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Mif várhatunk ez évtől?
A munkán társadalom szociális viszonyai 

hazánkban, nyugodt lélekkel mondhatjuk, a leg
rendezetlenebbek. Ezt nem csak mi mondjuk, 
hanem a népjóléti miniszter is vallja. Nem egy 
esetben hangzott el ajkán, hogy sürgős szociális 
törvények alkotására van szükség. Sőt tovább is 
ment, mert felogása szerint nem csak felismerni 
kell a szociális bajokat, hanem meg is kel! oldani.

A népjóléti miniszter ez évet a szociális 
törvények alkotása évének jelölte mey. E szociális 
törvények közül a háborúban megrokkantak, 
valamint özvegyeinek és árváinak ügye már 
elintézést nyert. Az országgyűlés mostani új 
ciklusán a munkanélkülieket biztositó törvény
tervezet kerül sorra, majd azután amint értesültünk 
a rokkantság és aggkor esetére való biztosításnak 
törvénye van kitűzve.

E törvénytervezetek mindegyike igen fontos 
és nagy horderejű szociális bajt vannak hivatva 
megoldani, amit szociális szempontból ma is 
örömmel üdvözlünk.

Azonban egy törvénytervezetről az utóbbi 
időben nem hallottunk, pedig ez minket egézség- 
iigyi alkalmazottakat igen közelről érdekel és ez 
a közegészségügyi törvényünknek a mai viszo
nyoknak megfelelő átreformálása. A népjóléti 
minisztérium és az illetékes szakkörök egybe
hangzó véleménye már hosszú évekkel ez előtt is 
hangsúlyozta, hogy a több mint negyven évvel ez 
előtt alkotott közegészségügyi törvény elavult és 
nagy átreformálásra van szükség. Ezt a jelenlegi 
népjóléti miniszter ur is kijelentette szövetségünk 
küldöttsége előtt még évekkel ezelőtt, sőt Ígéretet 
tett, hogy az rövidesen a parlament elé is kerül.

Nem tudjuk mit ért a miniszter ur rövid 
idő alatt, mert mi a rövid idő fogalma alatt 
mégsem mernénk éveket gondolni. Pedig ha 
vannak szociális bajok a fentnevezetteken kívül, 
úgy joggal mondhatjuk, hogy a közegészségügy 
terén vannak. És e bajok súlyosan sújtják az 
egészségügyi alkalmazottak tömegét. Hogy mik 
ezek a szociális bajok, rajtunk kívül mindazok 
tudják, akik a közegészségüggyel behatóan fog
lalkoznak. A legnagyobb szociális bajunk, hogy 
a betegápolás, fiirdös vizgyógykezelés még a mai 
napig sincs áll. képesítéshez köt ve. Pedig ha a nyers 
anyagok feldolgozásához megkövetelik a szakmai

képesítést, annál inkább eminens érdeke az 
államnak, hogy a betegemberiség gyógyításánál 
az orvos mellett csakis szakképesített fiirdös és 
ápoló személyzet végezhesse a munkát.

Ezen egy kérdésnek a rendezetlenségéből 
fakad a többi szociális baj. így elsősorban a 
fizetések, az élelmezés és lakás rendezetlensége. 
A mai nehéz viszonyok között azt látjuk, hogy e 
kérdésekben óriási ellentétek és igazságtalanságok 
vannak, pedig a betegápolás egyaránt súlyos 
foglalkozás, végezzük azt akár világi, vagy bár
mely rendi ruhába öltözve. Mégis e téren is azt 
tapasztaljuk, hogy itt sem a szociális igazság 
mérlegével mérnek, mert amíg a fizetésben alig 
van tiz százaléknyi eltérés, vagy még annyi sem, 
addig az élelmezésnél, szolgálati beosztásnál és 
a lakásnál a különbség meghaladja a 100< n-ot. 
Hogy ezen állításunk megfelel a valóságnak, 
meggyőződést lehet azon kórházakban szerezni, 
ahol világi és rendi ápolónők vannak alkal
mazva. Á bánásmód is több szociális érzéket 
követel meg.

