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Elíogódottan veszem kezem be a tollat, mikor 
most először szólok e lap hasábjain, máit a Magyar- 
országi Fürdőalkalm azottak O rszágos Szakegyesü
letének elnöke. Elfogódottan, mert ismerem a fele
lősséget, mely ezzel a tisztséggel jár, s ismerem 
a feladat nagyságát, amely előtt szakegyesületünk áll.

Első szavam tehát, ha nem is progi ammbeszéd, 
mégis bizonyos célkitűzés legyen, hogy mindenki 
lássa, mely irányba indulunk, mindenki hozzászól
hasson céljaink s a hozzájuk vezető utak meg
választásának nagy kérdéseihez.

A mai viszonyok között a fürdösök nincsenek 
abban  a gazdasági és társadalm i helyzetben, amely 
megilleti őket. Ma, mikor már mindenki tudja, hogy 
a fürdőzés egészségügy i jelentősége igen nagy, 
mert a leghatalm asabb egészségm egőrző és gyó
gyító eljárások eg y ik e ; ma, amikor mindenki tudja, 
hogy az ország fürdőinek és gyógyfürdőinek fej
lesztése óriási nem zetgazdasági és kulturális ér
dek ; akkor mindenkinek azt is be kell látnia, hogy 
a fürdösök munkájának jelentékeny szerepe van 
az országos egészségügyi sgazdaság i érdekek szol
gálatában. A leggyönyörűbb fürdőberendezés is 
csak halott márvány és élettelen viz, ha nincs ott 
a fürdős, ki szakm ája szabályai szerint elvégzi 
azokat a beavatkozásokat, melyeket az egészség
ápolás, vagy gyógyítás szolgálatában végeznie kell. 
A fürdő jó hírneve elsősorban az alkalmazott für- 
dősök munkájától függ.

Amikor tehát arra  törekszünk, hogy hazánk 
fürdőügyét fejlesszük, elsősorban a fürdösök minő
ségét, képzettségét és tudását kell fejlesztenünk. 
Ez a feladat sokkal bonyolultabb és nehezebb, 
mint azt az em ber az első pillanatban hinné. A 
munka ott kezdődik, hogy valóban arra termett, 
a  szükséges testi, szellemi és erkölcsi képességekkel 
egyaránt rendelkező ember legyen fü rdős; m ásod
szor, valóban alapos és szakszerű kiképzést kell 
adni, mely úgy elméletben, mint gyakorlatban 
képessé teszi a fürdőst, hogy munkáját tökéletesen 
végezze ; és harm adszor, gondoskodni kell a to 
vábbképzésről, mert a tudomány halad és alig 
múlik el év, mely a fürdösök m unkakörébe vágó 
figyelemreméltó újítást, uj fölfedezést ne hozna.

Mint látjuk, az első  föladat a fürdösképzés  
és hivatalos m inősítés reformja. Meg kell szűnnie 
annak a lehetetlen állapotnak, hogy kisebb-nagyobb 
magánintézetek, olcsóbb vagy drágább, rövidebb 
vagy hosszabb tanfolyamocskákkal csak úgy ter

meljék a „diplom ás" fürdősöket. A pálya elárasz
tása  hiányos képzettségű, csekély értékű elemekkel 
nagy veszedelmet jelent, mert ezek maguk is tudják 
munkájuk értékielenségét s olyan föltételek mellett 
is vállalnak munkát, mely föltételek a jól képzett 
fürdős munkája értékével nem állanak arányban. A 
képesítés könnyű és nem szabályozott m egszerzése 
olyanokat is e pályára csábit, kik semmiféle más 
pályán nem tudtak boldogulni és itt sem fognak 
boldogulni, de rontják a fürdösök nevét, becsületét 
és helyzetét.

