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Meghívó I
József Ferenc dr. királyi herceg Őfensége 

fővédnöksége alaft az Egészségügyi Alkalmazottak 
Orsz. Szövetségének Fürdős Szakosztálya f. évi 
február hó 19-én, farsang utolsó vasárnapján este 
%9 órai kezdettel saját alapja javára tánccal 
egybekötött

művészesíélyí
rendez, amelyre ezúton is minden egészségügyi 
alkalmazottat és hozzátartozóját tisztelettel meghív 

az ELNÖKSÉG.
Az estélyen a főváros több ismert művésznője 

és művésze lép fel.
Belépődíj vigalmi adóval együtt 2 pengő

50 fillér. Feliilfizetéseket köszönettel fogadunk és 
szaklapunkban nyugtázunk. Az estélyi ruha nem 
kötelező. Jegyek minden fürdőben, a rendezőség
nél és a szövetségünk titkárságánál VII., Dohány- 
utca 74, I. em. 16. sz. alatt kaphatók.

Az Oiihon.
Három hónappal ezelőtt, amidőn az egyesü

letünk néhány vezető tagja az ülésen felvetette az 
uj Otthon megszerzésének gondolatát és ismertette 
annak megszerzésének eszközeit és módjait, sok 
iestvérünk arcáról lehetett a kételkedés vonásait 
leolvasni. Azóta három hónap múlt el lázas mun
kában. Az öreg év leáldozása küszöbén indult 
meg a sok nehézséggel járó és sok akadályba 
ütköző építő munka Reánk köszöntött az 192ö-as 
uj év, amely fiatalos tavaszi meleget árasztó su
garaival az 1927-es év dermesztő hidegét fel
váltotta.

Ha visszatekintünk az ó-évre és annak mér
legét vizsgáljuk, arra a megállapodásra jutunk, 
hogy az egész esztendő sok keserűséget, meg
próbáltatást rejtegetett számunkra. Csak az év 
vége nyújtott egy kis reménységet az uj Otthon 
megalapozásával. Sokan, nagyon sokan vannak, 
akik még ma sem tudják, mit jelent ma egy Otthon. 
Különösen azok nem, akik még nem élték át a 
megpróbáltatást.

A kik megértették tagjaink közül az uj 
Otthon fontos hivatását, azok már eddig is bizo

nyították azt áldozatkészségükkel. Így vált lehet
ségessé, hogy az egyesület vezetősége a kitűzött 
célnak eddig eleget tudott tenni és a szerződésünk 
alapján a vállalt kötelezettséget pontosan tel
jesítette.

Az egyesületre a házvételnek harmadik rész
ben való törlesztési kötelezettsége március havá
ban válik esedékessé. E harmadik részletünk is 
egyharmad hiányával már rendelkezésünkre áll és 
meg van minden reményünk, hogy a tagjaink 
megértéséből hamarosan együtt lesz.

A negyedik és egyben utolsó részletünk tör
lesztése julius 1-én válik esedékessé. Csaknem egy 
fél év áll rendelkezésünkre, hogy végre az egye
sületünk e nagy jelentőségű munkájára, mely a 
maga nemében páratlanul fog állani, a dicsőség 
koronáját helyezhetjük.

Az uj Otthonunk falán örök időkre arany- 
betűvel fogjuk mindazok nevét megörökíteni, akik 
nehéz gondok között is módját találták, hogy 
bármily csekély összeggel járultak hozzá, hogy az 
uj Otthon teljesíthesse mindazt a szociális fel
adatot, a melyre a megszorult ápolónői kar a jö
vőben rá lesz utalva.

Előttünk áll a haladás, a fejlődés lehetősége, 
ne dobja el egy ápolónő sem a feléje nyújtott 
jobbot, a mely felemel és ne zárja el azt az ajtót, 
amely később nem fog megnyílni előtte, ha most 
bezárja azzal, hogy e nagy munka építéséből ki
vonja magát.