A véglegesítés vagyis kinevezés kérdését is 
végre már meg kell oldani. Hadd tudják és 
érezzék az egészségügyi alkalmazottak is, hogy 
emberszámba veszik őket és hogy tizenöt-husz, 
esetleg több szolgálati év után, vagy az esetleg 
szolgálatból származó megrokkanásuk esetén 
biztosítva van a kenyerük.

Mi is csak azt tehetjük, amit H u s z á r 
K á r o l y  országgyűlési képviselő ur legutóbb 
egy cikkének a végén tett, amidőn látva a mun
kások nagy tömegét a biztosítás sáncán kivül 
felkiált, ezen szavakkal: Uram, Uram, V as s 
J ó z s e f  miniszter Uram, siessen azzal az uj 
egészségügyi törvénnyel, amelyiktől várják a 
közegészségügy áldozatkész munkásai szomorú és 
immár tarthatatlan sorsuk meg javulását. Akik a 
nehéz időkben meghoztak minden áldozatot a 
szenvedő embertársaikért és akik remélték, hogy 
egykor a hozott áldozat meghozza a remélt 
gyümölcsöt.

Ugyan e szavakat intézzük az uj ország
gyűlés Uraihoz. Fordítsák tekintetüket az egész
ségügyi alkalmazottak felé és ha nem elég a mi 
szavunk, érdeklődjenek közvetlenül kórházakban 
az ápolónői kartól, vagy a fürdőkben a fürdő
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alkalmazottaktól az ügyes-bajos dolgaik után és 
látni, hallani fogják, hogy ott sok sürgős ren
dezni való van. Egy kis szociális érzékkel páro
sult jóindulatot kérünk és az ügy rendezése 
menni fog.

[fa ügyünk meghallgatásra talál, úgy remél
hetjük, hogy ez év az egészségügyi alkalmazot
takra veröfényes napfényt fog árasztani, amely
ből a mindannyiunk sóvárogva várt szociális 
jóléte fog fakadni.

között is megterem a konkoly, ugyanez áll az 
életben is. Ilyen eshetőségek meggátlására is lehet 
ám m indenkire megnyugtató r e n d s z a b á ly o k a t  
létesíteni.

Hisszük, hogy a segélyegylet vezetősége meg
találja a módját mellyel ily sajnálatos esetek el
kerülhetők lesznek és nem izgatják az alkalma
zottak kedélyét olyan lehetetlen köriraftal, amely 
a kinevezett személyzetet „ideiglenesnek" akarja 
minősíteni. Reméljük, hogy ezen álláspontunkban 
a Pénztár igazgatósága is egyet ért velünk.

Segélyegylet.
Évekkel ezelőtt alakult meg a fenti címen — 

értesülésünk szerint — az Országos M unkás
biztositó Pénztár kebelében az egylet, amelynek 
tagjai az intézet alkalmazottaiból állanak. A segély 
egylet alapját (tőkéjét) képezi az az összeg, melyet 
havonként az alkalmazottak fizetéséből levontak. 
A segélyegylet abból a célból alakult, amint az 
alkalmazottaktól tudjuk, hogy ha valaki anyagiak
ban megszorult, a segélyegylethez fordulhasson és 
az kamatmentesen nyújtott ilyenkor segélyt, amelyet 
a tag havi részletekben törlesztett vissza.

Ha a segélyegylet tagjainak fizetéséből, akik 
m indaz Orsz. M unkásbiztositó Pénzt, alkalmazottjai 
(tisztviselőt és segédszemélyzetet egybevéve) csak 
háromszáz személyt véve alapul, egyenként havonta 
25.000 koronát vonnak le a tőke alapra, az havonta 
7,500.000, egy évben 765,000.000 korona összeget 
tesz ki. Ez az összeg ebben a formájában éven
ként nagyobbodik, m ert ha kölcsönök felvétetnek 
is, ezek részletekben ismét visszatérülnek. Hogy a 
Pénztár vezetőségének az ilymódon évenként 
gyarapodó tekintélyes tőkével mi a célja, nem 
kutatjuk. Hisszük, hogy nemes célokat kíván meg
valósítani, amiből idővel az alkalmazottak fogják 
élvezni a gyümölcsöző eredményt.

