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A Magyarországi Fiirdőalkalmazoitak Orsz. 
Szakegyesülete 1929. évi április hó 7-én d. u. 
5 órakor a szakegyesiilelek dísztermében VIII., 
József-u. 61. 1. em. (Baross-utcai villamos vonalon 
Mária Terézia-téri megállónál leszállás) tartja ren
des évi

tisztújító közgyűlését,
melyre a t. Tagok és t. Tagtársnők pontos meg
jelenését kéri az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi jegyzőkönyv felolvasása
3. Pénztári évi jelentés és a jövő évi költség

előirányzat.
4. Főtitkári jelentés.
5. Tisztikar lemondása.
6. Jelölő bizottság és korelnök választása.
7. Uj tisztikar és választmány választása.
8. Esetleges indítványok tárgyalása.
9. Elnöki zárószó.

A Szövetség 1929. április hó 14-én (vasárnap) 
délután 5 órakor VII., Dohány-utca 74. I. em. 
16. sz. alatt tartja meg rendes évi tisztújító

küldött-közgyűlését,
melyre a küldöttek pontos megjelenését kéri

az Elnökség.

Tárgysorozat a fenti sorrendben.

Indítványok a közgyűlés elö lt 14 nappal előbb nyúj
tandók be a titkársághoz. Később érkező indítványok a köz- 
gyűlésen alapszabályaink érielmében nem tárgyalhatok.

Figyelmeztetés! Felszólítjuk a szövetség 
hátralékos tagjait, hogy tagdíjukat rendezzék, 
mert a közgyűlésen a hátralékos tagok részt 
nem vehetnek.

1919-1929
Ez az évszám nem csak nekünk, az egészség

ügyi szövetség tagjainak örökké emlékezetes, de 
velünk együtt az egész magyarságnak is. Magyar- 
ország újjászületése u. i. egybeesik szövetségünk 
megalapításával. Nehéz volt a munka, úgy az 
országnak, mint azoknak a munkásoknak is, akik 
lelkűkben mindig magyarok voltak, de az ái- 
liberálizmus nem engedte, hogy egy táborban 
egyesülve dolgozhassanak De meg kellett jönnie, 
hogy a lelkek megtaláhák egymást. Az alábbiakban 
röviden vázolni akarom szövetségünk történetét 
és egy pár sorban, egy pár nevet óhajtok idézni, 
azokéi, akik lehetővé tették annak a létrejöttét és 
fennállását.

Elsősorban Vitkovils János fürdős testvérem 
keresel! fel a Szent István kórházban és kert. 
hogy indítsam meg mozgalmunkat keresztény- 
szocialista irányban. Mint mondotta a kér szoc. 
szakegyesületek központja megbízásából keresett 
fel Miután Szabó Józseffel, a központ ideiglenes 
főtitkárjával beszéltem, kész örömmel fogadtam el 
ajánlatát. Tudtam, mit vállalok, tudtam, hogy meg 
nem értés és szenvedés lesz osztályrészem, ha 
ezt a zászlót tűzöm ki életcélomul. De tudtam, 
hogy Krisztussal csak göröngyös utón járhatok, 
mert én csak a Krisztusi szocializmust tudnám 
követni, semmi körülmények között nem tudnám 
ö t megtagadni. De drága Hazámat se I S igy nem 
volt nehéz a munkát megkezdenem.

Első munkatársaim Mézes Júlia, Deák Mária 
és Bell Vilma voltak, akikkel elhatároztuk, hogy 
visszaállítjuk a régi Betegápolók Egyesületét 
(amelyet csak a kommün fosztott meg szabad 
működési jogától) és az egyesület vezetőségének 
együttes jóváhagyásával megalakítjuk a szövetséget. 
Dr. Rajnai Béla orvos-elnök úrral történt meg
beszélésem alapián, kit betegsége gátolt a mun
kában, Madari Sándor alelnök lakásán jöttünk 
össze az egyesület régi vezetői és kimondottuk, 
hogy az egyesület újból megkezdi a működését. 
Egyben határozatot hoztunk, hogy megalakítjuk az 
egészségügyi alkalmazottak szövetségét. Az ügyek 
elintézésével szerény személyemet bízták meg, 
azzal az utasítással, hogy vallásfelekezet-különbség 
nélkül egyforma jogokat élvezhessenek tagjaink. 
Ezt azért tartom fontosnak, hogy megemlitsem, 
miszerint még abban az időben sem az vezérelt, 
mintha üldözni akarnánk bárkit is a vallása miatt. 
Ezt az álláspontunkat egészében aláírták a szak- 
egyesületi központban.
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Láttam, éreztem, hogy lehet munkás politikát 
csinálni keresztény alapon s midőn garanciát kap
tam, hogy egyesületünk teljes autonóm jogát 
megtarthatja, megkezdettük a szervezés munkáját 
Papdy Anlalné kartársnővel. Nagy segítségünkre 
volt Deák Mária, aki mint a Betegápolók Egyesü
letének titkárnője, a szövetséget is szeretettel 
kezdte vezetni. Jártuk a kórházakat, fürdőket és 
más gyógyintézeteket, amely munkából részt kért 
Punyi János fürdős testvérünk és Nagy Józsefné 
kartársnőnk is.