Szakszerű népies előadás-sorozat.
A szakegyesület, ha komoly és céltudatos 

munkát akar végezni vagy a tagjainak érdekeit 
igazán lelkiismeretesen akarja szolgálni, nem 
merülhet ki az anyagiasságban. Vagyis a szak- 
egyesület nem azért van csupán, hogy a havi tag
díjakat hajtsa be pontosan a tagjaitól és ezzet 
szemben csak arra törekedjen, hogy tagjainak mi
nél nagyobb fizetést verekedjen ki. Bár e két em
lített pont is igen fontos szerepet játszik a gazda
sági harcban, amelyet az életben meg kell küzde- 
nünk. Alig remélhetünk eredményt a másodikban, 
ha az első pontban említett eredmény vérszegény 
és satnya.

Ép azért nagyon fontos, hogy a szervezet erős 
kiépítése legyen a fő cél, hogy az életerőtől duz
zadva a gazdasági harcon kívül, melyet a tagok 
előnyére kíván megvívni, az alapszabályokban le
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fektetett többi követelményeknek is meg tudjon 
felelni és hogy minden ténykedéséből a tagok 
előnye fakadjon.

A gazdasági harcnak eredményes megvívá
sához elengedhetetlen főkellék a jól fegyelmezett 
tömeg. Azonban még ez sem elég. A jót fegyel
mezel) tömegnek szakmai szempontból is kifogás
talannak és jól képzettnek kell lenni. Mert csak az 
követelhet a maga részére lobbat és többet, aki 
maga is törekszik tudása legjavát adni.

A szakegyesülefnek e téren is elsőrendű kö
telessége, hogy tagjait a rendelkezésre álló esz
közökkel hozzá segítse a szaktudásuk fejleszté
séhez.

Ezt kivárna a fürdősök szakegyesülete, a 
midőn nagyrabecsült orvoselnökének Dalmady 
Zollán dr. egy. ni. tanár urnák kezdeményezésére 
a szaktudást mélyítő népszerű négy egymást kö
vető szakszerű előadást rendez az alább ismerte
tett időben és tárgysorozattal. Amennyiben az elő
adások iránt meg lesz a kellő érdeklődés, úgy ez 
a négy előadás csak előhírnöke annak a munka- 
programmnak, a melyet egy nagyobbszabásu fog 
követni

Az előadások a következő sorrendben követ
keznek :

Február 22-én: „A rheumáró! “ Előadó: 
Benczúr Gyula dr. egy. m. tanár, ig. főorvos ur.

Február 29-én: „A fürdősök műhibáiról.'' 
Előadó: Barkas Marion dr., ig. főorvos ur.

Március 7-én : „A pedikűr sebészete." Előadó : 
Lobmayer Géza dr. egyetemi tanár, ig. főorvos ur.

Március 14-én: „A masszázsról." Előadó: 
Sümegi József dr. főorvos ur.

Az előadások a szakegyesület helyiségében 
VII., Dohány-utca 74, 1. em. 16 sz. alatt este 
órai kezdettel tartatnak. Az előadások tárgya any- 
nyira fontos, hogy a fürdőmunkásságot méltán 
megmozdítja és ez a fent jelzett előadásokon 
nagy számban meg is fog jelenni.

Erősítsük meg szövetségünket
Az újév hajnalán, január elsejével szaklapunk 

hasábjain szövetségünk és az annak kötelékébe 
tartozó szakosztályainak vezető tagjai egy-egy 
cikk keretében általános nagy vonásokban nyilat
koztak a múlt évi lefolyt eseményekről, részben 
pedig irányt is szabtak, melyek azok az eszközök 
és teendők, amelyekkel célirányosabban és hat
hatósabban küzdhetünk azon hibák kiküszöbölése 
ellen, amelyek közegészségügyünk és e pályán 
élethivatásként tevékenykedők rovására vannak. 
Az a kérdés merült fel, hogy e cikkek figyelmes 
átolvasása után van-e bennünk rátermettség és 
energia hogy azon nehézségeket, amelyek utainkat 
a szebb jövő reményéért való küzdelemben keresz
tezik, le tudjuk-e küzdeni.

Mik azok a feladatok, amelyek az egészség
ügyi alkalmazottak nagy egyetemességének szebb 
és iobb jövőjének, gazdasági megújhodásának 
alapfeltételei. Érdemes-e azokért küzdeni és ál
dozatot hozni.