Azonban nem hallgathatjuk el, mint ahogy 
már az elmúlt szám unkban is szóvá tettük, hogy 
a segélyegyletfel szemben az ápolószemélyzetet 
sérelem érte, amennyiben segélyélvezés lehetősé
gétől, lehetetlen módon akarják elütni. Még azon 
a cimen sem volna jogos ez, hogy ideiglenes al
kalmazottja az illető a Pénztárnak, mely eset is 
csak ritkán volna elfogadható. Felfogásunk az, 
hogy ha fizető alanynak jó az ápoló és fiirdős 
személyzete a pénztárnak, úgy legyen ez jó abban 
az esetben is, ha segélyre szorul. M ert a helyzet 
itt az, hogy az ápoló és fiirdős személyzet is hozzá 
járult a tőke gyarapításához, amennyiben havon
ként egyenként levontak segélyegylet címén 25 ezer 
koronát. Ha most m ár alapul vesszük, hogy az 
O rszágos M unkásbiztositó Pénztár rendelőiben 
csak 70 ilyen alkalmazott van, úgy havonta 1,750.000, 
egy évben 21,000.000 koronával gyarapították a 
segélyegylet vagyonát.

Ha levonták az alkalmazottaktól havonként 
a 25.000 koronát, ezzel jogalapot adtak az alkal
m azottaknak arra, hogy az intézmény kedvezm é
nyeit igényelhessék is rendkívüli helyzetükben. Az 
sem lehet indok, hogy akadt egy esetleg talán 
kettő, aki a pénztár kötelékéből kilépett és a fel
vett kölcsönt vissza nem fizette. A tiszta búza

A  B eteg- és Tem etkezési Ö nsegélyző.
A Betegápolók és Ápolónők Egyesülete a 

béke éveiben tagjait beteg- és temetkezési segély
ben is részesítette. Ez a segélyezés a forradalm ak 
idején megszűnt, mert a kommün alatt az egye
sületet m inden ingó- és ingatlan vagyonától meg
fosztották. A forradalom utáni évek gazdasági 
viszonyai nem voltak alkalmasak a régi alapra 
való visszahelyezkedésre és e kérdés, mint sok 
más is hosszú évekig csak óhaj m aradt az egye
sület tagjainál.

A vezetőség azonban nem szűnt meg a szo
ciális kérdéssel a maga körében foglalkozni és 
ezt előkészíteni arra az időre, amidőn újra életre 
keltheti. A pénzünk javulásával és ingadozásának 
megszűnésével végre 1925 április havában egy 
kisebb értekezlet keretében a vezetőség elhatározta, 
hogy Beteg- és Temetkezési Önsegélyzőt létesít. 
Az elhatározást követte egy alakuló közgyűlésnek 
az előkészítése, amelyet 1925. évi augusztus havá
ban tartottunk meg. Az ülésen Balázs Flóra elnö
költ. Az önsegélyző célját Szieben József ismertette, 
majd indítványozta, hogy az ülés mondja ki hatá- 
rozatilag annak szükségességét és megalakulását. 
A közgyűlés — többek hozzászólása után — az 
indítványt magáévá tette és a megalakulást hatá- 
rozatilag kimondotta.

A közgyűlés az Önsegélyzőalap kezelésére 
egy öttagú kezelőbizottságot választott, amely 
ideiglenesen vezette az önsegélyző ügyeit. A vá
lasztás után az Önsegélyző szabályait vitatták meg 
és fogadták el.

