Tatár Balázs ismertette az évi mérleget, melynél
örömmel állapíttatott meg a jó gazdálkodás.
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Profusz Etelka titkárnő a tagállomány, a levelezés
és közvetítésben elért eredményről számolt be.
Szieben József főtitkár tette meg a jelentését,
melyben vázolta azt a nehéz küzdelmet, melyet az
egyesületnek megkellett vívnia a az elmúlt évben az
ápolónői kar gazdasági helyzetének megjavítása
érdekében. Majd mint egyik legértékesebb eredmény
ről, az Otthon felépítéséről emlékezett meg.
A jelentések tudomásul vétele és a felmentvény
megadása után korelnöknek Szele József választatott
meg, aki kérte egy jelölő bizottság megválasztását.
A közgyűlés a jelölőbizottságba választotta: Deák
Mária, Juhász Józsefné, Virág Júlia II., Méder Mária
és Tizedes János.
Szele József koretnök rámutatott azon nehéz
ségekre. melyekkel a mai nehéz időkben az egye
sület vezetőségének meg kell küzdenie, egyben kérte
a tagokat, hogy a vezetőséget nehéz munkájában
több megértéssel támogassák.
A jelölőbizottság előterjesztette a megválasz
tandó új tisztikarra nézve javaslatát, mely szerint a
következők személyében alakult meg az új vezető
ség : Dr Rajnai Béla orvoselnök, Madari Sándor és
Balázs Flóra alelnökök, Szieben József főtitkár,
Válfy Ferenc pénztáros. Jajczai Mária és Zsemley
Ferencné jegyzők. Igazgatósági tagoknak: Boray
Józsefné, Somogyi Anna, Bell Vilma, Méder Mária.
Juhasz Józsefné, Tizedes János, Éder Teréz, Nagy
Józsefné, Virág Júlia i„ Görög Ferenc, Hallgató
Gyúla, Virág Júlia II., özv. Tóth Gyuláné, Warecha
Erzsébet. Póttagok: Varga Mária. Lenti Istvánná.
Jaskó Ferencné, Szunyogh Szeréna, Karaszegi
Mihúlyné, Mézes Gusztávné, Kovács Oózsef. Ellen
őrzőbizottság ; Szele József, Papdy Antatné, Barinka
Józsefné, Tatár Balázs, Exner Ádolfné.
A választások után Deák Mária örökös titkárnő
indítványozta, hogy a közgyűlés Tatár Balázs volt
pénztárosnak, ki ezen állásától fontosabb érdekek
miatt vált meg, jegyzőkönyvi köszönetét mondjon.
A közgyűlés Deák Mária indítványát Tatár Balázs
hosszú éveken át hűséges odaadással végzett pénz
tárosi működéséért egyhangúlag elfogadta.
Dr. Rajnai Béla orvoselnök elfoglaltsága miatt
távozni volt kénytelen és az elnöklést Madari Sándor
alelnök vette át, mire a beérkezett leveleket tárgyal
ták le.
Sós Gézáné levele olvastatoii fel, melyben az
ápolónői kar megsértéséért kért bocsánatot, melyet
tudomásul vettek. Gábor Júlia és Kubic3a Anna
kérelmét, melyben az igazgatóság kórházra utalásá
nak döntését kérték elengedni, a közgyűlés elutasí
totta és a kórházi szolgálat kitöltése mellett döntött.
Vida Erzsébet kérelmét, amelyben az igazgatóság
kizáró döntését kérte megváltoztatni,, a közgyűlés
további időre is fentartotta. Leopold Ágnes aláírásá
val beérkezett levelet tárgyalta a közgyűlés, mely
nek első részére egy bizottságot választottak, a
másik részére, a tanfolyam hallgatására megállapí
totta, hogy annak hallgatása akadályokba nem
ütközik, a harmadik része, amely az igazgatóságba
kér több másodosztályú tagot beválasztani, az új
tisztikar választásánál nyert elintézést.