1. A beiegápolói kar és fürdősök államjogi 
képesítéshez leendő kötése.

2. A véglegesítés, a nyugdíj és aggkor esetére 
leendő sürgős biztosítása az egészségügyi alkal
mazottaknak.

3. A fizetések államjogilag oly módon leendő 
sürgős rendezése — az adott helyzet komoly 
mérlegelésével — hogy a gyengébb fél ne legyen 
az erősebbnek kiszolgáltatva mint az ma fennáll, 
midőn ugyanis sajnos vannak közegészségügyi 
intézeteink, ahol alkalmazott iagtársaink havi ló 
pengőt, sőt ahol havi 1 pengő fix fizetést élveznek.

4. Az alkalmaztató és alkalmazott között ma 
még nagyon sok olyan függő kérdésnek államjogi 
alapon leendő sürgős szabályozása, melyek egyen
ként együttvéve is mind a gyengébb fél, az 
alkalmazol! rovására használható fel.

E négy pontban benne foglaltatik tömören az 
egészségügyi alkalmazottak jövőjének alapköve.

Ezen nagyfontosságu kérdéseknek megoldása 
csak kitartó és céltudatos munkával érhető el. 
A céltudatos munka első alapfeltétele, meggyőzni 
az egészségügyi pályán működőket a szervezkedés 
tömörülés nagy fontosságáról. Meggyőzni minden 
egészségügyi alkalmazottat, hogy nagy célokat 
csak egységes erővel, közös akarattal érhetünk él.

A fent ismertetett célkitűzés értelmében 
minden egészségügyi alkalmazottnak — aki komoly 
éleihivalásának tartja e pályái — erkölcsi köteles
sége, ha ugyan még eddig néma szemlélője volt 
a létért való küzdelmünknek, beállni sorainkba és 
velünk együtt küzdeni. Erősíteni azt a szervezetet, 
amely a mi várunk. Mert amilyen erős a mi várunk, 
olyan erős és eredményes lehet a mi munkánk.

t udatára kell ébrednünk annak, hogy a haladás 
törvénye nekünk is irányt szab. Látnunk kell, hogy 
a léiért való harcban a társadalom minden rétege 
— legyen az fizikai vagy szellemi munkás, — 
megtalálja azt a helyet, ahol az ő érdekeit a leg- 
hathatósabbari szolgállak. Mellékes, hogy milyen 
néven nevezzük azt. A tisztviselő, az orvos, az 
ügyvéd és igy tovább, mindegyik megtalálja azt
a helyet, ahová az érdekei kötik.

A mi közös érdekeink bennünket az Egész
ségügyi Alkalmazottak Orsz. Szövetségéhez kötnek, 
mert kilencedik éve — amióta fennál -- egyedüli 
bátor szószólója a mi ügyeinknek. Száz és ezer 
apróbb ügyek elintézése melleit a ient megjelölt 
nagy és fontos kérdéseket nem mulasztották el 
szorgalmazni és felszínen tartani. És ha e kérdések 
még ez ideig nem is nyertek megoldást, már az 
is megnyugtató biztatás, hogy a képesítés kérdé
sével a népjóléti minisztérium illetékes osztálya, 
valamint sok más közegészségügyi szerv komolyan 
foglalkozik a kérdések megoldásával.

A szövetségünk is tehát olyan szerv, amelyet 
minden egészségügyi alkalmazottnak erkölcsi kö
telessége a legkomolyabban venni és támogatni. 
A gazdasági érdekeink minden más érdek felett 
állók. Erősítsük meg tehát szövetségünket, hogy 
mi is erősek legyünk!

Ha van nélkülözhető pénzed, add kölcsön az 
uj Otthonra, mely kölcsön után több kamatot 
kapsz, mintha akármelyik pénzintézetben helyez
néd el.
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A nyugdíj ügy.
Az egészségügyi alkalmazottak nyugdíj ügye, 

bár szövetségünk több mint hat év óta szorgalmazta 
a fővaros illetékes ügyosztályán, mind ez ideig 
nem járt eredménnyel. ígéretet már sok esetben 
kaptunk, azonban az Ígéret nem vált malaszttá.