Az Önsegélyzőnk alapos megvitatás és elő
készítés után 1925. évi augusztus havában meg
kezdette rendes működését. Ez alkalommal, amidőn 
az 1926. évet lezártuk és visszapillantást vetettünk 
azon rövid időre, amióta m űködését megkezdette 
és ha alapul vesszük, hogy az Önsegélyző szabályai 
értelm ében annak tagjai egy félév után jogosultak 
a segélyezés igénylésére, úgy nyugodt lélekkel 
állapíthatjuk meg, hogy az Önsegélyző a legszebb 
szociális teljesítményt végezte e rövid idő alatt.

A segélyezés időtartamától, f. évi január 1-éig 
bezárólag az Önsegélyzőnk mintegy 12 tagjának 
betegsegély címén több mint 5 millió koronát és 
egy elhalálozott tagjának temetkezési járulék címén 
1 millió koronát fizetett ki, vagyis összesen 6 
millió koronán felül. E segélyezések kifizetése 
mellett az Önsegélyzőnk jelenlegi tartalék alapját 
képezi az a közel tizenhat millió koronát kitevő 
összeg, amely a pénztár állományát adja.
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Amidőn Önsegélyzőnk szociális tevékenységét 
röviden vázoljuk, nem hallgathatjuk el, hogy 
vannak egyesületünknek tagjai, akik még ma sem 
értik meg, hogy az Önsegélyzőnk rájuk nézve mily 
előnyös és hogy azzal minden ápolónak és ápoló
nőnek komolyan kell foglalkoznia. Sajnos nem 
egy esetben megtörtént már, hogy a segélyre 
szorult beteg vagy elhalálozott tag hozzátartozói 
vagy kartársnői segélyért fordultak az Önsegélyző 
vezetőségéhez és el kellett utasítani, mert a tag
járulékokkal sok esetben egy félévvel is elm arad
tak. Az ilyeneknek a vezetőség segélyt ki nem 
utalhatott, m ert a szabály értelmében kim aradt 
tagokként kezeltettek.

A vezetőséget is a szabályok által előirt pontok 
kötelezik és bár sajnálattal, ily eseteknél csak 
elutasítással rendelkezhetik. Ez oknál fogva vala
mint az ápolók és ápolónők saját jól felfogott 
érdekében is, nem szűnünk meg hangsúlyozni, 
hogy azok akik már tagjai az Önsegélyzőnek, 
legyenek pontosak a tagjárulék fizetésében, amely 
lényegében havonta oly elenyésző csekély összeg, 
amit könnyen nélkülözhetünk. Azok pedig, akik 
még az Önsegélyzőnek nem tagjai, az újév kezde
tével ne mulasszák el a tagok sorába lépni. Be- 
iratásidlj egyszersm indenkorra 80 fillér; egy tem et
kezési járulék 80 fillér, egy havi tagjárulék 40 
fillér. Ehhez járul a járuléknak 10" "-os kezelési 
költsége, amely a temetkezésnél 8, és a beteg- 
segélyjáruléknál 4 fillér. Beiratkozni a szövetség 
irodájában VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. sz. alatt 
bármely napon lehet d. e. 9—12-ig és d. u. 3—7-ig.

A  szakosztály szerves életének kiépítése.
Szövetségek úgy alakulnak, hogy a szétszórtan 

létező töbhé-kevésbé életképes rokonfajta egye
sületeket, amelyeknek egyébként sok szakmai és 
gazdasági érdekeik fűződnek egymáshoz, egy közös 
tető alá vonják össze egy közös vezetőség irányí
tása alá s igy a szövetség keretén belül kiépítik 
az egyes szakosztályokat.

A szakosztályoknak alapszabály adta joguk
nál fogva meg kell őrizni önállóságukat. Azért is 
vannak úgy szervezve, mintha csak önálló testü
letek volnának. Közbizalom utján vannak választva 
elnökei, titkárjai, pénztárosa, választmányi tagjai 
stb., kik a szakosztály vezetésére, kiépítésére, szak
mai kérdések megvitatására stb. hivatottak.