A Fürdőalkalmazottak Szakegyesületének 
egészséges szelleme asszimilálni tudta mindazokat, 
kik erre a pályára jöttek, de ha a fürdőalkalm azott 
„termelése" ily szabályozatlanul, zabolálatlanul 
folyik tovább, rendünk színvonala sülvedni fog. 
Múlhatatlanul szü kség es, hogy a fü rd ő s-kép zés  
korm ányrendeleti u tónszabályozlassék, ham indjárl 
az ipar-szabadság korlátozásával is.

Hónapok, sőt évek óta húzódnak ez ügyben 
a tárgyalások, melyeket különösen B enárd Á goston  
őnagym éltósága és Rajnai Béla dr. főorvos ur 
szorgalm aztak a fürdősm ester-képzés és minősítés 
állami rendezésére, s meg van rá a remény, éppen 
G yőry Tibor miniszteri tanácsos ur m egértő és 
jóindulatú közrem űködése folytán, hogy közel
jövőben e kérdés m egoldást nyer.

Nagy súlyt helyezünk a fürdösök to vá b b kép 
zé sé re  is. Nem fog akadályokba ütközni, hogy az 
orvosi világ előkelőségeit megnyerjük gyakorlati 
tanfolyamok tarfására és a közbecsülésben álló 
tapasztalt fürdőm estereket arra, hogy tudásukat, 
tapasztalataikat, megfelelő formákban fiatalabb 
társaikkal közöljék.

Az a fürdős, aki biztos a m aga dolgában, ki 
érzi és tudja, hogy m estere a m aga szakmájának, 
más öntudattal áll a m unkaadó előtt mint az, aki 
már előre elnézésre s igy kegyelem kenyérre számit.

De nincs az a kiváló egyéniség, aki a munkás 
és munkaadó term észetes küzdelmében megállhatná 
helyét, ha egym agában áll. Ha az azonos hivatásuak 
nem érzik érdekeik közösségét, nem fognak össze 
és nem szövetkeznek, egyenként hullanak el az 
egyenlőtlen harcban. Ha a  szövetkezés eszméje 
a szó legnem esebb értelm ében áthat minden fürdőst 
és megszűnik e rend ,körében a torzsalkodás, a 
kenyéririgység, az egymás elgáncsolása, s ennék 
helyébe az egym ás tám ogatása, az egymás neve
lése és szeretete lép, akkor majd más lesz a für- 
dősök helyzete. Ha meglesz a  szeretet és kolle
gialitás az egyessel szemben és a szolidaritás 
érzése az egész szakm ában, akkor elérhető lesz 
a gazdasági és társadalm i h e lyze t javítása is. 
Ezt a célt a nevelés, a m eggyőzés lelki eszközeivel
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tudjuk csak elérni és ezért fontos, a kom oly  és 
le lkes  szakegyesü le ti élet.

Arnily fontos a szövetkezés a m unkaérlék  
m eg véd ésére , amily m értékben az „osztályharc" 
veszedelm es gondolata eszközének látszik is, 
ép  oly mértékben alkalmas arra is, hogy mín- 
denképen kiküszöbölje azokat az ellentéteket, 
am elyek eddig a kenyérkérdést harccá élesztek. Ha 
a  szakegyesületben a társadalm i és gazdasági hely
zet józan m egértése és m érlegelése irányítja a 
cselekedeteket és nem jelszavak, amelyeket féktelen 
indulatok fütenek, akkor megszűnik a durva össze
ütközések veszedelme és tisztán emelkedik ki a 
szent c é l : hogy mindnyájan tisz tességes m eg é lh e 
tésért, becsü le tes m unkával a haza javára  
dolgozzunk.

M érgezés.
A mérgezés kérdésével eddig úgy voltunk, 

hogy azt tartottuk, mérgezni megtorlás nélkül csak 
lelkeket ieheí, a testet m agát nem. Azonban ma 
már a napi lapok hasábjain napok óta olvasható 
klinikai husszállitási panam ából azt láthatjuk, hogy 
az  emberi testet is lehet mérgezni és lassan az 
enyészetnek végleg átadni.