Azonban a sok eredménytelen kísérlet ellenére 
sem csüggedett a szövetségünk és az egészségügyi 
alkalmazottak e jogos kívánsága csak még fokozta 
a szövetség törekvését, hogy ez ügy eredményes 
befejezést nyerjen. A nyugdíj kérdés nem csak az 
egészségügyi alkalmazottak rendezetlen ügye, 
hanem azt mondhatnánk az. összmunkásság ren
dezetlen ügye. A főváros egyik-másik üzemében 
már erre irányuló kikezdések észlelhetők, azonban 
sehol egészséges alapja nincs.

A nyugdíj vagy nyugbér-ügy rendezetlensége 
a fővárosi közüzemek alkalmazottaméi a legutóbbi 
hetekben ezirányban erőteljes megmozdulást váltott 
ki. A megmozdulás kezdeményezője rrühwirlh 
Mátyás orsz. gy. képviselő, fővárosi bizottsági tag 
volt. aki a legutóbbi időben az előadója volt a 
parlamentben a munkásbiztositó törvényterveze
tének, amely ma már törvényerőre emelkedett.

A nyugdíj vagy nyugbér ügyének nagy piob- 
lémája igy a legjobb kezekben van, mert e tekin
tetben a legnagyobb szakavatottsággal rendelkezik 
Azonban e kérdés megoldásánál nem áll egyedül, 
mert eddig is már több mint 45 tagból álló főv. 
bizottsági tagot sikerült e kérdés megoldásához 
megnyerni.

E mozgalomban az. egészségügyi alkalmazot
takon kiviil a főváros nagyobb üzemeinek tisztviselői 
és munkásai már belekapcsolódtak és a szervezési 
munka erősen folyik. A részletek megbeszélése 
még két-harom hétig tart. Ezután össze lesz állítva 
a tervezet, melyet végleges kidolgozás után a fő
város tanácsának nyújtanak be.

A folyamat megindult és remény van reá, hogy 
a nyugdíj vagy nyugbér ügye is hamarosan komoly 
tárgyalás stádiumába kerül a városházán.

Rendkívüli közgyűlés.
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Egy. 1927. 

dec. 2-án rendkívüli közgyűlést tartott. Az iilés tárgysorozatát 
képezte az egyesüld által megvásárolt ingatlan szerződésének 
ismertetése, mely lövő Otthonunk céljára vételeit meg. Egyesü
letünk helyiségét zsúfolásig töltölték meg tagjaink.

A rendkívüli ülést dr. Rajnai Béla orvoselnök fontos el
foglaltsága miatt Balázs Flóra  alelnök nyitotta meg, aki meleg 
szavakkal üdvözölte a szokatlan nagyszámban megjelent kar- 
társakat és kartársnökel. Kérte a megjelenteket, hogy a neszá- 
molót, mely a világi ápolói kar jövő életének fordulópontját 
jelenti, a legnagyobb figyelemmel hallgassák meg. Majd a 
határozatképességet megállapítva, jegyzőkönyv-vezetőnek Deák 
Mária titkárnőt ajánlotta, amit az ülés egyhangúan magáévá tett.

Á jegyző megválasztása után az elnök a főtitkárnak adta 
át a szót. Szieben József főtitkár jelentésében vázolta, miként 
törekedett a múltban az Otthon megvalósítására, mint vált 
lehetségessé a Zita-telepen a szövetségnek az ideiglenes 
Otthont megvalósítania, vlajít foglalkozott a közkórkázokban 
alkalmazott ápolónők bizonytalan helyzetével, maid ezzel 
kapcsolatban ismertette, miért vált oly sürgősen szükségessé az 
uj Otthon megszerzése. Vázolta a vezetőség törekvését, amit 
az ui Otthonnal kapcsolatoson meg akar valósítani.

Végül ismertette a szerződés részleteit és kérte a tagokat, 
hogy a vezetőséget támogassák e törekvésében és ki-ki salát

anyagi erejéhez mérten járuljon kölcsönnel hozzá. Beszámolóját 
azzal a közmondással fejezte b e : „segíts magadon, az Isten 
is megsegít".