Ezen közbizalmat élvezőknek föll kell ismer
niük szerepük fontosságát a szakosztályi életre 
vonatkozóan. Ezen szerep fölismerése és annak 
lelkiismeretes teljesítésétől függ a szakosztály élet- 
képessége. De különösen függ attól, hogy a szak
osztály szükségességét fölismerjék az egyes ugyan
azon szakmával foglalkozók és ha meghozzák a 
kellő anyagi, erkölcsi és szellemi áldozatot. Mert 
amily fontos a vezetésre választottak helyénvaló
sága, ép oly fontos minden egyes ugyanazon szak
mával foglalkozónak a szakosztály támogatása 
azzal, hogy fölismerje, hogy neki a szakosztályban 
van a helye. A szakosztály kiépítésénél pedig 
minden egyes szaktársra és szaktársnőre szükség van

Lépten-nyomon hallani a szövetségi szak

osztály ócsárlását. Ha pl. rossz időjárás van, keve
sebben fürödnek, a szakosztály az oka. Ha ház- 
bérnyegyed közeledik még a törzsfürdősök szerint 
is, a szakosztály az oka.

Ha ellenvetésünk van egyesekre nézve a 
szakosztály vezetésére választottak közül, ne 
tegyük pellengére az egész szakosztályt. Ezzel 
csak önön magunkat kicsinyítjük le, nem ismerve, 
vagy nem akarva ismerni az egyedekben rejlő 
hibát, amit reparálni lehet, ha máskép nem, kicse
rélés alapján. Erre alkalmat nyújt az évenként 
megtartandó tisztújító közgyűlés.

A közgyűlésen pedig joga sőt kötelessége is 
minden szakosztályi tagnak az esetleges fontosabb 
észrevételeit föltárni kellő okkal és módon. Töre
kednünk kell a szövetség keretén belül szak
osztályunkat minél erősebbé kiépíteni minden 
tudásunkkal, hogy a közel jövőben reánk háramló 
nagy feladatokkal megtudjunk küzdeni.

Midőn e soraim at közreadom, teszem ezt 
azon reményben, hogy szaktársaim és szaktársnőim 
velem együtt éreznek és minden törekvésük az 
lesz, hogy szakosztályunk minél hatalmasabbá 
fejlődjék. p,Yo.,.

Mikor lesznek közgyűléseink.
Az újév első negyede a szervezeti életben a 

közgyűlések ideje. A mi szervezeti életünkben is 
most érkezett el a szövetségünk és annak kebelébe 
tartozó szakosztályok tisztújító közgyűléseinek ide
jéhez. Amidőn e közgyűléseink idejét jó előre 
közöljük tagjainkkal, tesszük ezt azon célból, hogy 
alkalmuk legyen arra e lő k é s z ü ln i  és esetleges 
indítványaikat megszerkeszteni és beküldeni az 
elnökségnek. Közgyűléseink id e je : A Betegápolók 
és Ápolónők Országos Egyesülete 1927 március 
25-én [csütörtökön, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján] délután fél 4 órakor 25 éves 'ennállását

d í s z k ö z g y ű l é s  
keretében ünnepélyesen üli meg. Majd utána az 
évenként szokásos tisz tú jító  közgyű lést tartja 
meg, melyre már most kérjük a t. Tagtársakat és 
tagtársnőket, hogy készüljenek és minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. az Elnökség.

*
.4 Magyarországi Fürdöalkuhuazottak Or

szágos Szakegyesületé 1927. évi április hó 10-én, 
(vasárnap) délután 4 órakor tartja meg rendes évi 
t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s é t  
melyre kérjük a t. Szaktársakaf és Szaktársnőket, 
hogy készüljenek. A z Elnökség.

*
A Szövetségünk 1827. évi április hó 24-én, 

(vasárnap) délután 4 órakor tartja meg rendes évi 

t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s é t  
melyen minél nagyobb számban készüljünk részt 
venni.