Mennyi lelki romlottság, megátalkodotfság 
kell ahhoz, hogy emberek arra vetemedjenek, hogy 
szenvedő em bertársaik rovására a saját egyéni 
gazdagodásuk javára manipuláljanak. A klinikák 
hús és egyéb szállításainál pedig ez történt.

Még szomorúbb és elitélendőbb a cselekedet 
akkor, ha látjuk, hogy a  visszaélést nem egyszerű 
tanulatlan, iskolázatlan és minden intelligencia nélkül 
rendelkező egyének követik el, mert ilyeneknél 
talán az ilyen cselekedetei tudatlanságukkal men
teni lehet egy bizonyos fokig. Azonban nem ment
hető ott, ahol meg van minden előfeltétel arra, 
hogy az illető iskolázottságánál fogva cselekedeteit 
megfontolás tárgyává tehesse és aki megtudja 
Ítélni, hogy cselekedetei milyen utókövetkezmé- 
nyekkel járhatnak, nem csak saját személyére, de 
em bertársaira nézve is.

Sokszor irtuk mi már e szerény lapocskánk 
hasábjain, hogy az egészségügyet csak egész 
szívvel, tiszta lélekkel lehet igazán szolgálni. Az 
az ember, aki önmagával meghasonlik, az már a 
közegészségügyet szolgálni, úgy ahogy azt a beteg 
em beriség érdeke megkívánja, nem tudja.

Mi ma is ép úgy, mint a múltban valljuk, hogy 
a közegészségügy szolgálatához egy m agasabb 
intelligencia kívántatik meg. Azonban ezen m aga
sabb intelligenciát nem abban látjuk kidomborítva, 
ha valakinek négy polgárija van, vagy még ennél 
is több iskolai képzettsége van. Mi a m agasabb 
intelligenciát a le lk iekben  kívánjuk e pályán ki
domborítva látni. Mert az élet azt mutatja, hogy 
nagyon sokan vannak, akik az iskolázottságukat, 
a  tudásukat nem a társadalom  javára, a becsületes 
épitöm unkárá használják fel, hanem a hirtelen 
gazdagodás vágyát szolgálják vele, a nagy nem
zeti érdekek feláldozásával.

Ezen álláspontunkat különösképen vonatkoz
tatjuk a beteg em beriséggel közvetlenül foglalkozó 
egészségügyi alkalmazottakra. Betegét ápolni iga
zán csak az tud, akiben a lelki harmónia egysége 
teljes egészében meg van, aki a betegápolást

úgy tekinti mint egy m agasabb hivatást, amelyet, 
csak úgy tud jól betölteni, ha munkájából ki lehet 
érezni a lelki finomságot és gyengédséget.

A lelki finomságot és gyengédséget pedig 
nem minden esetben a m agas iskolázottsággal 
biró egyéneknél találhatjuk fel, mint azt egyesek 
tévesen értelmezik. Sőt e tekintetben tovább is 
nézünk és bátran valljuk, hogy nem is kizárólag 
ott lelhetjük fel, kik egyházi kötelékekben élik le 
életük hátralevő éveit. Mert vannak nem is kis 
számban a társadalom  rétegeiben olyanok is, akik
nek nem adatott meg az. az isteni kegyelem, hogy 
m agas iskolai képzettségre tegyenek szert, azonban 
az ő egyszerűségűkben és kisebb iskolázottságuk 
mellett is tiszta, romlatlan lelkülettel bírnak.

Ezek minden vitán felül ép oly hasznos mun
kásai lehetnek a közegészségügynek, istápolói a 
beteg em beriségnek, akár csak azok, akik m aga
sabb iskolai képzettséggel bírnak vagy pedig 
azok, akik lemondva a világi élet minden más 
előnyöket nyújtó örömeiről, életüket az egyes egy
házak parancsainak, szabályainak rendelték alá. 
Csupán csak egy hibát kell kiküszöbölni és ez az, 
hogy a beteg em beriség szolgálatába szegődött 
világi ápolói kart is ép oly szel eteiben és elbá
násban kell részesíteni, mint a többit. Hiszen egy
formán áldozzák fel az életüket és egészségüket 
a beteg em beriség javára, tehát joggal el is vár
hatják munkájuk után az egyenlő elbánást.