Szabó Józseffel ott voltunk, amidőn a nemzeti 
egyesülés pártja összeölelkezett. Olt voltunk a 
küzdők táborában mindenütt. Ott voltunk, amidőn 
Székely János visszajött és átvette a főtitkári 
teendőket a szakegyesületi központban s vele is 
aláírattam a már létrejött megállapodásunkat. 
A szervezési munka serényen folyt, aminek ered
ménye volt, hogy a közgyűlésre már 2642 tagot 
számláltunk. Az első közgyűlés jóváhagyta a 
középponttal kötött megállapodásunkat, a két szer
vezet egybekapcsolódását illetőleg, kimondván, 
hogy az autonóm jog fenntartása mellett a szövetség 
alapszabályait tartják magukra nézve kötelezőnek. 
A szövetség áldásos munkáját sokban köszönhetjük 
Deák Mária tiitkárnőnek és Szieben József fő
titkárnak, akik az első időben hónapokig teljesen 
díjtalanul végezték fáradságos és nehéz munkájukat. 
Nem tudom a két nevet elválasztani, mert amidőn 
a szövetség előnyeiről volt szó, mind a kelten 
mindenkor az egyaránt készséges kötelességtudás 
mintaképét adták.

Puritán becsületességgel és igaz megértéssel 
telték lehetővé az anyagi helyzet kialakulását- 
soha nem támasztván túlzott igényeket, de tehet
ségükhöz híven, ha a szükség úgy parancsolta, 
éjjel-nappal dolgoztak. 10 éves hűséges munkás
ságukért kárpótolja őket az, hogy munkájukat 
méltányolva e helyen mondunk érte köszönetét. 
Szövetségünk első harcosai között ott látjuk boldog 
emlékű Fiala lulia kartársnőt, ki habár magával 
hozta a szervezetét pusztító betegséget, de a 
lelke bizó volt. Dolqozott, fanatizált és sokszor 
ha kellett kemény kritikát is gyakorolt. Ezekben a 
sorokban hajtom meg az elismerés zászlaját 
emléke előtt, azzal a kijelentéssel, nyugodj békében, 
mert mi a harcot tovább harcoljuk és hisszük 
és bízunk benne, hogy zászlónkat diadalra visszük.

Az úttörők közül kiemelkedik egy név, kit 
minden egészségügyi alkalmazott, mint gondos 
édesapát tisztel és azzal a szeretettel ejti is ki 
nevét Ez a név dr. Krizs Árpád neve, ki mint 
kórházüzemi megbízott jött közénk és ott úgy 
dolgozott, hogy lassan mindannyian örömmel biztuk 
magunkat az ö  bölcs vezetésére, tudva, hogy 
jobb kezekben nem tudnánk szövetségünket. 
Vállalta, azt hivén, hogy az intéző körök is belátják, 
hogy kevés jóakarattal és egy nagyobb falat 
kenyérrel sok dolgos kéznek uj erőt adnak.

De félre ismerték, rossz néven vették, hogy 
együtt érzett velünk. Sokat támadták, de ö  meg
maradt az igazság zászlóvivőjének. És mi úgy 
érezzük, pilléré ö  a mi szövetségünknek. És mi 
nem tudjuk mással meghálálni jóságát, csak igaz 
szeretetünkkel. Hűséges munkatársak és ma is 
küzdők Less Júlia, Karvalils Lleonora, Adkári,

özv. Tóth Gyuláné, Suba Imréné, Borai Józsefné, 
Görög Ferenc, Méder Mária]

Tóth Mihály fürdős testvérünk munkája tette 
lehetővé, hogy testvériesen dolgozunk fürdős test
véreinkkel. Az ő nyomdokain haladva mind a mai 
napig Nagy Pál testvérünk egyik oszlopos tagja 
szövetségünknek, aki régi kipróbált szervezeti 
ember. Nem könnyen hajlítható, minden lépését 
megfontoltság vezeti, ki nyíltan hitvallást tett ke
resztényi meggyőződéséről és vigyáz mindenkor 
arra, hogy megbízói érdekeit megvédelmezze.

Szenczi István, Tomkóné, Lindmayer Piroska 
és sok-sok név következhetne, azonban lapunk 
szűk volta nem ad módot, hogy külön-külön fel
soroljuk. Szándékosan hagytam utoljára az elsőt, 
Madari Sándort, ki mint cikkem elején jeleztem, 
nem csak dolgozott, de a lakását is átengedte 
ülés céljára. Amikor lehetett ott volt és segített, 
de sajnos évek óta csak névleges alelnök, mert 
a sok hivatásbeli munka úgy leköti, hogy nem 
vehet aktív részt. De a szövetség tudja kötelességét 
és tudja, lesz még idő, mikor Madari Sándorra 
ismét sokat kell bíznia >és tudja, hogy ő nem fog 
kitérni kötelessége teljesítése elől Addig marad
jon és dolgozzon családja érdekében, de ha 
hívjuk, hogy szükség van reá, legyen itt. Így ismer
jük és tudjuk, hogy ő a mienk

Szövetségünk elnökségében már évek óta 
helyet foglal dr Benárd Ágost volt miniszter ur 
is, de ennek dacára szövetségünk szerény, sőt 
mondhalnánk túl szerény. Amit lehet és jogos 
követelésünk van, azt igyekszünk a szervezel 
erejével kiküzdeni. Nem mulasztottunk el egy 
alkalmat sem, hogy szövetségünk hangját ne 
hallassuk. Mikor a központi vezetőség között dúlt 
a vihar, mi akkor is megmaradtunk azoknak, 
akik voltunk: keresztényszocialistáknsk. Mi nem 
embereknek fogadtunk hűséget, hanem az eszmének 
szolgálatába álltunk. Ma is minden erőnkkel a 
keresztényszocialisfa diadalért küzdünk és hisszük, 
hogy azok is, akik látszólag két táborban dolgoznak, 
a szükség idejében egymásra fognak találni Krisztus 
zászlaja alatt.