Az Elnökség.
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P ET E G A  P 0 L Ó W H Í R E I
H alá lo zás . B etegápoló Egyesületünk egy régi, hű  h a rc 

edzett ka tonájá t ragad ta el a halál. D ávid  György betegápoló  
k a rtá rsu n k a t, aki még f. évi ja n u á r  21-én egyesületünkben 
m egjelent, m ár ja n u á r  22-én súlyos lázas betegen k erü lt be 
a Szt. R ókus kórházba, ahol rövid  egy heti betegség után 
k iszenvedetf. A 48 éves é le te rő s em ber nem tu d o tt a halállal 
m egküzdeni. Az elhuny t te s tv é rü n k e t a B etegápolók és Ápo
lónők Beteg- és Tem etkezési Ö nsegélyzője tem ettefte  el. A 
tem etés f. évi jan u á r 27-én d. u. 4 ó rakor volt a Rákosi tem ető  
halo ttasházából, mely aikalom m al a szövetségünk nevében 
Valfy Ferenc kartá rsu n k  m ondott búcsúbeszédet. A tem etésen  
nagyszám ban je len tek  meg egyesü le tünk  tagjai és kegyeletük  
je léü l koszorú; helyeztek  ravata lára . E lhunyt testv é rü n k  holt 
fettem e nyugodjék békében.

25 éves jub ileum . Kevés egyesület van, mely 
25 éves múltjában annyi viharral szemben küz
dött meg, mint a Magyarországi Betegápolók- és 
Ápolónők Országos Egyesülete. Minden nehéz
ségek, viharok és viszontagságok mellett is elérte 
az egyesület a negyed százados évfordulóját, 
amelyet f. évi március havában ünnepi keretek 
között kíván megülni. Azonban az egyesület jelen
legi vezetősége messzebb akar menni. Ez alkalom
ból emlékirat alakjában sajtó alá akarja adni az 
egyesület 25 éves történetét. Hogy ezt megfehessük 
felhívjuk az egyesületünknek minden régi tagját, 
hogy a meglevő irataink mellé, visszaemlékezésü
ket az egyesületnek egy-egy fontosabb mozzana
táról vessék papírra és juttassák azt el titkársá
gunkhoz, hogy az esetleges hézagokat ily módon 
kipótolva egész képét adhassuk egyesületünk tör
ténetének. B á r m i l y  l é n y e g t e l e n n e k  látszó 
f e l j e g y z é s  is  e s e t l e g  i g e n  f o n t o s s á  vál
hat. Ily kéziratokat f. évi február 15-éig bezárólag 
adhatnak be. Egyben felhívjuk f. Tagtársainkat és 
Tagtársnőinket, aki az emlékirat példányát a 
maga részére biztosítani kívánja, az a titkárságon 
jegyeztesse elő igényét.

