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A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők
Országos Egyesületének f. évi március hó 25-én 
megtartóit díszközgyűlése alkalmából — miként 
tudósításunkban említettük — szegény beteg 
Hazánk nagylelkű és meleg szivü barátjának 
Rothermere lordnak üdvözlő táviratot küldtünk, 
melyre április hó 16-án a köveikező választ 
kaptuk:

Rajnai Béla President of Association of Hun
gárián Hospital Nurses 1., Budafokí-ut 17, Budapest.

Please accepl grateful lhanks tor your 
kind telegram. Kindly convey lo lhe high 
Proleclor o f your Associalion his Excellency 
Secretary o f Slale Vass and lo your mem~ 
bers my besl wishes fór lhe succes o f your 
noble work Rothermere.

Magyarul: Fogadja hálás köszönélemet szives táv
iratáért. Egyesülete fővédnökének Vass mi
niszter Ur ö  Excellenciájának és tagtársainak 
nemes munkájuk sikerét kívánja

Rolhermere.

Ezenkívül Scholíz Kornél dr. népjóléti m. kir. 
minisztériumi államtitkár Ur és Győry Tibor dr. 
államtitkár Ur Ö Méltósága is meleghangú levél
ben köszönte meg ugyanaz alkalommal küldött 
távirati üdvözletünket.

* * *

Rajnai Béla dr. orvos-elnökünk elnökségének 
20 éves jubileuma alkalmából a Kereszfény- 
Szocialista Egészségügyi Alkalmazotfak Szak- 
egyesületének Központja, továbbá úgy a fővárosi, 
mint a vidéki tagtársaink részéről kifejezett számos 
jókivánatot hálásan köszöni és szívből viszonozza.

t
A szövetségünk 10 éves jubiláris közgyűlése al

kalmával Huszár Károly Ur őnagyméltóságának a 
Társadalombiztosító intézet elnökének küldőit üd
vözlő átiratunkra az alábbi válasz érkezett be 
hozzánk:
A Keresztényszocialisia Egészségügyi Alkalmazottak Országos 

Szövetsége nagytekintetü Elnökségének
Budapest.

Végtelen jó érzés töltött el, amikor nagybecsű értesíté
sükből tudomást szereztem arról, hogy a Keresztényszocialisia 
Egészségügyi Alkalmazónak legutóbbi közgyűlésük alkalmával 
személyemmel kapcsolatosan olyan meleg szereieiiel emlékez
ték meg eddigi munkásságomról.

Egész életemben mindig örömmel siettem azoknak az 
Egyesületeknek segítségére lenni, amelyek becsületes munkával 
Hazánk javát szolgálják.

Kérem üdvözletemet és köszönetemel az Egyesület min
den egyes tagjának tolmácsolni.

Fogadja a nagytekintetü Elnökség nagyrabecsülésem ki
fejezését, amellyel vagyok igaz hívük :

Huszár, s. k. 
elnök.

Budapest, 1929. április hó 20-án.

Fürdősök közgyűlése.
Fürdős Szakegyesületünk f. évi április hó 

7-én tartotta meg rendes évi tiszfujiió közgyűlését 
a szakegyesületeink Vili., József-utca 61. sz. alatti 
dísztermében. A közgyűlést Nagy Pál iigyv. elnök 
nyitotta meg, aki üdvözölte a nagyszámban meg
jelent egyesületi tagokat és megnyitó beszédében 
azon örömének adott kifejezést, hogy a 30. köz
gyűlésen 22 évi tagsági ideje alall több izberi 
elnökké történt választása után ismét elnökölhet. 
Majd nagy vonásokban rámutatott a szakegyesület 
munkájára és végül a határozatképességet álla
pította meg. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasását a közgyűlés nem kívánta és igy azt 
két tag hitelesítette. Jelinek Lajos IL-od pénztáros 
felolvasta az évi mérleget, amelynek egyhangú 
elfogadása után a jövő évi költségelőirányzatot 
ismertette. A költségelőirányzatot és a székház
alap kimutatást a közgyűlés egyhangúan vette 
tudomásul.