Szeretettel kell tehát őket mindig felkarolni 
és amit az isteni kegyelem nem adott meg nekik, 
hogy m agasabb képzettségretegyenek szert, módot 
kell nyújtani, hogy szerető oktatással, szaktan
folyamok tartásával, mint azt az egyesületünk már 
csaknem két évtizeden át teszi, tudásukat bővítsük, 
fejlesszük. Ha az egészségügyi intézetek igaz
gatói és az orvosi kar kisegítő munkástársainak 
fogják a betegápolókat elismerni és lesz néha 
egy-egy szerető atyai sim ogató szavuk hozzájuk, 
felbecsülhetetlen értéket nyerünk velük a közegész
ségügy javára.

Ha azonban ezeknek elégedetlenségre nyí
lik ajkuk, úgy érezzük jogosan teszik, mert a 
mai rendszer méltán szüli az elégedeiienségct.

Ahol az édes és mostoha rendszer kettős 
m ódszerét ma is kultiválják, ahol az egyik rész 
minden jóból és kényelemből mindent kap, a má
sik rész csak a jónak a savóját élvezi, ott az 
elégedetlenség m érg e  megfertőzi a lelkeket, ami
nek következménye kell, hogy éreztesse hatását.

Egyforma szeretettel, atyai gondoskodást és 
elbírálást kívánunk mindazoknak, akik a közegész
ségügy szolgálatába egy egész életre elszegődtek.

Napibér beosztás.
Betegség elleni biztosítás kötelezettsége alá 

tartoznak mindazon dolgozók, kik valamely üzemnél, 
vállalatnál vagy intézménynél munkavállalás szem
pontjából állandó alkalm azásban vannak. Az ál
landó alkalm azottat a m unkaadó köteles az O r
szágos Munkásbiztositó Pénztárba bejelenteni, 
ahol a kereseti viszony arányában a biztosított 
tagot abba az osztályba sorozzák be, amely annak 
arányának megfelel. A fixfizetésü alkalmazottaknál 
az eljárás egyszerű, mert az keresetük alapján 
történik.
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Vannak azonban szakmák, a melyek bizony
talan keresetűek, ezeknél tárgyalás alapját képezi 
a  napibér beosztás. Ezen szakmák közzé tartozunk 
mi egészségügyi alkalmazottak, fürdősök, fürdős- 
nők, ápolók és ápolónők.

Az O rszágos M unkáspénztár szövetségünk 
vezetőségét ily irányú tárgyalásra első ízben folyó 
évi május hó 11-éré  hívta meg, a mely tárgyalá
son szövetségünk alelnöke N agy Pál és Szieben  
J ó zse f  főtitkár jelentek meg. Ezen tárgyaláson a 
szanatóriumok egyesülete részéről a Pajor- és

B János-szanatóriumok igazgatói vettek részt. Köl
csönös eszm ecsere után a szanatóriumok és viz- 
gyógyintézetek ápoló és fürdős személyzetének 
•napibér beosztásában egységes m egoldás létesit- 
tetett.

A második értekezlet f. évi május 17-én 
tartatott meg, amelyen ugyancsak N a g y  Pál al- 
elnök és Szieben  J ó zse f  főtitkár vett részt. Ez az 
értekezlet, amelyre a főváros tulajdonát képező 
fürdők és magán fürdők képviselete hívatott meg 
és amelyen ezek teljes számban vettek részt, 
hivatva volt a fürdő-alkalmazottak napibér osz
tályának besorozásában m egállapodást létesíteni. 
Ezen értekezleten azonban nagy ellentétek merültek 
fel. Csaknem  másfélórás eszm ecsere folyt és még 
sem sikerült m egállapodást létesíteni. Ennek követ
keztében egyes fürdőkkel külön értekezlet meg
ta rtása  vált szükségessé.