A beszámoló után Balázs F lóra  elnöknő javaslatot ter
jesztett elő, mely szerint az uj Otthon előnyeiben csak azok 
részesü hétnek, akik áldozatot is hoznak annak megvalósításáért. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúan telte magáévá.

Ugyancsak javasolta, hogy az egyesület a rendkívüli 
közgyűlés alkalmával távirati utón iidvözölie egyesületünk fő
védnökét V'ass József dr. népi. miniszter ur őnagyméltő igá i, 
valamint Gerlóczy Zsigmond dr. ig. főorvos urat a duna bal
parti közkórházak élére történt kinevezése alkalmából. A köz
gyűlés egyhangúan tette a javaslatokat magáévá.

Majd egy kölcsön-gyüjtő iv lett (elfektetve, amelyen az 
ülésen résztvevők a kölcsöneik összeget jegyezték elő. A köl
csön összegek jegyzése igen szép eredménnyel járt.

A rendkívüli közgyűlésnek tárgysorozata kimerülvén, 
Balázs Flóra  alelnök az ülést bezárta.

Kérjük t. tagjainkat, akiknek anyagi ereje megengedi és 
még eddig nem jegyeztek ;kölcsönt, mielőbb jelenjenek meg 
az. egyesület titkárságánál és jegyezzenek elő Azt akarjuk 
ezzel is elérni, hogy t. tagjaink megtakarított tőkélük után több 
kamatot élvezzenek, mint bármely más pénzintézetben elhelyezett 
tőkéjük u án. Célunk az, hogy első sorban a tagjainknak 
juttassunk magasabb kamatjárulékot és csak végső esetben 
idegeneknek. Ne késsünk az alkalmat kihasználni és jegyezzünk 
mielőbb kölcsönt az uj Otthonra.

B etegápo lók  hírei.
Közgyűlés. A Betegápolók Egyesülete mint 

minden évben, ezidén is f. évi március hó 25-én 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony) napján farija meg 
rendes évi tisztújító közgyűléséi. Ezúton hívjuk fel 
az egyesületnek mindazon tagjait, akik a közgyűlés 
elé indítványt óhajtanak terjeszteni, hogy az eset
leges indítvány szövegét az alapszabályok erre 
vonatkozó rendelkezése értelmében azt a közgyűlést 
megelőző 14 nappal az egyesület titkárságához 
Írásban nyújtsák be, mert a később érkező indít
ványok nem lesznek tárgyalhatok.

Az Elnökség.
Tea délután. A Betegápolók Egyesülete f. 

évi február 12-én d u fél 5 órai kezdettel tea 
délutánt rendez. A teáról az egyesület gondoskodik 
Élelmet a vendégeink hozzanak magukkal. Az egye
sület gondoskodik, hogy a vendégek szórakoztatása 
kielégítést nverjen. A kedélyes délutánt az egye
sületünk helyiségében VII., Dohány u. 74. sz. alatt 
tartjuk meg. Belépődíj nincs.