10 évi visszaemlékezésemet azzal zárom, 
vajha a következő idő több jót hozna vagy legalább 
is a meglévő előnyöket megtartaná. Ehhez erős 
vezetőségre és céltudatosságra van szükség. Azért 
fontos, hogy a vezetőség megválasztásánál mindig 
szem előtt tartsuk, kit választunk meg.

Balázs Flóra alelnök.

■ff"— — ' i'M"!*’ — —
Közgyűlés.

A Magyarországi Betegápolók Országos 
Egyesülete f. évi március hó 25-én tartotta meg 
rendes évi tisztújító közgyűlését. A rendes évi 
közgyűlést díszközgyűlés előzte meg, mely Egyesü
letünk azon .tagjainak, akik e díszközgyűlésen 
megjelentek, minden időkre, emlékezetükbe véső
dött. Egyesületünk tagjainak az a szerencse jutott 
osztályrészül, hogy e napon díszközgyűlés keretében 
ünnepelhették meg szeretett orvos-elnökünknek, 
dr. Rajnai Béla orvos urnák 20 éves elnöki 
működését, valamint alelnöknőnknek, Balázs Flóra
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testvérünk 25 éves egyesületi tagságát és 10 éves 
alelnöki működését. Ugyancsak a díszközgyűlés 
keretében ünnepeltük Madari Sándor alelnökünk- 
nek egyesületünkkel szemben tanúsított elévül
hetetlen érdemeit és Görög Ferenc, Méder Mária, 
Walentin Maliid 25 éves egyesületi tagságát. 
A díszközgyűlést dr. Rajnai Béla orvos-elnök 
nyitotta meg, aki üdvözölte a nagy számban 
megjelent egyesületi tagokat. A díszközgyűlés 
megnyitása után dr. Rajnai Béla orvos-elnök 
szeretetteljes és igen meleg szavakban vázolta 
Balázs Flóra alelnöknő 25 éves egyesületi tagságát 
és 10 évi alelnöknői elévülhetetlen és eredmények
ben gazdag és fáradhatatlan ténykedését. Ezen 
munkásságáért az egyesület Balázs Flóra alelnök- 
nőnek képét megörökítette és egy kis arany 
lóherécskével jutalmazta meg.

Dr. Rajnai Béla orvos-elnök urunk szeretet
teljes meleg üdvözlő szavai után Válfy Ferenc 
egyesületi pénztáros azok nevében, akik szolgálatuk 
és betegségük miatt a díszközgyűlésen meg nem 
jelenhettek, az alábbi sorokban üdvözölte az 
ünnepeltet:

Mélyen 1. elnöknőnk, szeretett Flóra testvérünk I

Engedd meg, hogy én is hozzájárulhassak az üdvözlések 
ama számához, amellyel a mai napon */< százados betegápoló
női működésed, illetve egyesületi tagságod jubileuma alkalmával 
elhalmoznak.

Nekem jutott az a megtisztelő és jóleső feladat, hogy 
azok részéről is, akiket betegség, avagy szolgálati elfoglaltság 
távol tart ezen igazán ritka ünnepélytől, hogy úgy nevükben, 
mint a magaméval együtt a legősziniébb jókivánataikat tol
mácsoljam.

Te, aki egy */» századon keresztül állsz a humanitás 
szolgálatában és végzed ezen nemes hivatásodat kötelesség- 
tudóan és szeretettel.

E mellett még ezen szerény egyesületnek egy clténtorit- 
hatatlan oszlopa vagy, aki az egyesület iránt érzett önzetlen 
lelkesedéseddel és áldozatkészségeddel elévülhetetlen érdeme
ket és tanulságot szereztél az utódaink részére is.

Különösen a nagy forradalom és kommün idején mutattad 
meg az egyesületünk iránt érzett határtalan ragaszkodásodat.

Majd a Zita-telepen levő „Egészségügyi Otthonunk" 
megvalósítása körül sem ismertél lehetetlenségeket, ahol 
kartársaink közül elég szép számban kaptak megfelelő 
hajlékot.

A  mostani Dobozy-utcai székházunk megszerzése szintén 
a te érdemed, tehát sok volna mindazt itt felsorolni, ami a te 
nevedhez fűződik.

Ezen fáradhatatlan munkásságodért nem adhatunk mást, 
mint a kartársi szeretetünk és ragaszkodásunk tanu- 
jelét. És Ígérjük, hogy egyesületünknek továbbra is kitartó és 
hűséges kiizdőtársai maradunk.