Szövetségünk szociális szempontból a ke- 
resti viszonyok szem előtt tartása  és a fürdős 
egyesületünk választm ányának álláspontjának alap
ján fürdős testvéreinket a 8. fizetési osztályba 
kívánta soroztatni. Az ápolónők egyesülete részéről 
a  szanatóriumi ápolónőket a hetedik, a kórházi 
és klinikai ápolónőket a hatodik osztályba.

Amidőn szövetségünk és annak kötelékébe 
tartozó egyesületeink ezen álláspontra helyez
kedtek teljes lelki megnyugvással tették ezt, mert 
szociális szempontból úgy érezték, hogy erkölcsi 
kötelességet teljesítenek, ha gondoskodás történik 
az esetre, ha netalán m egbetegedés állana be, 
úgy a segítség, a biztosítás olyan legyen, amely 
legalább részben megközelítse azt az összeget, 
am elyet a munkabírás idejében m egkeresett. Ha 
ezen törekvésünk nem teljés egészében sikerült, 
nem a szövetség vezetőségét érheti a vád.

Ha majd véglegesen megtörtént a m egálla
podás, szaklapunkban részletesen közölni fogjuk, 
milyen formában történt végérvényesen a bizto
sítás.

Tavaly 60 magyar fürdőnek 100.000 
vendége volt.

A fürdőügyi kongresszus a fürdőtörvény kodifikálását 
sürgette.

Az O rszágos Balneológiái Egyesület nagy
gyűlése május 22. újabb, igen fontos fürdőügyi 
kérdésekkel foglalkozott. Utána a 23-ik közgyű
lését tartotta meg, amelyen m egválasztották az 
egyesület tisztikarát az 1927—1928. évre. Elnök 
dr. Vám ossy Zoltán, főtitkár dr. D alm ady Zoltán 
lett. A gazdasági osztály elnökévé dr. Bánlaky  
Gézái, társelnökévé dr. L engyel Zsollol választották 
meg. Elhatározta a gyűlés, hogy a régóta vajúdó 
fürdő-törvény érdekében feliratot intéz a népjóléli 
miniszterhez, továbbá eljár a kultuszm iniszternél

a nyári időszám ítás b e v e ze té se  és legfőképpen 
az iskolai szünet m eghoszabbilása érdekében .

Ezután több nagyértékii tudományos előadás 
következett, dr. B erger Iván, dr. K eller Kálmán, 
dr. bilkei Papp Lajos, B enczúr Gyula és  
dr. D eulsch Ernő tartott előadást.

Dr. D alm ady Zoltán  egyetemi magántanár 
főtitkári jelentésében m egállapította, hogy a m a
gyar fürdők hizlaló fe jlődésnek  indullak. Dr. 
Süm egi ló z s e f  balatonfüredi orvos a m agyar 
fürdők forgalm áról szám ol! be. A múlt évben 
hatvan m agyar fürdő látogatottsága 100.794 volt, 
és a megelőző év 3000 látogatójával szemben 
14.000 külöldí vendége volt a m agyar fürdőknek.

Dr Óváry F erenc  felsőházi tag, a Balatoni 
Szövetség alelnöke felszólalásában a fürdő-lör- 
vény kodifikálását sürgette.

A közgyűlés többek hozzászólása után ki
mondotta, hogy a  nyári vakációk m eghosszabbí
tását m ind kö zeg észségügyi, m ind gazdasági 
szem pontból okvetlenül szü kség esn ek  tartja.

V asárnap délben az O rszágos Balneológiái 
Egyesület gazdasági osztálya B ánlaky  Géza el
nöklésével külön ülést tartott. Bánlaky  Géza 
elnöki megnyitójában szükségesnek tartotta m ind
azoknak a visszásságoknak a m egszüntetéséi, a 
m elyek  Budapestet, mini fürdővárost d iszkred i- 
lálják.