Látogatás a szakegyesületek központjába. 
Huszár Károly őnagyméltósága, az Országos 
Munkásbiztositó Intézet elnöke f. évi január hó 
26-án délután meglátogatta a szakegyesületi köz
pont vezetőségét, ahol a munkásbiztositási intéz
mények módjáról, az Országos Munkásbiztositó 
Intézet mostani helyzetéről, valamint annak további 
kiépítéséről beszélt. Kiemelte, hogy a magyar 
munkásság összessége érdekében kívánja tevékeny
ségét közmegelégedésre kifejteni és arra kérte a 
központ vezetőségét, hogy ebben a szándékában 
legyen támogatására. A központi vezetőség nevében 
amely teljes számban fogadta Huszár Károly őnagy- 
méltóságáf, Tobler János orsz. gy. képviselő, a 
központ elnöke üdvözölte és Ígéretet tett. hogy 
abban a munkában, amely munka a dolgozó ma
gyar munkásság javát szolgálja, mindenkor ott fogja 
maga mellett találni.
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Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 1927. 
december hó 12 én tartotta meg ez évben az utolsó ülését. 
Az ülést Balázs f ló ra  alelnök vezette le. A határozatképesség 
megállapítása után az elnök meleg szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, kérte, hogy ez év utolsó ülését méltóképen 
fejezzük be és mindenki a legjobb tudása és lelke sugallata 
szerint szóljon a napirendhez, majd az ülést megnyitotta. Deák 
Mária titkárnő felolvasta a múlt havi rendes és az időközben 
szükségessé vált rendkívüli iilés jegyzőkönyvét, amit az igaz
gatóság tudomásul vett. Válfy Ferenc pénztáros a havi pénz
tári jelentést tette meg, amit az igazgatóság egyhangúan 
tudomásul vett. Szieben József főtitkár beszámolt az uj Otthon 
ügyében már addig elvégzetl eredményes munkáról és az ezen 
ügyben összehívott rendkívüli közgyűlés lefolyásáról. Beszá
molója végén kérte az igazgatóságot, hogy e nagy horderejű 
munkájában teljes ereiével legyen segítségére. A jelentések 
után Deák Mária titkárnő előterjesztett panaszügyét tárgyalta 
le az igazgatóság és hozta meg a döntést. Krakk Anna ügyét 
megvitatva az igazgatóság úgy döntölt, hogy ő Vágfy Ilonától 
és az igazgatóságtól bocsánatot kérjen. Warecba Erzsébet 
ügyét az elnökség hatáskörébe utalta át. Tomsils Károlyné 
kérte I. osztályba leendő áthelyezését, Szalay Kálmánná kérte 
a II. osztályba leendőő áthelyezését. Ezek után a napirend 
kimerült és Balázs F lóra  elnök az ülést bezárta.

Kétszer kamatoztatod a pénzed, ha azt az 
ui Otthonra adod kölcsön. Először, meri a 
pénzed után több kamatot kapsz, mint a bank
ban. Másodszor: segíted az uj Otthont meg
valósulni és igy ha megválsz az állástól, van a 
hol o l c s ó n  megpihenhetsz, vagy ha meg
rokkansz, van hol hátralevő éveidet leélheted.

<— •  ■ i r t  ”“1 1 “ “Furdosok hírei.
Halálozás. Bodvay Ferenc fürdőmesteri — 

nejének 36 éves korában, házasságnak 17. évében 
történt elhalálozásával — mély gyász érte. A te
metés f. hó 26-án d. u. fél 4 órakor a rákosi 
temető halottas házában volt, amelyen a hozzá
tartozókon kivül nagy számban vettek részt a 
fürdőmunkások is. Nyugodjék békében.

