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EgészsBBtigyi Alkalmazottak
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Szövetségi közgyűlés.
Szövetségünk f. évi április 11-én (vasárnap) d. u. 

5 órakor saját otthonunkban IX., Üllöi-ut Zita telep 
50-es épületében tartja rendes évi

tisztújító közgyűlését
melyre kérjük szövetségünk t. Tagjainak pontos és teljes 
számban való megjelenését.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
3. A pénztári mérleg felolvasása.
4. Főtitkári jelentés.
5. Titkári
6. A felmentvény megadása.
7. Korelnök választása.
8. Jelölő bizottság választása.
9. Uj tisztikar választása.

10. Indítványok tárgyalása.
11. Elnöki zárszó.

Esetleges indítványok a közgyűlések előtt legké
sőbb nyolc nappal előbb a titkársághoz nyújtandók 
be. Később érkező indítványok a közgyűlésen nem tár
gyalhatok. Csak azon tagok választhatók, kik tagdíj 
hátralékban nincsenek.

Az Elnökség.

Lekopott a máz.
Ezt a címet kellett adnom cikkemnek, mert tartal

mával bizonyságot teszek arról, hogy már évekkel ez
előtt leszögezett álláspontunk, mely szerint a Közegész
ségügyi AÍkalmazottak Nemzeti Szövetsége cim mögött 
oly személyek húzták meg magukat, kik a „ nemzeti “ 
jelszót csak cégérnek használják. Éveknek kellett elmúlni, 
mig elérkezettnek látták, hogy most már itt az ideje, 
amikor a „nemzeti" jelszót a cégtáblájukról levakarhat
ják és mint a nép egyedüli boldogítói lépjenek az 
egészségügyi alkalmazottak szine elé.

Mi nem mulasztottuk el éveken keresztül a fent- 
nevezett szövetség ténykedését szemmel kisérni és láttuk, 
hogy az egészségügyi alkalmazottak komoly tábora nem 
ugrott be a .nemzeti" jelszó mögé húzódó, de semmi 
esetre sem megbízható egyének agitációjának. Mindez 
anyagilag éreztette hatását, mert állandó anyagi zava

rokkal küzdöttek. Mindez ideig a látszatot fennkellett 
tartani, hogy a szövetség nemzeti alapon áll. Ma már 
azonban úgy látták, hogy az idő elérkezett a nemzeti 
alap felrúgásához. Levették a nemzeti köpönyeget és ma 
már az igazi képüket mutatják be. A szövetségre rá
sütötte bélyegét a világot megváltó szociáldemokrácia. 
Most már van pénz. Judáspénz, a melyen eladták azt a 
néhány hiszékeny lelket, akik öntudatlanul kerültek a 
hálójukba.

Van már pénz. Megütötték a nagy dobot. Röpcé
dulák ezreivel árasztották el a közegészségügyi intéze
teinket, a melyekben minden elképzelhető jót ígérnek 
mindazoknak, akik csatlakoznak hozzájuk. Azonban már 
a munkájuk kezdetén is kimutatják, hogy a legfontosabb 
gondjuk nem is annyira az egészségügyi alkalmazottak 
tátongó vérző sebe, hanem a mi szövetségünk élén álló 
és már nyolc év óta a tagok bizalmából megválasztott 
főtitkárjának Szieben Józsefnek a személye. Majd a má
sodik személy, aki szálka a szemükben Jfagy Pál, aki 
ezidő szerint a szövetségünk kötelékébe tartozó fürdős 
szakosztályunk elnöke.

Ma még csak e két személy van célpontul ki
tűzve, azonban erős a meggyőződésünk, hogy hamaro
san követni fogja a támadás szövetségünk más vezető 
tagját is. Hát csak rajta, mi álljuk a pergő tüzet. Mi a 
harcban már megedződtünk és ezt nem is vesszük tra
gikusan. mint a hogyan nem is lehet az.

Azonban ahhoz a röpcédulához, mely az egész
ségügyi alkalmazottak megtévesztését is vonhatná maga 
után, kell hogy egypár szót fűzzünk. Azt iriák, hogy 
„hat évvel ezelőtt az akkori divatos jelszavakba vetett 
hittel alakították meg a maguk egyesületét „Elismerik, 
hogy hat éven keresztül" csak protekció hajhászássa! fe
csérelték el a drága időt". Hát kérdezzük? Nem volt 
fontosabb dolguk, mint a protekció iiajhászás? Nem 
tudták, hogy hat éven át az egészségügyi alkalmazotta
kat sok száz és ezer vérző seb marcangolja? Tudniok 
kellett, mint a hogyan tudták és mégis fontosabb volt 
az egészségügyi alkalmazottak bajánál a „protekció 
hajhászás".

Most hat év után elismerik azt a nagy hibát, hogy 
ők mindig téves utón jártak és hogy semmit sem téttek 
az egészségügyi alkalmazottak érdekében és most hang
zatos ígéretekkel, csábos jelszóval kezdik édesgetni a 
hiszékeny egészségügyi alkalmazottakat. Azonban mint 
az a múltban nem sikerült, úgy az most sem fog si
kerülni.

Az egészségügyi alkalmazottak még nem felejtették 
el, hogy 1918-ban ugyan ezen jelszavakkal tévesztették
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meg őket. Különösen a szövetségünk kötelékébe tartozó 
betegápoló egyesület tagjait, akik egyesületük betörésé
nél és kifosztásánái jelen voltak. Az egészségügyi al
kalmazottak még nem felejtették el, mily „fényes" dol
guk volt a komrnün alatt. Jó létben és boldogságban 
éltek, de nem az egészségügyi alkalmazottak, hanem 
azok, akik ígéretekkel halmozták el.