A Mindenható áldjon meg tartós egészséggel, hogy még 
sok számos éven át folytathasd nemes és felelősségteljes hiva
tásodat a szenvedő beteg emberiség javára. És adjon erőt a 
további küzdelemre is, hogy sikerrel szolgálhassad a hivatása 
magaslatán álló egyesületünk minden ügyét és nemes célját a 
jövőben is

Adja Isten, hogy úgy legyen 1

A kép leleplezése után Balázs Flóra alelnöknő 
állott fel és az egyesületünk élén immár 20 év 
óta, mint orvos-elnökként tevékeny munkát kifejtő 
dr. Rajnai Béla orvos urunkat a következő szavak
kal üdvözölte:

Szeretett Elnök Urunk!
Ma húsz éve annak, hoqy egyesületünk vezetéséi Nagy

ságodra bíztuk. Az a szeretet amellyel akkor körülvettük, 
20 év alatt csak mélyült Az a bizalom, az a határtalan szere
tet ma erősebb, hatalmasabb. Az a programm, mely akkor 
hangzott el, mely iránytű volt egyesületünk éleiében, sok

pontban megvalósult, sőt bővült. Azt mondhatjuk és mint tényt 
íeszögezhetjük, hogy programmját, amellyel ezen tisztséget el
vállalta, teljes egészében megvalósította. Igaz, hogy ismert 
szerénységénél fogva csak olyat Ígért, amit megvalósitandónak 
is hitt. Evvel iskola példáját adta annak, hogy lehet erős cél- 
tudatossággal a munkásságot nevelni, jó munkásnak, jó haza
finak és jó kereszténynek. Nem szavakkal, hanem tettekkel 
tanítván.

Ma ünnep van, ma feledni akarjuk a sok keserűséget. 
Ma nem akarjuk felidézni a sok harcot és meg nem értést, 
amiben 20 év alatt részesült, csak arra akarunk gondolni, amií 
elért egyesületünk az ö n  vezetése alatt, abból is csak egy 
pár fényt akarok megemlíteni, mert tudjuk, hogy nem híve az 
ünnepeltetetésnek és mégis, kell hogy ezeket itt elmondhatjuk, 
erre kötelez ez a mai örömnap.

Első programmpontja volt a tanítás. Nem akarta, hogy 
legyen valaki a betegápolási pályán, akinek ne legyen meg a 
szakképzettsége Hála az ö n  fáradhatatlan munkásságának, 
hogy az egyesület el érte azt, hogy tagjait (tanulóit) évenként 
miniszteri biztos előtt vizsgáztatja le. A többiről amiért fáradt 
és rendületlenül dolgozott, tanúskodik azon halmaza a memoran
dumoknak, a melyeket szerkesztett és beküldött a minisztériu
mokhoz. Az álmot, amit volt szerencsénk látni, dr. Johann Béla 
egy. tanár ur bölcs munkája fogja megvalósítani, akinek tudása 
mellett megadatott az anyagi lehetőség is programmja és 
programmunk megvalósítására, őneki nem kellett előbb egye
sületekben dolgozni, hogy az ületékesek lássák, hogy mennyire 
szükséges e pályán levőkkel foglalkozni. Ezt az utat dr. Rajnai 
Béla, szeretett elnökünk, a Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesületének elnöke tette meg, hogy utat 
mutasson, hogy miként kell foglalkozni ezzel a fontos 
üggyel. Az a sok beadvány, az a sok fáradsággal megszer
kesztett elaboráium, melyeket ott láttunk Johann Béla dr. egy. 
tanár ur Íróasztalán, bizonysága annak, hogy helyesen dolgo
zott, és ha ma nem az elnök Llrral valósittalják meg, az csak 
azért történik, mert nekünk nem volt és nincs elég anyagi 
erőnk ...

Én itt ezen szép ünnepélyen szívélyesen üdvözlöm Johann 
Béla dr. egy. tanár urat és kérem, hogy szeretett Elnökünk 
programmját, a mi ügyünket kezelje olyan szeretettel és meg
értéssel, mint azt Elnök urunk tetté ez ideig és ha a jó Isten 
megengedi fenni fogja még hosszú évekig.

Tovább menve Elnök urnák köszönjük, hogy egyesületünk 
ily szép időn keresztül sikerrel működött és még ma is műkö
dik, mert mi lett volna egyesületünkből, ha bölcsességével 
nem kormányozta volna azt mindig és akkor leginkább, mikor 
minden rombadölt 1

Talán senki úgy, mint szerénységem tudja leginkább, 
hogy milyen küzdelmet kellett vívnia. Nékem mindig az adott 
erőt, ha előre tudtam, hogy cselekedetem találkozik Elnök ur 
tetszésével. Elnök úrhoz mentünk a kommün rombolása és annak 
bukása után és még betegen is ulasitási adott és jóváhagyá
sával alapítottuk meg a Kér. Szoc. Egészségügyi Alkalmazottak 
Szövetségét. A temetkező önsegélyző is Elnöksége alatt létesült. 
Az ön  munkássága tette lehetővé, hogy dr. V'ass Józseí 
népjóléti miniszter ur őkegyelmessége és dr. Scholtz Kornél 
államtitkár ur Öméltósága a védnöki tisztet elfogadták. 
dr. Schöller Káro ly  urat pedig, mint előadót megnyerte az 
egyesületnek.

Végül szeretett Elnök urunk volt az első, aki az elaggott 
ápolónők résaére alapítványt tett le. Mi azonban nem adhatunk 
mindeLekért mást, mint igaz szeretetet és ragaszkodást. Hisszük 
azonban, hogy az intéző körök is kénytelenek lesznek mindazt 
tudomásul venni és méltányolni fogják munkásságát és a 
megérdemlett elismerés nem fog elmaradni. Ezt várjuk, ebben 
bízunk, de; ettől függetlenül kérjük, vezessen minket tovább, 
hogy a még reánk váró feladatokaí elvégezhessük.