Választmányi ülés. Szövetségünk múlt évi de
cember 15-én tartotta rendes havi ülését. Az ülést 
Benard Ágoston dr. orvoselnök nyitotta meg. Válfy 
Ferenc az utolsó ülés jegyzőkönyvét olvasta fel, 
amit a választmány tudomásul vett. Szele József 
pénztáros elfoglaltsága miatt a pénztári állományt 
Hallgató Gyula ellenőr ismertette, amit egyhangúan 
vett tudomásul a választmány. Szieben József 
főtikár beszámolt szegedi, debreceni és török
szentmiklósi kiküldetésének eredményéről, majd 
a beérkezett leveleket olvasta fel, amit a választ
mány tudomásul vett. Somogyi Anna indítványozta, 
hogy a tisztviselőknek, postásoknak stb. mint az 
előző években ez idén is szavazza meg a választ
mány az újévi adományt. A választmány több tagjá
nak hozzászólása után az indítványt magáévá tefte 
és döntött a kiutalandó összeg felett. Nagy Pál 
alelnök javasolta, hogy a szaklapunk újévi számát 
nagyobb terjedelemben jelentessük meg. A javaslatot 
olyként tette magáévá, hogy amennyiben az 
anyaga a lapnak szükégessé tenné, úgy hat oldalban 
jelenjék meg. Balázs Flóra alelnök kérte a szö
vetség választmányát, hogy a Betegápolók Egyesü
lete által megvett ingatlanhoz nyújtson segítséget. 
Benárd Ágoston dr., Nagy Pál, Szieben József és 
még többek hozzászólása után a választmány a 
támogatást megszavazta. Több tárgy nem volt, 
az ülést az elnök bezárta.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi január hó 5-én tartotta rendes havi választ
mányi ülését. Dalmady Zoltán dr. orvos-elnök 
elfoglaltsága miatt az ülést Nagy Pál ügyv. elnök 
vezette le. A határozatképesség megállapítása 
után az ülést az elnök megnyitotta. Ónody János 
felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a választmány 
tudomásulvétele után hitelesítettek. Gila Ferenc 
a pénztári állományt ismertette, amit egyhangúan 
vétetett tudomásul. Nagy Pál ü. v. elnök jelentést 
tett, hogy a szakegyesülethez az utóbbi időben 
oly egyének jelentkeznek felvételre, akik vizgyó- 
gyászati szakismereteiket kozmetikai intézetben 
sajátították el. Kérdést intézett a választmányhoz, 
hogy milyen álláspontot foglaljon el a szakegye- 
sülef az ilyen jelentkezőkkel szemben. Az ügy 
megvitatása után a választmány olyként határozott, 
hogy az illetők kozmetikai intézetben a viygyógy- 
kezelésben szakszerű kiképzést nem nyerhettek és 
igy az egyesület őket elhelyezni nem volna képes, 
miért is fel nem vehetők. A kozmetikai intézetek 
ellen, ahol fürdősképzéssel foglalkoznak, a vá
lasztmány olyként határozott, hogy panasszal él 
és felkéri a szakegyesület elnökét, Dalmady Z. dr. 
tanár urat, hogy azt a minisztériumban tegye szóvá. 
Ezután Nagy Pál ü. v. elnök bejelentette, hogy a 
megrendezendő művész estélyre a kezdeményező 
lépéseket már megtette. Úgy véli, hogy az idei 
művész estély kiadásai előreláthatólag nem fogják 
a múlt éviét túlhaladni. Majd kérte, hogy a védnökök 
felkérésére irányuló munkát ossza meg a választ
mány maga között, ami meg is történt. A belépő 
dijat a múlt évi összegbe állapították meg. Egyéb 
kisebb ügyek letárgyalása után elnök az ülést be
zárta.

Szövetségi ülés. Szövetségünk f. évi január 
19-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését. 
Az ülést Nagy Pál alelnök vezette le, aki megál
lapítva a határozatképességet azt megnyitotta. 
Válfy Ferenc a múlt havi ülés jegyzőkönyvét 
olvasta fel, amit a választmány tudomásul veti és 
két taggal hiteiesiftetett. Szele József a pénztári 
állományról számolt be, ami egyhangúan vétetett 
tudomásul. Szieben József főtitkár jelentést tett, 
hogy az egészségügyi alkalmazottak érdekében 
egyrészt a nyugbér kérdés, másrészt a közkórhá
zakban alkalmazott személyzet leendő szolgálati 
szabályzatánál — mely most rendezés előtt áll — 
indítottunk akciót, hogy azok kedvezően és mielőbb 
megoldást nyerjenek. A főtitkári jelentést a vá
lasztmány egyhangúan és megnyugvással vette 
tudomásul. Ezután Somogyi Anna terjesztett elő 
egy indítványt, amelyhez több választmányi tag 
szólt hozzá, majd a hozzászólások után a választ
mány elfogadta. Több tárgy nem volt, elnök az 
ülést bezárta.

N yila tkozat. Az Egészségügyi Alkalmazottak Lapjának 
1926. évi december havában megjelent 11. szamában „AÍiol 
hiányzik a sociális érzék" cim alatt cikket tettem közzé, amelyet 
a „Közegészségügyi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége" magára 
nézve sértőnek talált. Kijelentem, hogy a Szövetséget sérteni 
nem akartam, a reá vonatkozó összes sértő kifejezéseim és 
állításaim téves informátion alapultak, azokat kifejezetten vissza
vonom s megjelenésük felett sajnálatomat fejezem ki.

Budapest, 1928. évi január hó 24-én.
Szieben József, s. k.
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