Balázs Flóra indítványozta egy betegsegélyző
és temetkezési önsegélyző felállítását, melynek rész
leteit Szieben József főtitkár ismertette. Az ismer
tetés után az indítványt elfogadták. Több tárgy nem
volt Madari Sándor alelnök az ülést bezárta,
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Képesítésünk ügye.
(Folytatás.)

A felvétel feltételei lehetnének:
I. 18—10 éves kor,

II. olvasás-, Írás- és számolásban való jártasság
(amire a felvétel alkalmával a jelöltek külön
legyenek megviszgálandók),
III. hivatalos orvostól kiállított egészségi bizonyít
vány annak különös hangsúlyozásával, hogy az
illető a betegápolói pályára szükséges testi és
lelki rátermettséggel rendelkezik-e,
IV. erkölcsi bizonyítvány a község elöljáróságától
vagy a város rendőrkapitányától,
V. férjes asszonyok házasságlevelüket és férjük
írásbeli beleegyezését, özvegyek férjük halotti
bizonyítványát, kiskorú hajadonok szülőik vagy
gyámjuk Írásbeli beleegyezését is kötelesek
bemútatni még a 6 heti próbaidőre is.
Az elméleti oktatás egységesítése érdekében
alkalmas tankönyv szerkesztendő. Nagyméltóságod
megbízna ennek a megírásával egy oly szakembert,
aki a betegápolás tanításával és pedig egy ilyen,
elemi iskolai képesítéssel biró felnőtt személyzet
tanításával évek óta foglalkozott, mert nézetem szerint
csak ilyen egyén tudja megvalósítani azt a nem
könnyű, de annál szebb feladatot, amely egy könynyen érthető, egyszerű nyelvezetű, semmi feleslege
set nem tartalmazó tankönyv megírásából áll, Min
tául szolgálhatna a tankönyv stylusára vonatkozóan
a kitűnő hivatalos Bábatankönyvünk.
Vidéki állami ápolóiskolákra vonatkozóan csat
lakozom Magyarevits Mladen Dr. főorvos ajánlatá
hoz ; az ápolóiskolák fokozatosan évről évre volná
nak megnyithatók a mutatkozó szükséghez képest.
Az első székesfővárosi betegápoló iskolára
vonatkozóan azonban volna egy külön indilványom.
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők
Országos Egyesületének budapesti otthona (VII.
Dohány-ucca 74.) el lévén látva az oktatáshoz szük
séges helyiséggel és a legszükségesebb szerelvények
kel (iskolai tábla, csontváz, anatómiai fáli táblák stb.)
kész örömmel ajánlaná fel egyesületünk helyiségeit
e célra.
Ami pedig a gyakorlati oktatást illeti, bírom az
egyesületünk közeli szomszédságában (VII. Szövetség-ucca 14—16) feenálló és az Poliklinikai Egye
sület tulajdonát képező kórház érdemes igazgatójá
nak Erőss Gyula dr. egyetemi rk, tanár úrnak, jelen
legi főnökömnek is az ígéretét, hogy a bpesti ápolő
iskola növendékei számára a betegápolás begyakor
láséra oly alkalmas osztályait szives-örömest rendel
kezésére bocsátja. Ezt az ajánlatot annál is inkább
tartom elfogadhatónak, mert a jövő év tavaszán fel
épülnek nevezett kórházunk új nagyszabású pavillonjai és pedig az összes osztályok számára teljesen
modern berendezéssel, amelyekben a csoportonkint
beosztott ápolójelöltek gyakorlatra a legjobb alkal
mat találnának, sőt szolgálatuk idejére szerény díja
zást is kaphatnának. Csupán lakásról kellene az
ápolónövendékeknek gondoskodniok, amit idővel
számukra esetleg a kórházunk közelében az állam
által kibérelendő házbén lehetne csekély díjazás
ellenében btztositani.
(Folytatjuk.)

1925. május 1.