Legyen a jövő szebb és hogy ezt elérhessük, kérjük a 
jó Isten áldását és azt, hogy a jó Isten tartsa meg nekünk 
szeretett Elnökünket hosszú éveken keresztül. Isten éltesse I

Balázs Flóra alelnök üdvözlő szavai után 
dr. Rajnai Béla orvos-elnök ur mellére tűzte 
Madari Sándor alelnök az egyesületünk szerény 
kis aranyból készült Ióherécske jelvényét és át
nyújtották a csokrot, amelyen fehér selyemszallagon 
ez állott: „20 éves M. O. B. Á. E. elnöksége 
emlékére." Az egyesületünk szerény kis ajándéka 
mellett a tagok és tanfolyam hallgatók is szerete
tik jelét azzal iparkodtak kifejezni, hogy rengeteg 
virággal halmozták el orvos-elnöküket és tanárukat.
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A vidékiek pedig számlalan táviratban küldötték 
be üdvözletüket.

Majd a cikk elején felsoroltak mellére az 
egyesületünk szerény ajándékaként tűzték fel az 
ezüst lóherécske jelvényt, valamint Papdy Anlal- 
nénak az egyesületünkkel szemben tanúsított el
évülhetetlen érdemei elismeréséül az egyesületünk 
díszoklevelét nyújtották át, mellyel őt az egyesüle
tünk disztagjai sorába emeltük.

Ezen ünnepélyes aktus után dr. Rajnai Béla 
orvos-elnök ur és Balázs klóra alelnöknö, valamint 
Madari Sándor alelnök megköszönték a kitüntetést, 
melyben az egyesület részesítette őket és ezzel a 
díszközgyűlés befejezést nyert.

A díszközgyűlés után dr. Rajnai Béla orvos
elnök megnyitotta az egyesület XXIX. évi rendes 
tisztújító közgyűlést. Amennyiben a közgyűlés nem 
kívánta a múlt évi jegyzőkönyv felolvasását, az 
Gyulafly Béláné és Tizedes János tagtestvérekkel 
hitelesíttetett. Válfy Ferenc pénztáros az évi mérleget 
olvasta fel, majd ismertette az évi költségelőirányzatot. 
Szele József számvizsgáló jelentése után a közgyűlés 
a pénztári jelentést tudomásul vette. Szieben József 
főtitkár nagy részletességgel ismertette az egyesület 
által kifejtett munkát és annak eredményét, majd 
Deák Mária titkárnő az egyesület tagszaporulatáról, 
állásközvetítéséről és levelezéséről számolt be. A köz
gyűlés a jelentéseket nagy megelégedéssel vette 
tudomásul.

A beszámolók után 'lobler János orszgy. kép
viselő, a szakegyesületek központi elnöke állott fel 
szólásra. Beszédében a következőket mondotta: Rajnai 
Béla dr. 20 éven keresztül lelkén hordotta a tagok 
érdekeit. Ő a tudományt jelképezte. És amikor műkö
dése teréül e nagy családot választotta, akkor a tudo
mány és munka találkozott. Egy név előtt, Balázs 
Flóra keresztényszocialista nő előtt az elismerés 
zászlaját h jtom meg, aki az ellenzék szerepét töltötte 
be. Aki a munkásság szine előtt szólalt fel és ostorozott, 
mondván, hogy több szeretetet kiván a mozgalommal 
szemben

A szerény otthonában ezt a szellemet kívánja meg
valósítani. Ő nem tud kétfelé szolgálni. Az Otthon 
talán fizikailag nem is lesz az ő Otthona, azért mégis 
súlyos áldozatokat hozott érte. Minden vezető örömmel 
látja, ha feléje sugárzik a közbizalom, de valamennyiünk 
nevében kérek kevesebbet a tapsból, de annál többet 
a tettekből. Több odaadást, mert ami történik, az 
valamennyiünkért történik. A keresztényszocialista szak
egyesületek központja kellő tisztelettel néz az ápolónők 
tábora felé és nagyon sokszor példakép állítja más 
szakszervezetek elé. Debrecenben alkalma volt meg
győződni arról, hogy az ápolónők kora reggeltől 
késő estig havi 36, 40, 45 pengőért kell dolgozni, sőt 
meggyőződést szerzett arról is, hogy egy klinikai 
tanársegédnek is csak 120 pengő havi fizetése van, 
amelyből ha az élelmezési illetéket levonják alig marad 
85—90 pengő. Vájjon melyik családapa az, aki 
ismerve-e sajnálatos körülményeket, gyermekét a nagy 
anyagi áldozatok mellett e pályára meri nevelni ?! Majd 
megemlékezett arról, hogy a klinikai személyzet fizetés 
rendezését a szövetségen keresztül memorandumban 
kértük a kultuszminisztériumtól és amennyiben ez 
eredménnyel nem járna, a képviselőház előtt fog e tárgyban 
interpellálni. Végül a szakegyesületek orsz. központja 
nevében üdvözölte az uj tisztikart és igazgatóságot, 
azon reményének adva kifejezést, hogy az egyesület

XXX-ik évi közgyűlését már a saját székházának dísz
termében fogja megrendezni. Tobler János ország
gyűlési képviselőnek, a szakegyesületek központi elnö
kének gyönyörű beszédét a közgyűlés szűnni nem akaró 
tapssal fogadta.

Deák Mária titkárnő felolvasta a debreceni, 
kapuvári, két veszprémi sürgönyöket és a Sárvárról 
beérkezett levelet. Ez utóbbi helyről a közgyűlésen a 
kórház főápolónője Deák Gizella személyesen is kép
viselte a személyzetet.