Az ígéretekből az egészségügyi alkalmazottaknak 
már elég volt. Tudják, hogy ott, ahol sokat ígérnek, 
keveset adnak. De tudják és érzik is azt, hogy van 
már nekik egy komoly és minden tekintetben helyt álló 
szövetségük, mely erkölcsi erejével és szaklapjával min
dig ott állt és áll ma is az élen. A mely szövetség 
soha nem kért és nem fogadott e! senkitől anyagi tá
mogatást, nem „hajhászta a protekciót", mert tudta, 
hogy ez függetlenségét, szabad mozgását bénítja meg. 
Szabadságunkat és függetlenségünket féltve őriztük meg, 
mert tudatában voltunk annak, hogy az egészségügyi 
alkalmazottak gazdasági helyzetét ily módon tudjuk csak 
keresztény és magyar becsületességgel szolgálni.

Igaz, hogy szövetségünk nem tudta mérföldes lé
pésekkel az egészségügyi alkalmazottak elhanyagolt sú
lyos gazdasági helyzetét előre vinni, azonban ha nem 
is lármáztunk, lépésről-lépésre haladtunk a kitűzött cé
lunk felé.

A szövetségünk kebelébe tartozó két egyesület, 
mely mindkettő 20—25 éves múlttal rendelkezik a 
Beíegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete és a 
Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos Szakegye
sülete vállvetett szorgalommal munkálkodott az egész
ségügyi alkalmazottak érdekében.

Mi nem Ígérünk, mi cselekszünk. Mi nem azt 
mondjuk lesz, hanem már meg van a pártatlan munka
közvetítés, melyet semmi pénzzel megvásárolni nem le
het. Tagjaink szaktudásának fejlesztésére évenként van
nak ingyenes szaktanfolyamok. Meg van az ingyenes 
jogvédelem. És szövetségünk, ha kell, ott van ahol az 
egészségügyi alkalmazott nem kapja meg a hivatásához 
méltó bánásmódot. Nem lesz, hanem van Otthonunk, 
habár szerény, de amelynek áldását szövetségünk tagjai 
élvezik. És bízunk abban, hogy Isten segítségével és 
tagjaink támogatásával hamarosan sikerül azt kibővíteni.

Szövetségünk a képesítés érdekében a legmesszebb j 
menő lépéseket megtette. Ennek eredménye, hogy a J 
fürdősök képesítésének ügyében több ankét megtartása ! 
után a tervezet ma már a népjóléti minisztériumban van, 
ahol most van átdolgozás alatt. A betegápolók képesí
tésének ügyében is folynak a tárgyalások. Hasábokat 
Írhatnánk arról a munkáról, melyet szövetségünk az 
egészségügyi alkalmazottak érdekében kifejtett és amely 
munka igazolja azt, hogy nincs szükség újabb alaku
latra, mely sorainkat megbonthatná és amely az egész
ségügyi alkalmazottak ügyét úgy sem segítené elő.

S zom orú  s ta tisztika i szám ok.
Minden foglalkozási ágnak meg vannak a maga 

áldozatai, Minden dolgozó ember, akár szellemi, akár 
fizikai munkát végez, munkájával hasznos munkát tel
jesít az állam, a társadalom javára. Azonban minden 
egyéb munkánál az állam és társadalom részére a leg
hasznosabb és egyben magukra nézve legveszedelme
sebb munkát az orvosok és az azok mellé beosztott ápolók 
és ápolónők végzik.

Az én feladatom nem az, hogy az orvosnak a 
betegkörüli munkásságát leírjam. Ez nem az én felada

tom. Mi, akik az egészségügy szerény közkatonái va
gyunk és akiknek e sorok íródnak, mi tudjuk, hogy az 
orvosi kar mily felbecsülhetetlen szolgálatot teljesít. 
Azonban nem mondhatjuk, hogy csak 50%-ban is 
ugyanolyan elbírálásban részesülnek az arra érdemes 
betegápolók és ápolónők, valamint a közegészségügy 
szolgálatába szegődött többi segéd személyzet.

Az az ápolónő, ki a lázas beteg emberiség kór
ágyánál kora reggeltől késő estig, legtöbb esetben 
10—14 órát teljesít szolgálatot, aki a lázas beteg gyön
gyöző verejtékét törli le, aki a hűsítő borogatásokat 
rakja a beteg lázas testére, aki megtisztítja köpetétől, 
váladékaitól, ürülékeitől és egyéb szennyétől, az nem 
talál elismerésre. Pedig azok az ápolónők, akik hiva
tásból végzik a betegápolás nemes munkáját, igazán rá 
szolgálnak az elismerésre és megbecsülésre.

j Ennek igazsága mellett bizonyít az a statisztika is, 
melyet dr. Gerlóczy Zsigmond egészségügyi főtanácsos, 
igazgató főorvos állított össze. A statisztika a Budapest 
szks. főváros Szent László (hév. fertőző betegek) köz
kórházában szolgálatot teljesítő alkalmazottak fertőző 
megbetegedését és elhalálozását mutatja ki. A statisztika 
kimutatása szerint:

1910—1925. junius 3O-ig megbetegedett meghalt
orvos.....................................  104 1
tisztviselő.............................  12 4
ápolónő.................................  630 30
egyéb alkalmazott . . . .  78 9
Ezen számok csak egy kórház statisztikáját fog

lalják magukban. Azonban milyen számokat kapnánk, 
ha csak e csonka országunknak meglévő kórházaiból 
állíthatnánk össze egy ilyen statisztikát. Az a kimutatás 
nagyon szomorú képét nyújtaná a megbetegedések és 
elhalálozások ese te inek ,|

Amikor e szomorú számokat ide iktatjuk lapunk 
hasábjaira és amikor megállapítjuk azt, hogy dr. 
Gerlóczy Zsigmond eg. ügyi főtanácsos, ig. főorvos ur 
is elismeri, hogy az ápolónő nem kevesebb veszede
lemben forog, mint az orvos, megkell állapítanunk, hogy 
az elismerés csak papírra vetett betűkig ér el, a gya
korlatban már nem érvényesül. Ezt annál az egyszerű 
oknál fogva állapítjuk meg újabban, mert az elmúlt he
tekben a fent nevezett heveny fertőző kórházban valami 
pénzbeli kiosztás volt (járvány pótlék), a mely alkalom- 