Az elnöki megnyitót nagy tetszéssel fogadták, 
majd a felvetett kérdések körül bő vita indult meg.

B efegápolók  hírei.
H ázasság.

P erlaky E rzsébet ápolónő, szövetségünk régi hű 
tagja  és A p á th y  László f. évi május hó 1-én a  Kálvin
ién  reform átus egyházban házasságot kötöttek. Az uj 
házastársaknak egybekelésük alkalmából igaz szívből kí
vánunk békés és tartós boldogságot.
Igazgatósági ülés.

Betegápoló egyesületünk f. évi április hó 6-án ta r
totta meg alakuló igazgatósági ülését, amely ülést Balázs 
Flóra alelnök vezetett le. Az elnök üdvözölte az újon
nan m egválasztott vezetőséget és kérte, hogy az igazga
tóság minden egyes tagja  legjobb tudásával és szerete- 
tével járuljon hozzá az egyesületünk ügyes-bajos dolgai
nak egészséges és eredm ényes irányításához. Az ülést 
megnyitva, az igazgatóság m egválasztotta Jajczai M áriát 
és Sándor Lídiát jegyzőkül, V á lfy  Ferencet pénztár
nokká. A  választás u tán Báthory Zsuzsanna  levele ol
vastato tt fel, amelyben kérte első osztályba leendő á tírá 
sát. Az igazgatóság a kérelemnek az esetben tesz eleget, 
ha nevezett az oklevelét a betegápolási tanfolyam hallga
tása után bem utatja. —  D inyér Istvánná  kérelmét az 
igazgatóság magáévá tette és az I. osztályba áthelyezte. 
Szentiványi Béláné segélykérő levelét az igazgatóság az 
alapszabály értelmében nem tehette magáévá. Több 
tárgya az ülésnek nem lévén, elnök az ülést bezárta.

A  Betegápolók Egyesülete f. évi május hó 10-én 
tarto tta  meg rendes havi igazgatósági ülését. Balázs 
Flóra alelnök megállapítva a határozatképességet s üdvö
zölve a megjelenteket, az ülést m egnyitotta. A  jegyző
könyvet D eák .M ária  titkárnő olvasta fel. mely ellen ki- * 
fogás nem tétetett és igy az két taggal hitelesíttetett. 
V á lfy  Ferenc a  pénztári állományról számolt be, amit 
egyhangúan vett tudomásul az igazgatóság. Szieben Jó
zse f főtitkár tette meg ezután a jelentését, aminek tudó
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másul vétele u tán felolvastattak a beérkezett levelek. 
K rakk A nna  I. osztályba leendő áthelyezési kérelme el
fogadtatott. Girbován Sándorné ugyanilyen értelmű ké
relmét szintén magáévá tette az igazgatóság. Solym ossy  
Gizella és Paternay A ranka  a Il-od osztályba kérték á t
írásukat, amit az igazgatóság elfogadott, ö z v . H ám o- 
rossy Istvánná  ügyében hosszabb vita u tán ugv határo
zott az igazgatóság, hogy tagdii befizetésének felfüg
gesztését azon fentartással fogadja el, ha netán az ellene 
felhozott vád valótlannak bizonyulna, ellenkező esetben 
az egyesületből töröltetnék. E zután dr. Lobm ayer Géza 
egy. m. tanár u r melenhangu üdvözlő levele olvastatott 
fel, mit az igazgatóság hálás örömmel vett tudomásul. 
M ajd  az igazgatóság foglalkozott azzal a kérdéssel is, 
hogy a betegápolási tanfolyam ok vizsgája mely helyiség
ben tartassék meg. M ég több apróbb, az egyesületet 
érdeklő ügv megvitatása után D eák M ária  titkárnő fel
olvasta az uj tagok névsorát, akik ellen kifogás nem téte
tett és ennek folytán a tagságuk megerősittetett. M iután 
ezzel a tárgysorozat kimerült elnök az ülést bezárta. 
H alálozás.