A régi tisztikar lemondása előtt a közgyűlés 
távirati utón üdvözölte egyesületünk fővédnökét 
dr. Hass József népjóléti és munkaügyi m. kir. mi
niszter ur Ő nagyméltóságát és dr. Schollz Kornél 
államtitkár ur Öméltóságát, aki egyesületünk védője 
távirati utón üdvözöltük dr. Györy Tibor h. állam
titkár ur Öméltóságát is, aki egyesületünk iránti jó
indulatáról számos esetben tett tanúságot, valamint lord 
Rothermeret, aki a magyarországi ügyek nagylelkű 
patronusa.

Ezután Rajnai Béla dr. orvos-elnök úgy a maga, 
mint tisztikara és igazgatósága nevében- megköszönte a 
bizalmat és kérte a felmentvény magadását. A felment
vény megadása után korelnöknek Szele József, a 
jelölő bizottságba Méder Mária, flallgaló Gyula, 
Suba Imréné.Tólh Elel és Andrékovics Teréz 
választtattak be

Szele József átvette a korelnöki tisztet és a 
közgyűlést a jelölés megejtése tartamára felfüggesztette. 
A jelölés megejtése után korelnök a gyűlést megnyitotta 
és Flallgaló Gyula a jelölő bizottság megbízásából 
megtette az uj tisztikar és igazgatóság megválasztására 
indítványát. — Javaslata alapján a következőképen 
választatott meg az uj vezetőség: dr. Rajnai Béla 
orvos-elnök, Balázs Flóra és Madari Sándor alelnökök, 
Szieben József főtitkár, Déák Mária titkár. Az igazgató
ságba választatott: Borai Józsefné, Méder Mária, Válfy 
Ferenc, Szele Józsefné, Somogyi Anna, Karvalits 
Eleonóra, özv, Tóth Gyuláné, Papdy Antalné, Suba 
Imréné, Hercegit Antalné, Gáspár Ágnes, LázárMihályné, 
Rozenberg Soináné és Horváth Gyuláné. Póttagoknak 
választattak : Qianotti Mária, Szunyogh Szeréna, Vuráné 
Gruber Anna, Andrékovics Teréz, Király Erzsébet és 
Dinyér István. Számvizsgáló-bizottságba választattak: 
Hallgató Gyula, Bábás Júlia és Tóth Etel.

Szele  yó^seTkorelnök üdvözölte Rajnai Béla dr. 
orvos-elnök urat, aki újból átvette az elnöki tisztet és 
úgy a maga és az uj vezetőség nevében megköszönte 
az újabban megnyilvánult közbizalmat, a közgyűlés át
tért az indítványok tárgyalására,

SándoriLidia indítványozta, hogy az egyesület 
hirdesse magát vidéken és e célból az egyesület tagjai 
a költségek fedezéséhez 50 fillérrel járuljanak hozzá. 
Az indítványt azzal a módosítással tette magáévé a 
közgyűlés, hogy egy ivet fektet e célból fel és a tagok 
tetszésére bízza az adományok összegét.

Balázs Flóra indítványozta, hogy az egyesület 
újból létesítse meg az úti alapot és e célra persely 
szereztessék be. Az úti alapból legyen kölcsönként 
kiutalva azon tágok részére úti költség, akiknek erre 
vidéki utazásuknál szükség van. Az indítvány elfogadása 
után Balázs Flóra 10 pengőt adományozott e célra.

A közgyűlés ezután az egyenruha bevezetésének 
kérdésével foglalkozott, amit Balázs Flóra ismertetése 
után a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel tett magáévá 
és megbízta a vezetőséget az ügy mielőbbi lebonyo
lításával. i-
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Papdy Anlalné indítványozta, hogy a közgyűlés 
tegye kötelezővé a tagokra az Önsegélyző tagságot. 
Amennyiben e tárgyban már a tavalyi határozat rendel
kezik, a közgyűlés ily értelemben tette azt magáévá.

Végül még Balázs Flóra a kórház-bélyegek és 
székház-levelezőlap árusítására, azaz értékesítésére kérte 
fel a tagokat. Ezzel a közgyűlés tárgysorozata kimerült, 
elnök az ülést bezárta.

A közgyűlés után még alakuló ülést tartott az 
igazgatóság, amelyen egyes tisztségeket töltöttek be. 
A pénztárnoki tisztet Válfy Ferenc személyében, 
ellenőröknek Suba Imréné és Papdy Anlalné, 
jegyzőkké Dinyér István és Andrékovics Teréz 
választatott meg. Ezzel az alakuló ülést az elnök 
bezárta.

3— —  »  .................  — — c

Március 25.
Úgy éreztük magunkat mintha templomban, 

oltár előtt lettünk volna. Figyelmes áhítattal hall
gattuk a szavakat, melyeket a virágokkal dúsan 
megrakotl asztal mellől intéztek hozzánk.

Könnyeket is láttunk. Nem tudjuk öröm vagy 
lelki fájdalom szülte azokat a ragyogó gyöngyö
ket, amelyek sok-sok szemekben felcsilloaíak. 
A Teremtő fájdalomból alkotta az emberi szivet és 
cseppenkint adott hozzá abból a titkos varázslatos 
anyagból, amiből az öröm fakad; azért kiséri 
dobbanását több bánat, mint öröm. A szenvedések 
óráiban jól esnek azok a vigasztaló szavak, me
lyek nyomán mintegy lefürdi magáról szivünk 
mindennapi keserűségét; ilyenkor felcsillannak az 
öröm, a megvigasztalódás könnyei.

Ez történt ma sok szívvel. Megvigaszfolódott 
sok fájó szív és lélek.