í mai a portás három és fél milliót, az egyéb alkalma
zottak 600.000 koronától felfelé kaptak. Azt az összeget 
amit a főorvosok, orvosok és tisztviselők kaptak, nem 
óhajtom ide iktatni. Azt sem mondom, hogy nem szol
gáltak rá e jutalomra, sőt megérdemelt jutalomnak tar
tom. Azonban egy kérdésre kívánok feleletet kapni. És 
e kérdés az, miért kaptak az ápolónők ezen összegek
kel szemben csak 60—70.000 koronákat ? Vagy igaz az, 
hngy az épolónő nem kevesebb veszedelemben forgó 
munkakört tölt be, mint az orvos, mert közvetlenül 
érintkezik a fertőző betegekkel, vagy nem. Ha ez nem 
igaz, úgy megtudnánk valahogyan ezen elbánást érteni.
Azonban igaznak kell lenni, mert hiszen a kórház igaz

A Szövetség csak úgy tud ja  te ljesíteni kötelességét, ha tagja i rendesen fizetik  a já ru léko t.
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gató főorvosa maga ismerte el. Ily körülmények között 
a keresztény szociális igazság is azt parancsolja, hogy 
az ápolónőket méltó jutalomban részesítsék. Nem akar
juk hinni, hogy azok az urak, akik ily módon rendel
keztek, ne éreznének némi lelkiismeret furdalást . . .

Szövetségünk ez ügynek ebben a formájában való 
elintézését antiszociálisnak tartja, miért is megteszi a 
lépéseket, hogy ez ügy revízió alá vétessék 1

t l j e n  lesz a keresztény magparmunkásság jövője?
Kedves Munkástestvér! Ne gondold azt, hogy én 

most a gyönyörű Görögország kék ege alatt, híres 
Dodona városának jósnői székébe ülök, mint Pithia nevű 
papnője, s a felszálló illatos tömjén füst gomolygásából 
olvasom a jövendőt. Nem ! Itt járok veled és körülötted ! 
Látom rámtekintő gondbarázdás arcod 1 Látom harco
dat a kenyérért, melyet jószivü elvtársak a szádból 
vesznek k i! Látom gyöngyöző verejtéked a ruháért, 
melyet gyerekeidről húznak le, hogy aztán odacsalo- I 
gassanak az elvtársak közé! Látom ökölbe szorult két 
erős kezed, mely munkára és nem alamizsnára termett. 
Látom, hogy te, kedves munkástestvér, te, büszke, dol
gos ember: ma itt állsz tehetetlenül vergődve, a nyo
mor és kétségbeesés szélén, mert apáid nem a kincses 
hazát, hanem a nemzetközi szélhámos-cimborákat be
csülték meg, akik azután elrabolták a bányákat, az er
dőket, a gyárakat, ezzel együtt a munkaalkalmakat és a 
kenyeret. Neked nem maradt más, mint a munkanélküli 
segélyt kolduló, sápadt, éhező sorok. A vörös uralom 
bolond farsangjának kínos halálos böjtje! De ez nem 
elég! Veled együtt sápadtak, satnyák gyermekeid is. A 
te véred, a te neved viselője, a te utódod, a következő 
évtizedek keresztény szocialistája é s . . . nyomorog, ha- j 
Iáira pusztul. Hát ez igy nem mehet tovább! Tennünk 
kell valamit, hogy testben és lélekben erős, okos legyen 
a gyermeked, a jövő hordozója. Nevelni, ápolni, védeni, 
menteni kell! Kedves munkástestvér! Ezért alakult meg 
a Keresztény Szociális Gyermekvédő Szervezet, hogy 
segítségedre legyen a gyermek nevelésben. A gyermek 
testét nyaraltatás, üdültetés, kirándulások, felruházás,
— a gyermek lelkét mesedélutánok, előadások utján 
akarja istápomi. Téged pedig kedves mnnkástesívér a 
szülői értekezletek, tanácsadás s egyebek utján támogat 
a gyermeknevelés nehéz munkájában.

Jöjj tehát, jelentsd be gyermekeidet a szövetségünk 
titkárságánál, VII., Dohánv-u. 74. I. em. 16. sz. alatt 
naponta d. e. 9— 12. és d. a. 3— 7. óra között. Jöjj ked
ves munkástestvér, építsünk egy szebb és boldogabb 
jövőt annál, mint amilyent apáink nekünk építettek 1

Tagjaink figyelm ébe I Egy felvidéki g ő z- és  
kádfürdőben fürdőspár nyerhet elhelyezést. Csakis 
felvidéki illetőségű  pályázhat.

Egy m eg nem szállott n agy  vidéki városban  
m ost m egnyitandó vizgyógyintézetb en  e g y  há
zaspár állást nyerhet.

Jelentkezni az irodában D ohány-u. 74, 1. 16.

Fürdősök közgyűlése.
A „Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos 

Szakegyesülete f. évi március 21-én délután 5 órakor 
tartotta meg rendes évi tisztújító közgyűlését. A köz
gyűlésen szokatlan nagy számban vettek részt az egye
sület tagjai.

Nagy Pál elnök meleg szavakkal üdvözölte a 
megjelent szaktársakat és szaktársnőket. Nagy vonások
ban ismertette az egyesület munkásságát, majd kérte a 
megjelenteket, hogy felszólalásaikban legyenek rövidek, 
és tárgyilagosak. Az ülést megnyitotta.

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
következett volna, azonban időkimélés végett a Köz
gyűlés egyhangúlag a felolvasás elejtése mellett foglalt 
állást. Ennek alapján a jegyzőkönyv nem olvastatott fel, 
Hitelesítőknek IVavreezky Oy&rgy és Pellák Sámnel 
jelöltettek ki.

Jelinek Lajos másodpénztárnok az évi pénztári 
mérleget olvasta fel, amelyből kitűnt, hogy az egyesület 
múlt évi 11,845.000 koronájával szemben az idei 
mérleg 25,210.000 korona pénztári maradványt 
mutat ki.