Igazgatóság i ü lés . A Betegápolók Egyesülete folyó évi 
január 18-án ta rto tta  rendes havi igazgatósagi ü lésé t Balázs 
Flóra alelnök vezetése m ellett. Az ülés m egnyitása u tán  a 
jegyző fávollétében a jegyzőkönyvet Deák M ária titk á r  olvasta 
fel, ami ellen kifogás nem té te te tt. Válfy Ferenc a pénztári 
állom ányt ism ertette , am it az igazgatóság tudom ásul vett. 
Szieben József fő titkár je len téséb en  ism erte tte  a kó rházi és 
pénztári ápoló szem élyzet érdek éb en  te tt  lépéseket, am it az 
igazgatóság egyhangúlag tudom ásu l vett. Ezután felolvasta 
Cziráky A nna tag társnő  levelét, m elyben kérte  tagdíj fize tésé
nek függőbe helyezését, amíg a bábatanfo lyam ot elvégezte. 
Az igazgatóság a kérelm et tudom ásu l vette. Bokor Z suzsanna 
levelében k é rte  a II-od osz tálybó l első osztályba helyezését. 
Az igazgatóság a kérelem nek he ly t ado tt. A levelek felolvasása 
u tán  Szieben  József fő titk á r ind ítványozta, hogy az egyesület 
vegyen egy p ár széket. Az igazgatóság az ind ítvány t 
egyhangúan m agáévá te tte  és m egbízta a titkárságo t 10 drb . 
széknek  a beszerzésével. Deák M ária titk á r  indítványozta, 
tek in te tte l az egyesület 25 éves fennállására  egy d íszköz
gyűlés kere téb en  ünnepeljék  azt meg. Balázs Flóra alelnök 
javaso lta , hogy ez alkalom ból a je lenlegi vezetőség és igaz
gatóság  csoport képben  ö rö k ittessék  meg az egyesület részére, 
valam in t az egyesület 25 éves tö rté n e te  is. Deák M ária in d ít
v á n y á t és Balázs Flóra jav as la tá t az igazgatóság egyhangúlag 
m agáévá te tte  és a díszközgyűlés ide jé t f. évi m árcius 25. 
nap jában  á llap íto tta  meg. Ezután az igazgatóság a ren d es évi 
tisz tú jító  közgyűlés ide jé t ugyancsak a fenti napra  a d ísz 
közgyűlést követő  ó r á k b a n  á llap íto tta  meg. Majd je len tés 
té te te tt  M arfinovszky  Teréz által te r je sz te tt h írek  kivizsgálása 
tárgyában . A k ikü ldö tt b izottság  je len tése  alapján  nevezettnek  
állításai nem nyertek  beigazolást, m iért ő t az igazgatóság az 
igazgatósági tagságától m egfosztotta, bocsánat k érésre  íté lte  
és am ennyiben hasonló  h ibába esik  akkor ez az egyesületből 
egyszersm indenkori k izárást vonhat maga után. Végül Deák 
M ária ti tk á r  az uj tagok n évso rá t olvasta fél, mely ellen 
észrevétel nem  té te te tt  és e lfogad ta to tt. Több tárgy nem  volt 
e lnök az ü lés t bezárta.

r i iR P ö s ö e ú  h í r e i
H alá lo zás . Fürdős Egyesületünk ale lnökét Kertész Károly 

fü rdős tes tvé rünket három  éves boldog házassága után nejé
nek elhunytéval súlyos csapás érte. N eje aki még csak 58 éves 
volt és viruló egészségnek örvendett, rövid p á r  napi be teges
kedés vete tt véget. Az elhunyt tem etése f. évi jan u á r 28-án 
d. u. 1 i4 ó rakor volt a Farkasréti h a lo ttas házból, am elyen 
Fürdős Egyesületünk tagjai nagyszám ban vettek  részt. Kertész 
Károly fü rdős tes tvé rünket é rt súlyos csapásában , m ind
annyian osztozunk. Kívánjuk a jó  Isten tő l, hogy a reá m érr 
c sap ást m egadással tudja  elviselni. — E lhunyt nejének Isten 
kegyelm ét kérjük . N yugodjék békében.

Á th e ly e z é s . A Szakegyesületek  O rszágos K özpontja 
IV., K ossuth Lajos-u. 1. szám alól irodáit á the lyezte  sa ját uj 
székházába VIII., József-u. 61. sz. alá.