A reménység rózsás sugara eloszlatta a sö
tétséget, mely már évtizedek óta ritkán engedi 
felragyogni a tiszta napfényt helyzetünk egén.

Most már megmondhatjuk mindenkinek, hogy 
uj kor küszöbére léptünk s ha eddig göröngyös, 
tövises utakon jártunk, nemsokára elérkezünk oda, 
ahol — ha nem is fény és pompa — de megelé- 
gedésjjlesz jutalma fáradalmainknak.

Isten áldása kisérje azok fáradságát, akik az 
eddigi göröngyös utat végig küzdötték és azt 
könnyebben járhatóvá tették összes testvéreinknek.

Gúnyos mosolyt is láttunk. Erre csak annyi a 
a megjegyzésünk: az Isten napja egyformán süt 
úgy érdemesre, mint érdemetlenre Ez utóbbiak 
lelkivilága azonban mégis sötét, mert a tiszta 
fényt eloltja saját lelkiismeretük.

Dinyér Islván.

Székház-bélyeg. A Fürdősök Egyesületének 
székház-bélyege elkészült. A bélyegek igen szép 
kivitelben készültek. Kéri a vezetőség, hogy a 
a szaktársak és szaktársnők emlék céljából és 
a székház ügyének mielőbbi megvalósulása 
érdekében váltsák azt meg.

A fürdős-képzés ianrend-tervezele.
(Folytatás.)

II. Főtárgy: Elméleti és gyakorlati fiirdőlan.

13. A villám-, fény- és diatermiás kezelésből, 
de csak annyi, amennyi az orvos melletti segéd- 
kezéshez szükséges, semmi önálló kezelési lehető
séggel. Főleg vigyázat ártalomtól (földzárlat) 
elégés, szembántalom, villamkárosodástól stb.,

III. Főtárgy: Másságé.

1. A másságé élettani hatásának elemei.
2. Fekvés, testhelyzet másságénál. Fekvőhely. 

Tisztaság. Kenőanyagok stb.
3. Ellenjavallatok, népszerűén. A másságé 

ártalmai.
4. A másságé technikája, bőven. Simítás, 

dörzsölés, gyúrás, kopogás, rezegtetés. Minél 
bővebben.

5 Passiv mozgatás.
6. Dusrnassage.
7. Gépmassage.
8. A géptorna elemei. Tornagépek kezelése 

és tisztántartása.
9. Svédtorna elemei.

I. Melléktárgy. Első segély.

1 Fulladás.Mesterséges Iélekzés (gyakorlattal).
2. Vérzés csillapítása. Arteriosus és venosus 

vérzés.
3. Ütés, zuzódás első kezelése.
4. Sebkötés.
5. Hőguta, napszurás, ájulás és ezek első 

kezelése.
6. Agyvérzés felismerése és első kezelése.
7. Mérgezések első kezelése.
8. Gázmérgezés és az első segélye.
9. Lövési seb és első kezelése.

10. Villám ártalmak.

II. Melléktárgy. Illem lan.

Vendégek fogadása. Köszönés. Viselkedés a 
kezelendő lakásán. Igazság és önérzet. A műveltebb 
enged. Szemérem kellő ápolása, prüdéria helytelen 
volta A szemérem elleni vétség büntettetik. Kéjel- 
gési tilalom stb. Orvosi rendelet pontos betartása. 
A fürdős orvosi tanácsadása tilos.

III. Melléktárgy. Hazai fürdőügy.

Csonkamagyarország és Nagymagyarország 
gyógyfürdői. Az elvesztett fürdőkről nem mondunk 
le. Az ország gyógyvizei nagyban való ismertetése. 
Magyarországi és külföldi iszap- és láptelepek. 
A fürdőtörvény egyes szakaszai kivonatosan. 
A fürdősökre vonatkozó törvények és rendeletek.
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Vegyes hírek.
Házasság. Milch Iduska és Csákó József 

fürdős testvérünk f. évi április hó 1-én (husvét hétfőn) 
d. u. % 6 órakor az I. kér. tabáni róm. kath. templom
ban tartja esküvőjét. Az uj házasoknak szívből kívánunk 
tartós boldogságot.

Első segélynyújtás A Fürdősök Egyesületének 
vezetősége felhívja mindazokat a fürdősöket és 
fürdősnőket, a kik még nem végezték el az 
első segélynyújtási tanfolyamok jelentkezzenek a 
szövetségünk titkárságánál, Vili., Dohány-u. 74. 
I. em. 16. A tanfolyamra f. évi március 15-ig 
bezárólag jelentkezhetnek a hallgatók.

Közgyűlés. Az Első Budapesti Fürdősszemély- 
zet Betegsegélyző és Temetkezési Egylete 1929. 
március hó 6-án tartotta meg rendes évi köz
gyűlését. A szép számban megjelent tagokat Bugyáki 
Ferenc elnök üdvözölte, majd nagy vonalakban 
ismertette az egyesület elmúlt évi működését. 
Ezután a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének fel
olvasására került volna a sor, de ettől elálltak 
A titkár beszámolt az egyesület elmúlt évi pénztári 
forgalmáról, amit a közgyűlés általános megelége
déssel vett tudomásul. A jelentések után a tiszti
karnak megadatott a felmentvény és korelnöknek 
Nagy Pál tagtárs választatott meg. A korelnök 
elfoglalva helyét, meleg szavakkal ecseteli a 
tisztikar és a választmány minden elismerésre méltó 
eredményés munkáját és javasolta, hogy a köz
gyűlés válasssza meg újabban a régi tisztikart és 
választmányt, csak a hiányzó helyeket pótolják 
újabbakkal. A korelnök javaslatát a közgyűlés 
magáévá tette. A választások megejtése után 
Nagy Pál korelnök köszönetét fejezte ki, a rövid 
ideig tartó tisztségéért, majd üdvözölte az uj 
tisztikart és választmányt, helyét átadta a meg
választott elnöknek. Bugyáki Ferenc megköszönte 
a közgyűlés ismételt bizalmát, kérte a tagok 
segítségét a jövő évi munkához. Indittvány nem 
tétetett, elnök a közgyűlést bezárta.