Fazekas Mihály titkár beszámolt a taglétszámról, 
az állásközvetítésről és levelezésről. Beszámolójában 
visszapillantást vetett a békebeli taglétszámra, amikor 
még Nagy-Magyarország volt és összehasonlítást vont a 
jelenlegi Csonka-Magyarországi taglétszám között. Meg
nyugvással állapítja meg, hogy tagcsökkenés nem állott elő 
és ha a tagdij-hátralékos tagjaink kötelességüknek eleget 
tesznek, az egyesület a békebeli taglétszámát érte el. 
Az egyesület az elmúlt évben 45 uj taggal szaporodott. 
Megemlékezett az egyesület három elhunyt tagjáról. A 
Közgyűlés az elhunytak iránt érzett kegyeletét felállás
sal fejezte ki. Közvetítés 45 esetben volt. E teljesítmény 
a mai rossz gazdasági viszonyok mellett, amidőn für
dőinkben a leépítés volt folyamaiban, kielégítőnek mond
ható, annál inkább, mert a megszállott területre a köz
vetítés lehetősége ki van zárva. Levelezés 73 esetben 
történt, részben alkalmaztatás, részben a vidéki tag
jaink ügyében.

Szieben József főtitkár beszámolt ezután az egye
sület azon munkásságáról, mely általában a fürdőalkal
mazottak gazdasági helyzetére vonatkozik. Jelentette, 
hogy a képesítés ügyében végié ma már a legnagyobb 
megértésre találtunk az illetékes helyeken, melynek 
eredménye, hogy e kérdésben a Szt.-Gellért fürdőben 
két ankét tartatott, amelyen a fürdőiigyekben kitűnő 
szakavatottsággal rendelkező urak vettek részt és az 
ankéteken részünkről dr. Rajnai Béla főorvos úr és 
közbenjárására Nagy Pál egyesületünk elnöke is részt 
vett. Beszámolt annak eredményes lefolyásáról és hogy 
a szabályrendelet tervezete ma már a népjóléti minisz
tériumban van, ahol ugyancsak feldolgozás alatt áll. 
Egyben beszámolt a fővárosi fürdőknek felemelt keze
lési és kabinkiszolgálási dijairól, a rendezett első segély 
nyújtási tanfolyamról, valamint az egyesület által 
rendezett két ünnepélyről. Végül jelentette, hogy az 
egyesület egy közgyűlést és hét választmányi ülést 
tartott.

A főtitkári jelentéssel kapcsolatban egyben meg
emlékezett arról, hogy az utóbbi hetekben az egészség- 
ügyi alkalmazottakat megbontani célzó röpirat jelent meg. 
melyből az 1918. évi jelenségekre lehet következtetni, 
és amelyben minden földi paradicsomot megígérnek, ha 
szociáldemokraták lesznek, Egyben Szieben József főtit
kár bejelentette, hogy a Sándor aláírásával megjelent 
röpirat miatt a bíróságon vesznek elégtételt.
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Majd befejezésében a főtitkári jelentésben további 
kitartásra kérte a Közgyűlésen megjelenteket.

A Közgyűlés a jelentéseket egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel vette tudomásul.

A jelentésekhez hozzászólás nem volt. Nagy Pál 
elnök ezekután kérte a tisztikar felmentését, mit a Köz
gyűlés megadott és korelnöknek Pellák Sámuel válasz
tatott meg.

Pellák Sámuel megköszönte a bizalmat és a kor
elnöki tisztséget elfogadta.

Azon felvetett indítványt, hogy a régi tisztikar 
maradjon meg és csak a hiányzó tagok pótoltassanak, 
a közgyűlés egyhangúan magáévá tette, a tisztikar tehát 
a következőképpen alakult meg az 1926. évre:

Elnök: Nagy Pál, alelnökök Kertész Károly és 
Schiedl József, főtitkár Fazekas Mihály, I. pénztáros 
Gila Ferenc, II. pénztáros Jelinek Lajos, ellenőrök Hart- 
ner Alajos és Varga József, számvizsgálók Wolf István 
és Horog István, jegyzők Baracsi Mihály és Onódy 
János. Választmányi tagok: Moldován Miklós, Bugyáki 
Ferenc, Hollai János, Törő Ignác, Horváth István, Kiss 
István. Nagy Gergely, Drexler Ferenc, Dankó István, 
Michelfeit Gyvla. Czeczelka Frigyes, Pellák Sámuel. 
Újabban beválasztott választmányi tagok: Fehér Lajos, 
Takács Sándor, Metterszky Károly, Molnár Vilmos és 
Kövecses György.

Az uj tagok megválasztása után Pellák Sámuel 
korelnök szép szavakban méltatta az újból elnöknek 
megválasztott Nagy Pál testvérünk eddigi munkálkodá
sát és örömmel üdvözölte újból való megválasztása 
alkalmával, majd átadta neki az elnöki tisztséget.

Nagv Pál elnök megköszönte a bizalmat, mely 
személyével szemben megnyilvánult, kijelentvén, hogy 
uj programmot nem ad. Egyedüli törekvése, hogy, úgy 
mint eddig, a jövőben is egyedüli és legfőbb köteles
ségének tartja a fürdőmunkásság érdekeit becsülettel 
szolgálni.

A Közgyűlés a tisztikar meválnsztása után az indít
ványok tárgyalására tért rá.

Szieben József főtitkár jelentkezett szólásra. Felszó
lalásánál hivatkozik arra, hogy a főtitkári jelentésénél 
elhangzott azon kijelentés, hoy csak a főváros tulajdonát 
képező fürdőkben történt meg a kezelési dijak feleme
lése, azonban a magán fürdőknél nem. Indítványozza, 
hogy a Közgyűlés utasítsa a vezetőséget, hogy az első 
választmányi ülés foglalkozzon e kérdéssel és keresse 
meg azon magán fürdők igazgatóságait, amelyekben 
még a kezelési dijak fel nem emeltettek. Egyben kérte, 
hogy a választmány tagjai ismertessék meg a vezető
séggel ezen magán fürdőket. A másik indítványa az 
volt, hogy az eddigi 10.000 koronás havi tagdijat a 
Közgyűlés egy pengőre emelje fel. Ezen uj tagdíj be
állítás csak 2500 korona megterhelést jelent a tagokra, 
ami havonként szerény összeget jelent, azonban az 
egyesület terheit lényegesen megkönnyíti. A Közgyűlés 
a két indítványt egyhangúlag elfogadta. A tagdíj emelést 
a Szövetség Közgyűlése elé fogja terjeszteni.