Szieben József főtitkár évi jelentésében vissza
pillantást vetett az egyesület azon 10 éves munká
jára, amelyet a kommün bukása óta kifejtett.
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Megállapította, hogy az egyesület munkája úgy 
kifelé, mint befelé eredményes volt. Kimutatta, 
hogy a kommün rombolása után a kifosztott 
egyesületet sikerült újból lábra állítani, annak 
háztartását rendbe hozni. A taglétszám fejezetében 
a jelentés igen szép tagszaporulatról számolhatott 
be. Majd ismertette a fürdősök képesítése ügyében 
megtartott ankétok eredményét és az ezzel kap
csolatosan benyújtott tervezet sorsát. A főtitkári 
jelentéssel kapcsolatban köszönetét mondott mind
azoknak az orvostanár és fürdőorvos uraknak, 
akik a fürdős-képesítés tervezetének és tananya
gának kidolgozásánál a fürdőmunkásság iránt 
érzett együttérzésükről tettek tanúságot. Majd a 
lefolytatott levelezésekről, gyűlésekről számolt be 
a jelentés és végül a jövőben várható eredménye
ket ismertette.

A főtitkár ezután dr. Dalmady Zoltán orvos
elnök alábbi két levelét olvasta fel:
A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos Szak

egyesülete Elnökségének
Budapest.

Tisztelettel értesítem, hogy e hó 26-án Győry 
Tibor, h. államtitkár ur Öméltóságának átnyújtottam 
memorandumunkat a fürdősipar minősítéshez kötéséről. 
Az államtitkár ur — kit alkalmam .volt a helyzetről be
hatóan informálni — legmesszebmenő támogatását he
lyezte kilátásba. Az ügyet referálásra dr. Grosch Károly 
miniszteri osztálytanácsosnak osztotta ki.

Bízom benne, hogy e lépéssel régen vajúdó ügyünk 
eredményre vezető uj útra jutott.

Fogadják őszinte tiszteletem kifejezését
kész hívük:

Dr. Dalmady Zollán, 
egyetemi tanár,

igazgató főorvos.
Budapest, 1929. március 27.

A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos Szak
egyesülete Elnökségének

Budapest.
Mélyen tisztelt Uraim !
Két esztendőn át élveztem a szakegyktbe tömö

rült fürdősök bizalmát, mint a szakegylet orvos-elnöke. 
Mindnyájan nagyon jó! tudják, hogy igyekeztem a ki
tüntető bizalomra és a tisztségre méltónak lenni, annál 
is inkább, mert együtt érzek a fürdösökkei, mert hiva
tásomból kifolyóan ismerem és szeretem őket, s mert 
látom keserves küzködésüket.

Szerettem volna méltó lenni e tisztségre, de sajnos 
hivatásomból és másirányu társadalmi szerepléseimből 
eredő elfoglaltságom annyira leköti minden időmet és 
tetterőmet, hogy az orvos-elnöki tisztséggel járó köte
lességeknek nem tudok olyan mértékben megfelelni, 
amint azt az egyesület érdekében szivem szerint szük
ségesnek látom.

Nem tudom összeegyeztetni lelkiismeretemmel, 
hogy ez egész embert kívánó tisztségben félmunkát vé
gezzek s igy bármennyire sajnálom is, kénytelen va
gyok kitüntető bizalmukat megköszönve a Magyar- 
országi Fürdőalkalmazottak Országos Szakegyesülete 
orvos-elnöki tisztéről lemondani.

E lemondásom semmiképen sem jelentheti el
szakadásomat a szakegyesülettől, melynek szeretnék to
vábbra is tagja maradni. Nem jelenti azt sem, mintha 
a jövőben nem volnék kész legiobb tudásommal segít

ségükre lenni s igy kérem, hogy amennyiben bizalmuk 
ezzel kitüntet, tanácsért, közbenjárásért mindenkor bi
zalommal forduljanak hozzám.

Kérve, hogy lemondásomat -- mely határozott és 
visszavonhatatlan — s vele együtt az eddigi bizalomért 
mondott köszönetemet a közgyűlésnek tolmácsolni szí
veskedjenek, maradok tisztelő

igaz hívük:
Dr. Dalmady Zollán, 

egyetemi tanár,
igazgató főorvos.

Budapest, 1929. március 27.

A beérkezett leveleket a közgyűlés mély 
inegilletődéssel tudomásul vette.