Teleky József né ápolónő egyesületünk régi hű tagja 
f. évi április hó 27-én 51 éves korában elhunyt. Tem etése 
folyó évi április* 29-én délután 4 órakor volt a rákos- 
keresztúri temető halottas házából, amelyen egyesületünk 
tagjai nagy számban vettek részt és koszorút helyeztek 
sírjára. Egyesületünk nevében V álfu  Ferenc igazgatósági 
tag parentálta el. N yugodjék békében!
Vizsgáink.

Az egyesületünk által rendezett két párhuzamos 
betegápolási tanfolyam évzáró vizsgájához közeledik. Az 
egyik tanfolyam unk vizsgája f. évi junius hó 21-én d. u. 
4 órai kezdettel lesz megtartva a szakegyesületek szövet
sége székházának dísztermében V III., József u. 61. sz. 
I. emelet. A  .másik tanfolyam unk vizsgája f. évi junius 
hó 22-én d. u. 4 órai kezdettel ugyanott.
K irándulás.

Egyesületünk f. évi junius 19. (vasárnap) egy 
napos hajókirándulást rendez Visegrádra. A részt- 
venni óhajtók jelentkezzenek titkárságunknál az 
irodában.

Fürdősök hírei.
Első segély  nyújtási tanfolyam.

A szakegyesületünk által az Ö nkéntes M entőegye
sületnél rendezett elsősegélynvujtási tanfolyam hallgatói 
f. évi május hó 7-én vizsgáztak. A vizsga a legjobb ered
ménnyel járt. A  í allgatók eredményes vizsgájuk után 
elnyerték a képesítő okm ányaikat az elsősegély nyúj
tásból.
Uszómesteri tanfolyam.

A szakegyesületünk által meghirdetett uszómesteri 
tanfolyam megkezdődött. Felhívjuk azon fürdős sz<ak- 
társainkat, akik uszómesteri tanfolyam ot végezni szán
dékoznak, szövetségünk titkárságánál V II., D ohány u. 
74, I. em. 16. sz. ala tt jelentkezzenek.
Szövetségünk választmányi ülése.

F. évi május hó 9-én tarto tta  meg szövetségünk a 
közgyűlés után első alakuló választm ányi ülését dr. 
Benárd Á g o st orvoselnök vezetése mellett, amelyen be
tö ltettek  a még üresen álló tisztségek. Az elnök meg
állapíto tta a  megjelent tagok száma alapján az ülés hatá
rozatképességét, üdvözölte a megjelenteket és az ülést 
m egnyitotta. Jegyzőnek ismételten egyhangúlag V álfy  
Ferenc, Il-od  jegyzőnek K ertész Károly választatott meg. 
E llenőröknek Gila Ferenc és P apdy A nta lné  választa
to tt meg. A  választás után a választm ány a rendes havi 
ülését ta rto tta  meg. V á lfy  Ferenc a múlt havi ülés jegy