Nagy Pál elnök bejelenti, hogy a választmány 
foglalkozott a tagdíj hátralékosok ügyével, azonban 
végleges döntést kér a Közgyűléstől, hogy, mint fizes
sék azok hátralékaikat. A Közgyűlés olyként határozott, 
hogy azon tagoknak, akik több mint két évvel vannak 
hátralékban, szabad tetszésükre bízza, hogy a 
hátralékot megfizessék és ez esetben mint régi tagok 
kezeltessenek, vagy újból belépjenek, és ez esetben 
mint uj tagok kezeltessenek.

Amennyiben több indítvány nem volt, a központ 
részéről Tobler János főtitkár szólalt fel. Tolmácsolta a 
Kér. szoc. szakegyesületek központjának üdvözletét, 
majd az általános súlyos gazdasági helyzetet vázolta,

végül figyelmeztette a jelenlevőket, hogy ne hagyják 
soraikat megbontani, mert ezzel csak a fürdőmunkásság 
egyetemes érdeke ellen vétenek. Azok pedig, akik e 
nehéz időben ahelyett, hogy összetartanának, a szét
húzást szítják, nem barátai, hanem ellenségei.

Nagy Pál elnök megköszönte Tobler János főtitkár 
buzdító Száváit, majd amennyiben több tárgy nem volt, 
a Közgyűlést bezárta.

Betegápoíók közgyűlése.
A ..Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Or

szágos Egyesülete" f. évi március hó 25-én tartotta meg 
XXIII-ik évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen nagy 
számban vettek részt a tagok. Dr. Rajnai Béla elnök úr 
meleg szavaival nyitotta meg a közgyűlést. Majd napi
rend előtt indítvány formájában azon óhajának adott 
kifejezést, hogy a közgyűlés mondja ki határozatilag, 
hogy az egyesületnek a jövőben csak azok lehetnek 
működő tagjai, akik az egyesületi oklevéllel egyenlő 
értékű képesítéssel bírnak, vagy akik egy éven belül az 
egy éves betegápolási tanfolyamunkat hallgatták és arról 
képesítő okmányt szereztek. Azon tagok, akik már ilyen 
egyéves képesítő okmánnyal bírnak, újabb tanfolyam 
hallgatása alól természetesen fel vannak mentve.

Ezen indítványt hosszas vita követte, melyben 
elsőnek Méder Mária azon aggályának adott kifejezést, 
nem-e vonná egy ily határozat kimondása maga után 
az egyesület összeomlását. Lázár Mihályné azon aggá
lyának ad kifejezést, hogy az indítvány elfogadása esetén 
lesz sok tagunk, akik hosszú éveket töltenek vidéken 
és ennek folytán e határozatnak eleget nem lehetnek. 
Andrekovits Teréz azon nézetének adott kifejezést, hogy 
azon ápolónők, akik hónapokon át privát betegnél 
vannak, nem tudnak majd eleget tenni, mert a betegtől 
el nem jöhetnek. Az egy évhez kötését a tanfolyam 
hallgatásának, sokalja. Balázs Fiára örömmel csatlako
zik az indítványhoz, mert ez az egyesületünk életében 
fontos szerepet játszik. Azonban pótinditvánnyal kívánja 
akként módosítani, hogy a tanfolyam vezetői, ha eset
leg előfordulna olyan eset, hogy az egyes tagokat 
betegség vagy a szolgálat gátol a tanfolyam hallgatá
sában, azoknak a választmány hozzájárulásával halasztást 
engedhetnek.

Madari Sándor az indítvány ellen szólalt fel, mert 
nézete szerint azon ápolókat és ápolónőket, akik már a 
pályán megöregedtek, öregségüknél fogva már tanulásra 
nehezen lehet szorítani. Indítványozza, hogy e kérdésben 
a határozatot oly formában hozza meg a közgyűlés, 
hogy csak azokra a tagokra legyen kötelező a tanfolyam 
hallgatása és az oklevél megszerzése, akik ar első és 
második osztályba kívánnak előlépni. Szieben /ózsef az 
eredeti indítvány fenntartását kérte. Dr. Rajnai Béla elnök 
úr azon módosítással, nogy csak az egyesület életében 
rendkívüli érdemeket szerzett tagjainknál teszünk kivételt 
e kérdésben, szavazás alá bocsájtja az indítványát. A 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta azt.

Dr. Rajnai Béla elnök felteszi a kérdést kivánja-e 
a közgyűlés a múlt év üléséről szóló jegyzőkönyv fel
olvasását, amitől egyhangúlag elállt a közgyűlés.

Válfy Ferenc pénztáros az évi mérleget olvasta fel, 
majd Szele József jelentette, hogy a pénztári mérleget a 
pénztárvizsgáló bizottsággal átvizsgálta, azt rendben 
találta, kérte annak elfogadását, A közgyűlés egyhan
gúlag elfogadta.

Deák Mária titkárnő a taglétszámról, a levelezés
ről és állásközvetítésről számolt be, mit a közgyűlés 
egyhangúlag tudomásul vett.

Szieben /ázsef főtitkár az egyesület egy évi mun
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kájáról számolt be. amit nagy lelkesedéssel vett tudo
másul a közgyűlés.

A beszámolók után Dr. Rajnai Béla elnök úr 
megköszönte a tiszttársai nevében a beléjük helyezett 
bizalmat és kérte a felmentés megadását,

Korelnöknek Görög Ferenc testvérünket ajánlotta 
ki a bizalmat megköszönve, a korelnöki széket el
foglalta.

A jelölő bizottságba Méder Mária, Virág Júlia II., 
Varga Mária, Marlinovszky Teréz, Soós Gézáné 
választattak be.