A jelentések megtétele után Nagy Pál ügyv. 
elnök megköszönte a maga és tiszttársai nevében 
a közgyűlés bizalmát és kérte a felmentvény meg
adását Korelnöknek a közgyűlés egyhangúan 
Tóth Mihály kartársat választotta meg, aki a 
korelnöki széket elfoglalva megköszönte a bizalmat, 
maid javasolta, hogy a közgyűlés dr. Dalmady 
Zollán egy. tanár urnák fáradhatatlan munkásságá
ért, melyet a fürdőmunkásság érdekében orvos - 
elnöksége ideje alaft kifejtett, jegyzőkönyvi köszö
netét mondjon. Ugyancsak javasolta, hogy a lelépő 
régi tisztikarnak is — agilis munkásságáért — 
mondjon a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét. 
A közgyűlés a javaslatokat egyhangúan magáévá 
tette.

lólh Mihály korelnök hivatkozva a régi 
vezetőség eredményes munkájára, javasolta, hogy 
a közgyűlés egyhangúan válassza meg a régi 
vezetőséget és csak a hiányzó tagok helyét 
töltse be.

A közgyűlés a korelnök javaslatát magáévá 
tette, amelynek alapján az ui tisztikar igy alakult 
m eg:

Elnök: Nagy Pál. Alelnökök: Schmidt József 
és Kerlész Károly. Főfitkár: Szieben József. Titkár: 
Fazekas Mihály. Számvizsgálók: Nagy Gergely és 
Moldován Miklós. Választmányi tagok lettek : Ónody 
János, Czeczatka Frigyes, Jelinek Lajos, Vitkovits 
János, Kiss István, Pellák Sámuel, Tóth Mihály, 
Bugyáki Ferenc, Hollai János, Michelfeit Gyula, 
Metterszky Károly, Kövecses György, Varga József 
Florogh István, ids. Babay József, özv. Sallay 
Jánosné, Pusztai Júlia. Szabó Sándor, Rizek Ferenc, 
Nánay József, Szalay Dénesné, Boros Péter, Bá- 
rántzky Henrik és Beszterics István.

A közgyűlés egyben megválasztotta az alábbiak 
személyében a szövetség küldött-közgyűlésére a 
kiküldötteket: Schmidt József, Kertész Károly, Faze
kas Mihály, Moldován Miklós, Ónody János, 
Czeczetka Frigyes, Vitkovits János, Kiss István, 
Bugyáki Ferenc, Kövecses György, Horogh István, 
ids. Babay József, Makki István, Pellák Sámuel, 
Nagy Gergely, Ujváry János, Pusztai Júlia, Dankó 
István és Szőllősi Ilona.

A választások megejtése utón az indítványok 
tárgyalására került a sor. Fazekas Mihály titkár 
indítványozta, hogy a közgyűlés távirati utón 
iigvözölje dr. Győry Tibor h. államtitkár ur 
Öméltóságát, dr. Dalmady Zollán egy. tanár, 
v. orvos-elnök dr. Rajnai Béla főorvos urakat 
A közgyűlés az indítványt egyhangúan magáévá 
tette.
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Ez a mi 
számunk.

Május 12. és 13-án lesz a Társadalombiztosító Intézet (Munkás- 
biztositó Pénztár) közgyűlési és választmányi tagjainak választása.
E két napon a Társadalombiztosító Intézetnek minden egyes biztosított tagja a hozzá leg
közelebb eső szavazó helyiségben tartozik szavazatát leadni. A szavazatszedő bizottságnál 
leadott szavazó igazolvány ellenében mindenki kap egy listát, amelyen több szám lesz 
olvasható. A mi jelöltjeink az 1! számú lista alatt találhatók. Minden tagja Szövetségünknek 
ezek után az 1 számmal jelzett kockában helyezze él a keresztet, amellyel azt jelzi, hogy 

az H számú jelöltekre adja szavazatát. Ne mulassza el Szövetségünk egyetlen biztosított tagja sem 
a fentjelzett szám alatt szavazni!

Szieben József főtitkár felolvasta Vilkovils 
János tagtárs indítványát a képesítés tervezetére 
vonatkozóan, amelyhez Kertész Károly, Fazekas 
Mihály, Ónody János és a zárszó jogán Vilkovils 
János szólották. A hozzászólások után a közgyűlés 
az indítványt egyelőre tárgytalannak fartoifa és a 
napirendről levette. Vilkovils János tagtárs másik 
indítványát a székház-bélyegekre vonatkozóan a 
közgyűlés magáévá tette, azonban csak erkölcsileg 
tette a tagokra kötelezővé az indítvány gyakorlati 
támogatását.