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Értesítés. A Fürdősök szakegyesülete, mint minden
évben, ez idén is minden pénteken délután 4 órától a dr. Avar
László-féle vendéglőben (Budaörsi út) a nyári szezonra teke(kuglizó) pályát foglalt le, mely alkalomra minden szaktársat
szívesen látnnk. Kivételesen f, évi május 3-án (vasárnap) dél
után 4 órakor nagy ieke- (kuglizó) versennyel nyitja meg a
szezont,
Adományok. A Betegápolok Egyesületének: Virág Júlia
50.000, Poór Mária 15.000, Báthory Zsuzsanna 8000, Kádár Albert
3000, Szendrei Gizella 2000, Berta József 1000 K-t, — A Fürdősok Szakegyesületének- Farkas György 50.000 K-t. —Az adomá
nyozóknak ezúton mondunk köszönetét.
Választmányi ülések. A Fürdősök Szakegyesülete f, évi
április 16-án választmányi ülést tartott, A nagyszámban meg
jelent vál. tagokat Nagy Pál elnök üdvözölte és kérte, hogy az
üléseken pontosan és feljes számban jelenjenek meg. Ezután
az új tisztikart egészítették ki melynek során Jelinek Lajos másodpénztárnoknak, Hartner Alajos és Varga József ellenőröknek*
Baracsi Mihály és Ónodi János jegyzőknek, Wolf István és Ho
rog István számvizsgálóknak választattak meg. A választás után
Baracsi Mihály a múlt havi jegyzőkönyvet olvasta fel, melyet
némi módosítással elfogadtak. Szieben József szólalt fel és
azon nézetének adott kifejezést, hogy a közgyűlésen javaslatba
hozoit szervezőbizottság megalakítását fontosnak tartja. Egyben
azon nézetének adott kifejezést, hogy egyes nagyobb fürdőben
még most is sok szervezetben a fürdőmunkás, ami annak tud
ható be, hogy nincsenek meg a rendes üzemi megbizottaink.
Ennek tudható be az is, hogy sok tagunk hátralékban is van.
A választmány olyképpen határozott, hogy a titkársággal a
hátralékos tagok névsorát kiíratja és üzemenkint szét osztja
maga között és az erősebb agilációt is megindítja a szerve
zeten kivűl állók megszervezése céljából. Fazekas Mihály szóvá
tette Kassai Péter viselkedését, melyet a közgyűlésen tanúsított.
A választmány egyhangúlag elitélte nevezett viselkedését, miért
is jegyzőkönyvi megrovásban részesítette. Kertész Károly o'y
irányban szólalt fel, ha a szakegyesület a szokásos nyári ünne
pélyét megtartja, Gellért-hegyen a Tündérlak vendéglő uj gazdát
cserélt és szívesen engedi át a legnagyobb garancia mellett.
A bejelentést tudomásul vették. Több kissebb ügynek a meg
tárgyalása után elnök az ülést bezárta. — A Betegápolók Egye
sülete f. évi április 24.-én tartotta meg rendes havi igazgatósági ülését Balázs Flóra alelnök vezetésével. Itt határozott ké
pesség megállapítása után Jajczai Mária olvasta fel a jegyző
könyvet, majd Tatar Balázs a pénztári jelentését tette meg.
Szieben József főtitkár beszámolójában különösen kiemeli a
már működésben levő Otthonunkat és azon reményének adott
kifejezést, hogy ezzel a jövőben az ápolónők gazdasági helyze
tében is javulás áll be. A jelentéseket az igazgatóság tudo
másul vette. A beérkezett leveleket olvasták fel, melyek felett
azonban úgy döntött az igazgatóság, hogy a közgyűlés elé
terjeszti. Majd egyes dolgokat beszéltek meg a közgyűlés9-1
vonatkozólag, miután az ülést az elnök bezárta.
Első segélynyújtás. A Fürdősök Szakegyesülete, mint
az előző években, úgy az idén is az önkéntes Mentő Egye
sületben f. évi május 5.-én rendezi az első segélynyújtási tan
folyamát. Akik e tanfolyamra jelentkeztek, levelezőlap útján
lesznek értesítve. Ha ez nem történik meg, úgy kérjük ezúton
is tudomásul venni. Május 5.-ig az esetleg még jelentkezni
óhajtók ezen igényüket a szövetségünk titkárságánál még be
jelenthetik.
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