A jelölő bizottság ajánlására a következőképen 
választatott meg az igazgatóság : Dr. Rajnai Béla orvos, 
elnök. Madarast Sándor és Balázs Flóra alelnökök, 
Szieben József főtitkár, Deák Mária titkárnő, Válfy Fe
renc 'pénztáros. — Igazgatósági tagoknak választattak; 
Jajczai Mária, Kovács Ferenc, Boray Józsefné, Somogyi 
Anna, Méder Mária, Bell Vilma, özv. Tóth Gyuláné, 
Karvalits Eleonóra, Suba Imréné, Nagy Józsefné, Virág 
Júlia I., Hallgató Gyula, Marics Júlia, Virág Júlia II., 
Barittka Józsefné, Varga Mária, Warscha Erzsébet, Ga- 
labics Jánosné, Gold Rózsi, Jaskó Ferencné, Görög 
Ferenc,. Szele József, Czanik Lászlóné, Tatár Balázs, 
Lázár Mrhályné, Papdy Antalné, Zsálik Györgyné. Pót
tagoknak választattak: Csapó Etel, Timon Ilona, Sándor 
János, Nagy Erzsébet, Herceg Antalné, Marlinovszky 
Teréz, Vigh Ágostonné, özv. Mátrai Józsefné, Jaskó 
Ferenc és Kozma Jolán.

Dr. Rajnai Béla orvos elnök, a tisztikar nevé
ben megköszönte azon meleg ragaszkodást, ame
lyet a közgyűlés iránta, és az újonnan megválasztott 
tisztikar iránt tanúsított, és megígérte, hogy az uj tiszti
karral egyetemben, a legjobb tudásával fog arra töre
kedni, hogy úgy az egyesület, mint tagjainak érdekeit, 
és ezzel hazánk betegapoló ügyét szolgálja. Egyben 
indítványozta, hogy Oyőry Tibor helyettes államtitkár 
urat a közgyűlés alkalmából táviratban üdvözöljük. A 
közgyűlés egyhangúlag tette magáévá az indítványt. 
Majd" bejelentette, hogy elfoglaltságára való tekintettel, a 
közgyűlésről távoznia kell.

Az üiés további vezetését Madari Sándor alelnök 
vette át. Következtek a levelek és indít ranyok tárgyalásai.

Az elnök indítványozza, hogy a közgyűlés válassza 
meg egyhangúlag tiszteletbeli elnökké nádudvari Oyőry 
Tibor dr. helyettes államtitkár urat, aki egyesületünk 
iránt érzett jóindulatának már eddig is számos jelét 
adta. Az indítványt egyhangú lelkesedéssel fogadta a 
közgyűlés.

Leopold Ágnes kartársnő levele olvastatott fel, 
amelyben a megsértett vezetőségtől bocsánatot kér. A 
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette. Kő o Desz Vera 
levelét a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utalta 
át. Deák Mária titkárnő bemutatta az uj szolgálati 
egyenruhát, és kérte, hogy az határozatilag fogadtassék 
el. Az uj egyenruha egyhangú tetszéssel találkozott és a 
határozat elfogadtatott. Szieben József főtitkár indítvá
nyozta, hogy a tagdijat a közgyűlés f. évi április 1-től 
állapítsa meg egy pengőben. A közgyűlés az indítványt 
egyhangúlag elfogadta.

Amennyiben a közgyűlés napirendje kimert lt, 
Madari Sándor alelnök az ülést bezárta.

Hivatalos órák. A Fürdősök Egyesületének el
nöksége minden csütörtökön este fél 7 órától 8 óráig 
hivatalos órát tart. Felvilágosításokat ezidöben szívesen 
nyújt az elnökség. Uj tagok felvétele is e napokon 
történik.

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT.
N em zetk özi e g é sz sé g ü g y i tanu lm ányú t. A

népszövetség egészségügyi osztályának meghívására feb
ruár 2O.-ától április 5.-éig tizenöt állam kiküldöttei fog
ják Anglia egészségügyi viszonyait és intézményeit ta
nulmányozni. A tanulmányút célja főként a nagyvárosi 
egészségügyi berendezések megismertetése lesz, Magyar- 
ország részéről dr. Végh János székesfővárosi tisztifő
orvos vesz benne részt.

A vörh en y Európában. A múlt esztendőben 
Európaszerte emelkedett a vörheny megbetegedések 
száma szemben az 1924. esztendővel. Legnagyobb volt 
az emelkedés Hollandiában, a legkisebb a Jugoszláv 
államban, Magyaroszág adatai azt mutatják, hogy körül
belül egyharmad résszel betegedtek meg többen a múlt 
évben, mint tavaly előtt. Csupán Olaszország és Bul
gária adatai szerint volt e két országban kevesebb meg
betegedés mint 1924-ben. E jelenség különben, ismerve 
a vörheny hullámzó viselkedését, természetesnek mond
ható.

A m ankanélküliség és  a b eteg seg é ly ezés . A 
német munkásság (bátran mondhatjuk: a magyar mun
kásság is), az egyre fokozódó munkanélküliség miatt 
mind jobban és jobban igyekszik magát a betegsegélyző 
járulékok igénybevételével kárpótolni az elvesztett mun
kajövedelemért. Es a tény a betegsegélyző pénztárak 
valóságos pénzügyi válságát idézte elő, minek folytán a 
pénztárak igazgatósági képviselete és az orvosok testü
leté között olyan megállapodás jött létre, mely az orvosi 
ellenőrzést nagy mértékben szigorítja, nehogy a tényleg 
reászoruló betegek hátrányt szenvedjenek. A hivatalos 
megokolás ezt a rendszabályt súlyosnak mondja, ám 
hangsúlyozza, hogy a gazdasági háborút nem lehet 
enyhe eszközökkel megvívni.