V á la sz tm án y i ü lés . A fü rdősök  szakegyesülete f. évi 
jan u á r 13-án ta r to tta  meg rendes havi választm ányi ülését. 
Nagy Pál e lnök az ü lést m egnyitotta és kérte  a  választm ányt, 
hogy a nap irendhez  röviden és tárgyilagosan szóljanak hozzá, 
m ert csak úgy leh e t eredm ényes m unkát végezni. Onódy 
János jegyző fávollétében a múlt havi jegyzőkönyvet Fazekas 
M ihály titk á r o lvasta fel, mely ellen kifogás nem té te te tt, a 
választm ány jóváhagyta és igy az h ite lesifte te tt. Gila Ferenc a 
pénztári állom ányról szám olt be, am it egyhangúlag vettek  
tudom ásul. Szieben  József fő titkár felo lvasta Mura Fülöp 
C sászár-fürdő igazgatójának levelét, m elyben é rtesíti a szak
egyesületünk vezetőségét, hogy karácsony első ünnepén az 
üzem ük zárva tart. M ásik levelében beje len ti, hogy a szak
egyesület párto ló  tagjai sorába belép. Dr. Mandler O ttó  a 
Kálvin-féri vizgyógyintézet tu lajdonosa levelében szintén b e 
jelenti, hogy a szakegyesület párto ló  tagjai so rába  belép. 
Vitéz Baracsi M ihály választm ányi tag levelében bejelenti, 
hogy még betegsége m iatt nem te h e t eleget kö telezettségének, 
kéri a választm ány szives elnézését. A választm ány a b e je 
len téseket tudom ásul vette. Nagy Pál elnök  a  m egrendezendő 
farsangi m üvész-estély rész le te it kéri m egtárgyalni. T öbbek 
hozzászólása u tán  a választm ány a belépődíj összegében meg
állapodván, az elnököt bízták meg a m űvészek, valam int a 
zenészek m egszerzésével. Drexter Ferenc szóvá te tte, hogy 
egy cikket irt, mely a szaklapban nem je len t meg, e he lyett 
a szerkesztő i üzenetben  kapott választ. A k érdéshez  Nagy 
Pál, Pellák Sám uel, K ertész Károly és Szieben József szól
tak  hozzá. A hozzászólások után D rexler Ferenc m egnyugo
do tt. Több tárgy nem volt, elnök az ü lést bezárta.

M e g h í v ó
A M agyarországi F ürdőalkalm azottak  O rszágos S zak

egyesülete 1927. évi feb ru á r 27-én (farsang uto lsó  vasárnapján! 
este  fél 8 ó rakor a Szent G ellért-fü rdő  nagyhalljában és téli 
kertjében  a főváros több ism ert m űvésznője közrem űködésével

n a g y  m ű v é s z e s t é l y t
rendez , — kérjük  a t. K artársa inkat és K artársnő inket, vala
m int hozzátartozó ikat és ism erőseiket, hogy azon minél nagyobb 
szám ban szíveskedjenek m egjelenni. — B elépődíj vigalm iadó
val együtt 2 pengő 50 fillér. — Felü lfize téseket köszönettel 
fogadunk és szak lapunkban  nyugtázunk. — Jegyek a főváros 
összes fü rdő iben , valam int a szövetség titkárságánál, VII., 
D ohány-u. 74. I. em. 16 szám a la tt kaphatók .

U jab b  p á r to ló  ta g ja in k . Szaklapunk m últ szám ában 
m egem lékeztünk, hogy Bátilaky G éza a Szent G ellért-fü rdő  
vezérigazgatója a szakosztályunk párto ló  tagjai so rába lépett. 
M ost ú jabban h irt adh a tu n k  arról, hogy Mura Fülöp a C sászár 
fürdő igazgatója és Mandler O ttó  dr. a K álvin-téri vizgyógy- 
in tézet tu lajdonosa lép e tt a párto ló  tagok sorába.

R e n d ező ség . A fü rdősök  által rendezendő  m űvész
estélyre, akik még rendezői tisz tséget még nem vállaltak, 
ebbeli szándékukat f. évi február hó 7-ig bezárólag vagy 
Nagy Pál elnök urnái, vagy a szövetség titkárságánál VII.. 
D ohány-u 74 szám a la tt je len tsék  be. A rendezőségben kérjük 
minél nagyobb szám ban jelen tkezzenek a t. Tagtársak  és 
Tagtársnők.

A dom ány . Kocsis Károly fü rdőm ester 8 pengőt kü ldö tt 
be, az elm últ évben m egtarto tt nyári ünnepély  tisz te le td ijá
nak m egváltása elm én, am it ezúton köszönettel nyugtázunk.

Felelős k iad ó : Sziben József.
Nyom. Germ Károly nyom dájában B udapest, X. Á llom ás-u. 16