Választmányi ülés A Fürdősök Egyesülete 
f. évi február hó 28-án tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését. Az ülést Nagy Pál ügyv. 
elnök vezette. Az ülés határozatképességének 
megállapítása után Ónody János felolvasta a 
jegyzőkönyvet, mely ellen kifogás nem tétetett. 
Gila Ferenc a pénztári állományról számolt be, 
amit a választmány tudomásul veti. Szieben József 
főtitkár bejelenti, hogy Tobler János orszgy. kép
viselő a fürdőtörvény tárgyalásával kapcsolatosan 
szóvá tette a fürdősök képesítésének kérdését is, 
amelyre azt a megnyugtató választ nyerte, hogy 
a képesítés kérdése rendeleti utón nyer rövid 
időn belül megoldást. Nagy Pál a megrendezett 
művész-estély nehézségeit ismertette és hogy mely 
körülmények játszottak közre, hogy az egyesületet 
károsodás nem érte. A választmány a jelentéseket 
tudomásul vette. Vilkovils János indítványára 
Bánlaky Géza vez. igazgató urnák a választmány 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Majd a köz

gyűlés határidejét állapította meg a választmány. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárta.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi március hó ö-án tartotta meg rendes havi 
ülését. Balázs Flóra alelnök, aki az ülést vezette, 
megállapítva a határozatképességet az ülést meg
nyitotta. Deák Mária titkárnő felolvasta a mull 
havi ülés jegyzőkönyvét, amely ellen kifogás nem 
tétetett. Válfy Ferenc a pénztári állományról 
számolt be, amit az igazgatóság egyhangúan veit 
tudomásul. Szieben József főtitkár jelentést tett a 
klinikai ápoló-személyzet érdekében benyújtott 
fizetési kérelmünkről, valamint egyéb lépésekről, 
amit az igazgatóság tudomásul vett. A beérkezett 
kérelmek alapján Elek Mária ápolónőt a képesítő 
oklevelének bemutatása esetén a II. osztályba 
helyezi át. Kalmár Ferencné ápolónőt kérelmére 
az 1. osztályba helyezte át. Takács Mária ápoló
nőt az alapszabály rendelkezése alapján nem vette 
fel a tagok sorába. Wolf Vilma és Györkös Fe
rencné ápolónőket, kik az egyesületnek már tag
jai voltak, az igazgatóság egyéb okok miatt fel 
nem vehetőknek mondotta ki. Geier Ferencné 
ápolónőt a korháza igazgatóságának megkeresé
sére— szolgálati helyén tanúsított nem ápolónőhöz 
méltó viselkedése miatt -  az egyesület köteléké
ből kizárta. A kérelmek után az igazgatóság a 
közgyűléssel kapcsolatos teendőket tárgyalta meg. 
Majd Deák Mária titkárnő az uj tagok névsorát 
olvasta fel, amit az igazgatóság egy kivételével 
elfogadott. Több tárgy nem volt, elnök az ülést 
bezárta.

Fürdősök képesítése. A Fürdősök Egyesülete 
elnökségének kezdeményezésére több ízben ült össze 
egy orvos-tanár és fürdőintézeti igazgató orvos urakból 
álló kisebb csoport, amely a Népjóléti Minisztérium 
megbízásából a fürdősök képesítésére vonatkozó ter
vezetet volt hivatva megvitatni. A tervezet teljesen 
elkészült, amelyet a szakegyesület orvos-elnöke 
dr. Dalmady Zoltán tanár ur, Nagy Pál ügyv. 
elnök és Kertész Károly alelnök f. évi március hó 
26-án d. e. nyújtották át dr. Győry Tibor h. államtitkár 
ur Öméltóságának. Az átvételnél megnyugtató kijelentés 
hangzott el abban az értelemben, hogy a fürdő
munkásság eme méltányos és régi óhaja mielőbb köz- 
megelégedésre fog elintéződni.

Kórház-bélyeg és székház-levelezőlap. A 
Betegápolók Egyesiile'e fél évvel ezelőtt 50 filléres és 1 
pengős értékű kórház-bélyeget bocsájtott ki. Ugyancsak 
a székházunkról levelező-lapot készíttetett. Mindkettővel 
az egyesület vezetősége azt a célt óhajtja mielőbb 
megvalósítani, amit a betegápolók Otthona van hivatva 
szolgálni. Hogy az Otthon nagyfontosságu hivatását 
megkezdhesse, felkérjük egyesületünk t. Tagjait és 
t. Tagtársnőit, hogy a kórház-bélyegekből és szék
ház-levelezőlapokból vegyenek át bizományba a 
titkárságtól bizonyos mennyiséget értékesítés céljából. 
Vidékiek levélben kérhetik. Minél többet értékesítünk, 
annál előbb jutunk el végcélunkhoz.
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