Az ózdi tífuszjárvány. Napilapjaink is megem
lékeztek az ózdi telepen állítólag tömegesen fellépett 
tifusz-esetekről, amelyeket többek szerint a vízvezeték 
fertőzöttsége okozott. Hivatalos megá'lapitások szerint, 
bár tényleg történtek meghe'egedések, szorosan vett jár
ványról beszélni mégsem lehet, mert csak a Sajó felső
folyása vidékén fekvő községekben mutatkozott a beteg
ség nagyobb arányokban; a Sajó alsófolyása mentén csak 
Sajópüspökiben volt két megbetegedés. A betegség ter
jesztéséért elsősorban az olvadás folytán megduzzadt 
Sajó tehető felelőssé, továbbá a bacilushordozók, akik
nek felkutatására és izolálására megíétettek a kellő óv
intézkedések.

A Stefánia S zövetség  vidéki előad ása i. A
Stefánia Szövetség különböző, az anya- és csecsemő 
védelem körébe tartozó előadásokat rendez a vidéken. 
E hó 5-én Újpesten Kemény Zoltán d r .; 6 án Makón 
Látrányi Sándor d r .; 7-én Nagyszénáson Láng Jenő d r .; 
8-án Szombathelyen Feldmann Bódog dr. tartanak elő
adást. A Szövetség tevékenységéről most számolnak be 
az egyes védőintézetek. Az eredmény előreláthatólag 
teljes mértékben igazolni fogja az intézet vezetőségének 
szakszerű fáradozásait.

Anyák iskolája Pécsett. Az Orsz. Stefánia Szö
vetség pécsi fiókja január óta folyó előadás sorozatban 
közli mindazokat az ismereteket, melyek a helyes anya- 
és csecsemövédelem céljait szolgálják. A társadalom 
nagy érdeklődésétől kisért előadásokat a pécsi egyetem 
tanárai és a város orvosi karának legkiválóbbjai tartják. 
Párhuzamosan ezzel a pécsi munkásbiztositópénztár is 
örvendetes és nagyarányú egészségügyi ismeretterjesztő 
tevékenységet folytat.

Fizesd a já ru lékoda t pontosan, m e rt az utánfizetés nehezedre esik.
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FÜRDÓSÖK ÉS FÜRDÓSNŐK HÍREI.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete f. évi 
március hó 4 én tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Az ülést Nagy Pál elnök nyitotta meg, jelezve, 
hogy ezen ülés a közgyűlés előtt az utolsó. Majd a 
jegyzőkönyv felolvasása után Oila Ferenc pénztáros be
számolt a február havában megtartott rnüvészestély 
eredményéről, majd a pénztári állományt ismertette A 
választmány nagy megelégedéssel vette azt tudomásul. 
Szieben József főtitkár jelentette, hogy a képesítés ügyé
ben a minisztériumhoz felterjesztett tervezet már mun
kában van. A választmány ezt tudomásul vette. Ezután 
a közgyűlés előkészítését beszélte meg a választmány, 
majd az ülést az elnök bezárta.

E lsősegély  nyújtás. A Mentőknél rendezendő 
első segélynyújtási tanfolyamra még f. évi április 7-ig 
lehet a szövetség titkárságánál jelentkezni VII., Dohány- 
ucca 74. I. em. 16. mindennap d. e. 9-től 1.-ig, d. u. 
3-tól 7 óráig.

A Fürdősök Egyesületének művész estélyén :
Tiszteletjegyekből és felülfizetésekből befolyt : Szeghő Gyula 

l.ooo.ooo, Dr. Mandler Ottó 25o.ooo, Dr. Benczúr Gyula, Meichli 
Ferenc, Bánlaky Géza 2oo.ooo, Dr. Vágó, Dr. Müller, Kocáié 
Károly, Primer <js Bauer, Kassai Péter, Szalády Géza, Bauer 
Károly, Possert Vince, Pach Jánosné, Sebőn Győző, Makó István,
Dr. Cinizska, Újhelyi Rezsöné, Vadkerti Gyula, Klein Alfréd, 
Róna Ernő, Keszler Lipót, Markovies Endre, Szluháné, Dicsi 
János, Vargha József, Mura Fiilöp, Kuckay László, Milesovica 
Sándor, Palánky Jánosné, Csabák József, Durkács Kálmánné, 
loo.ooo, Pellák Sámuel, Veszprémi László lőo.ooo, Kertész An
drás, 9o.ooo, Írgang Amália, 7o.ooo, Moldván Miklós, Kovács 
György, Kajári István, Tóth Károlyné’ Vanay József, Ágoston 
János, Kövecses György, Farkas György, Eper István. Kenessey 
János, Kiima Mihály, Dr. Kass, Risch Ferenc, Dénes M , Horváth 
István, Zelena Ignácné, Balázs Flóra, Kiss István, Noszlopy, Kiss 
Elek, Mayer Árpád, Daesó László. Andrássy Gyula, Jelinek Lajos, 
Kucsera László, Kliees Szvetozár, Bodvay Ferenc, Prohászka 
Oszkár, Baran Lajos, Precnekker Ilona, Farkas Irén, Ferenc 
Konrádné, Csizmanek József, Notter Gézáné, Fisch Ferenc, Bér- 
ger Iván, őo.ooo, Kovacsics Ágnes, Fodor Ferenc, Paradics F., 
Schőne Irma, 4o.ooo. Babai József, Sheinewartb, Dambó Istvánné, 
Nagy Kálmán. Stark Miklós, Okos István, Bakos Mihály, Czétényi 
Ferenc, Umführer, Gárdonyi Viktor, Fischer Sándorné, Gál Mór, 
Mezei Mária, Weisz Katalin, Kertész Istvánné, Pulhenew Nán- 
dorné, Jakab Imréné, Schand Vilmosnó, Nagyné, özv. Singer i 
Jánosné, Dénes Iluska, Kaplarcsik Lujzika, Dr. Sziics Gyula, I 
Böhm Andor, Dr. Simonyi Béla, Pellek Pál, Ujváry Karola 
3o.ooo, Rökk Pál, Boroka József, Szőke Imre, Balázs György,’ 
Törő Ignác, Bugyáky Ferenc, Radován István, Ott István, Bozák 
László 2o.ooo, Dr. Hoffer Lipót, Dobák Margit, Fazekas János, 
lo.ooo korona. Knoli János, Kovács Lujza loo.ooo, Stadler Já
nos őo.ooo koronát. Az adományozóknak ezúton mond hálás kö
szönetét a Vezetőség.