zőkönyvét olvasta fel, majd Szele József a pénztári állo
mányról számolt be. Szieben József főtitkár beszámolt a 
központ által május hó 8-án m egtartott rendkívüli köz
gyűlés lefolyásáról és ism ertette a .megválasztott uj tiszti
kar és intézőtanács tagjainak névsorát. Jelentette to
vábbá, hogy a közgyűlésünk által módosított alapsza
bályt benyújtotta illetékes helyére. A  főtitkári jelentés 
kapcsán Balázs Flóra is megemlékezett a közgyűlés 
egyes mozzanatairól. Dr. Benárd Á g o st orvoselnök pedig 
üdvözölte Szieben József főtitkárunkat a központ intéző
tanácsába történt beválasztása alkalmából és azon óhajá
nak adott kifejezést, hogy ezen uj tisztségében ad ja  az. * 
Isten, hogy eszméinket ugyanazon szeretettel szolgálja, 
mint azt eddig is tette, valam int kérte, hogy uj tisztségé
ben a szövetségünk érdekeit is hatványozottabban szol
gálja. A jelentések tudomásul vétele után indítványok 
tárgyaltattak . Bell Vilma  indítványozta, hogy a pénz
táros havi tiszteletdiját a  választm ány emelje fel, amit a 
választm ány egyhangúan te tt magáévá. Balázs Flóra a 
felszólalástól elállt, mert előtte szóló ugyanazt indítvá
nyozta, amit felszólalása tárgyául választott. Som ogyi 
A nna  kérte a választm ányt, hogy a pénztáros u tasittas- 
sék, hogy a központnak alapszabály szerint járó illetéket 
havonként szolgáltassa be és kimerítő beszámolót adjon.
A választm ány egyhangúan tette magáévá a felszólalást. 
N éhány kisebb jelentőségű ügy elintézése után elnök az 
ülést bezárta. A választm ányi ülés után  az elnökség ta 
nácskozott még, amely tanácskozáson Szieben József 
főtitkár, mint az O tthon ideiglenes gondnoka, annak 
folyóügyeiről számolt be. A  jelentés m eghallgatása után 
az elnökség a főtitkárnak m egadta az u tasításokat a kö
vetendő eljárásra, ami után az elnöki tanácskozás véget 
is ért.
Választmányi ülés.

Szakegyesületünk f. évi május hó 19-én tarto tta  
rendes havi választm ányi ülését, am elyet dr. D alm ady  
Z o ltán  orvoselnök elfoglaltsága miatt N a g y  Pál ügyv. 
elnök vezetett. A  határozatképesség megállapítása 
u tán Ö nody János felolvasta a múlt havi ülés jegyző
könyvét, amit némi módosítással a választm ány tudom á
sul vett. E zután Gila Ferenc a  pénztári jelentést terjesz
te tte  elő, amit egyhangúan vettek tudomásul. Szieben  
József főtitkár az O rszágos M unkáspénztárnál a napilpér 
beosztás tárgyában lefolytatott tárgyalás eredm ényéről 
számolt be, ismertetve a kérdésben felmerült ellentéteket. 
Többek hozzászólása után  a választm ány az elnökségnek 
a már eddig is képviselt álláspontját tette magáévá és 
kívánja, hogy a fürdő szakm unkások a nyolcadik fizetési 
osztályba soroztassanak be. N a g y  Pál ügyv. elnök beje
lenti, hogy a szakegyesület elnöksége uszómesteri tan 
folyamot rendezetetett, melynek célja a hiányzó úszó
mestereket pótolni. Ism ertette azok neveit, akik a tan 
folyamot már sikeresen elvégezték és felhatalm azást kért, 
hogy nevezetteknek az alapszabályaink értelmében az 
uszómesteri bizonyítványt kiadhassa. A  választm ány a 
felhatalm azást m egadta. Pellák Sám uel panaszt emelt, 
hogy a közvetítésnél súlyos hiba az, hogy az a rra  nem 
illetékesek is végig hallgatják az egyes tárgyalásokat és 
igy az állást nem az arra illetékes és az eredetileg meg
kötött feltételek mellett kapja meg, hanem jóval alacso
nyabb díjazás mellett illetéktelen tölti be. A  választm ány 
a felmerült panasz alapján olyként döntött, hogy azt a  
szaktársat, aki az egyesület által kötött megállapodást 
annyira lerontotta és az egyesületet meokerülte, jegyző- 
könyvi megrovásban részesíti. Egyben pedig olyként ha
tározott, hogy hivatalos órák alatt az iroda helyiségében 
csak a hivatalos ügyek elintézéséig tartózkozhatnak a 
tagok, egyébként csak a társalgóban lehet helyük. T öbb 
tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta.
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