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.

Halálozás. Szövetségünk tagja Szabó Judit ápoló
nőt, aki a Szent László kórházban volt alkalmazva, köte
lessége teljesítése közben szólította el a halál. Élete 
teljében, 18 éves korában, amikor még bizakodó re
ménnyel nézett a jövő elé, váratlanul ragadta ki sora
inkból a végzete. Temetése f. évi március 3-án d, u. 3 
órakor volt a Szent László kórház halottas házából a 
református egyház szertartása mellett. A temetésen az 
orvosi kar, a tisztviselői kar, valamint az ápolói kar

nagy számban vett részt. Szövetségünk részéről Szieben 
József főtitkár vett részt a temetésen. Béke poraira 1

Márciusi ünnepély. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi március 14-én a nagy idők emlékére szépen si
került ünnepélyt rendezett az „ Otthon “ nagytermében. 
Az ünnepélyt a telep ifjúságának vegyes kara nyitotta 
meg a „Hiszekegy‘-gyel. Szieben József a „Nemzeti 
dalt“ szavalta el. Dr. Benárd Ágost v. népj. min. a szöv. 
elnöke meleg szavakban méltatta a márciusi nagy ese
ményeket. Tabajdi Mancika „A hon leány“-t szavalta el. 
Luizky Ferencne az ő megnyerő hangján „Irredenta da
lokat" énekelt. Majd a „Március 15-ike“ cimü egyfelvo- 
násos alkalmi színmű került színre, melyet kolozsvári 
Hévizy Géza, Szakács Irén és Kovács István játszották 
el. T íz perc szünet után Pintér Bözsike elszavalta „Üze
net Erdélyből", Szieben József elszavalta „A vén cigányt", 
.Magyar dalt" énekelt a telepi ifjúság vegyes kara, 
Somogyi Bözsike és Szakács Rózsika „magyar táncokat* 
lejtettek, majd színre került „A csonka honvéd" alkalmi 
színmű egy felvonásban, melyben lsemley Ferencné, 
Marosi Ernő, Bell Vilma, Tabajdi István és Imely Miklós 
játszottak. Majd a második tiz perces szünet után ko
lozsvári Hévizy Géza a „Petőfi lelke" cimü költeményt 
szavalta, „Székely ballada" énekelte Szieben József, „Ha 
felharsan . . . .  szavalta Tóth Gyuszika, majd színre ke
rült a „Fekete toborzó11 egyfelvonás • irredenta színmű, 
melyben Szabó Ilonka, Farkas Jé^ef, Vince Piroska, 
(Jsgyán István, Imely Miklós és 'Iabajdi Mancika ját
szottak. Az ünnepélyt befejezte a „Himnusz", melyet a 
megjelent ünneplő közönség együttesen énekelt el. Ez 
alkalomból szereplőink a vendégeink nagytetszését nyer
ték meg. Játékuk igen kedves és megnyerő volt, mely 
minden dicséretet megérdemel. Felülfizettek ez alkalomból:

Adományok. Az Otthon részére a következő adományok 
folytak be: Jajczai Mária őoo.ooo, Vitkovits János loo.ooo, Vi
rág Júlia I., Cziráky Anna, Fürét Gizella őo.ooo, Némnth Mária 
4o.ooo, Papernat Aranka 26.000, Dinyér István 22.ooo, Tóth Etel 
2o.ooo, Otthon Asztaltársaság 13.8oo koronát. — A könyvtár 
részére Maszlay Mária és Nagy Erzsébet több értékes könyvet 
adományozott. — A Betegápolók Egyesületének adományoztak: 
Lenti Istvánné, Wanyó Zsuzsanna, özv. Tóth Istvánné, loo.ooo, 
Horváth Gyuláné 80.000, Vozárit Gyuláné 7o.ooo, Gyulaffy Bé- 
láné, Török Mária, Péter Róza, Monori Erzsébet, Virág Júlia 1. 
őo.ooo, Becsey Juliska 42 000, Szödényi Lidia 26.000, Lázár Ju
liska 14.000, Tóth Etel 13.000, Kardos János 12.000, Fürst Gi
zella, Bartha Lászlóné lo.ooo és Molnár Lajcsiié 6.000 koronát. 
— A Fürdösök Egyesületének adományoztak: Vilkovits János 
loo.ooo, Barabás Jenő őo.ooo koronát. Az adományozóknak ez 
utón mond hálás köszönetét a vezetőség.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete f. évi már
cius 26-én a közgyűlés után igazgatósági ülést tartott, melyen 
kiegészítették az uj tisztikart. Az ülést Madari Sándor alelnök 
vezette. Jegyzőnek Jajczai Mária és Kovács Ferenc választattak 
meg. Ellenőrző bizottsági tagoknak Szele József, Czanik Lászlóné, 
Tatár Balázs, Lázár Mihályné, Papdy Antalné és Zsálik Györgyné 
választattak meg. A választás után a beérkezett levelek kerültek 
elintézésre. Kabicza Anna és Szász Klára kérelmében — mely 
szerint az első osztályba való felvételüket kérték — olyként dön
tött, hogy Kubica Annát, ki az oklevál birtokában van, az első 
osztályba helyezte, mig Szász Klárát csak az esetben helyezi át, 
ha képesítő okmányát bemutatja a titkárságnak. Greskoviis Gi
zella és Lázár Juliska kérelmét magáévá tette és a il-d osztályú 
tagok sorába helyezte. Majd Szieben József főtitkár kérte as igaz
gatóság tagjait, hogy a Beteg és Temetkezési Önsegélyző alapunk 
minél szélesebb kiépítése érdekében is kövessenek el mindent, 
valamint az ülésekre pontosan éi teljes számban jelenjenek meg’ 
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárta.
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