Az indítványok letárgyalása uián Nagy Pál 
elnök üdvözölte a szakegyesületi központ kikül
detésében megjelent Kovács Gyulajiniézö tanácsi 
tagot, aki az üdvözlés uián fel is szólalt. Beszédé
ben elismerését fejezte ki a hallottak és tapasztaltak 
felett, amelyekből megállapította, hogy az egyesü
letben és annak vezetőségében van élet, amely 
biztosítéka annak, hogy az egyesület, amely 30. 
közgyűlését ülte, olyan alapokon nyugszik, amely 
minden viharokkal szemben megállja a jövőben is 
helyét. Majd röviden ismertette az Országos Társa
dalombiztosító Intézet közeljövőben megtartandó 
választását és kérte, hogy a választáson minden 
biztosított tag vegyen részt. Beszéde végén tolmá
csolta a közgyülésnf k a szakegyesületek központja 
részéről küldött üdvözletét.

A közgyűlés napirendje ezzel kimerült, Nagy 
Pál elnök az ülést bezárta.

Szövetségünk közgyűlése.
Szövetségünk f. évi április hó 14-én tartotta 

meg ünnepélyes keretek között X-ik jubiláris tiszt
újító közgyűlését. Dr Benárd Ágost orvos-elnök 
a határozatképesség megállapítása után az ülést 
megnyitotta és meleg, szerető szavakkal üdvözölte 
a megjelenteket, majd nagy körvonalakban ismer
tette a szövetség munkásságát. Ennek végeztével 
a szót átadta Balázs Flóra alelnöknőnek, aki 
beszédét a következőkben foglalta össze:

Tisztelt Közgyűlés!
Ma, midőn szövetségünk 10 éves fennállását 

ünnepeljük, engedjék meg, hogy üdvözöljem azokat, 
kik ebben a munkában részt vettek, részt vettek úgy, 
hogy egy világégés után, mikor minden romba dőlt és 
szeretett hazánk romokban hevert, a lelkek a sok 
szenvedéstől már-már érzéketlenné váltak, akkor, mikor 
úgy látszott: már semmi se segít,egy jelszó hangzott e l : 
„Magyarok 1 A kérészi nevében egyesüljelek," 
ha élni, ha igazi feltámadást akartok, mert csak ilyen

hittel lehet az országot újra felépíteni. Ez a jelszó 
győzött, ennek a harcosai lettünk mi is. Nem állítom, 
hogy a kitűzött célt elértük, hiszen ennek az az 
oka, hogy sok volt a Judás. De tényként állapíthatjuk 
meg, hogy szövetségünk a kibontott zászlót 10 éven 
keresztül becsülettel szolgálta. Mi nem országos politi
kával foglalkozunk, azt végezzék el az arra hivatottak. 
Mi csupán egy célt ismerünk, azt, hogy azokat, akik 
az egészségügyi pályán dolgoznak, legyen az fürdős, 
vagy betegápoló, legalább annyit érjenek el, hogy 
működésüket képesítéshez kössék, hogy ne legyen e 
pálya „Csáki szalmája," de megbecsülést, tisztes
séges kereseti lehetőséget teremtsünk? e szakmában. 
Ha ezt elértük, már is az építés munkájából kivettük 
részünket. Ehhez harcosokra volt szükségünk. Mint 
ilyen harcost, elsősorban említhetem meg vitéz 
dr. Benárd Ágost orvos-elnök urunkat, aki fáradságot 
és áldozatot nem kiméivé, már hosszú éveken keresztül 
vezet: közmegelégedésre szövetségünk ügyeit. Adjon a 
Mindenható erőt és egészséget, hogy az egészségügyi 
alkalmazottak ügyét még megszámlálhatatlan éveken 
keresztül azzal a szeretettel és megértéssel vezethesse, 
mint azt eddig is tette, majd dr. Krizs Árpád elnök 
urat, ki mióta vállalta szövetségünk képviseletét, nem 
szűnt meg érte dolgozni és ahol csak lehetett, érdekein
ket meg is védeni. Mint a mai tabló mutatja, szövet
ségünk igyekezett mindenkit megörökíteni, kik lehetővé 
tették a szövetség fennállását. De nem feledkezhetem 
meg azokról sem, kik a nehéz időkben segítő társaink 
voltak. így hálás köszönetét mondunk Takács István- 
nénak, Atkári Józsefnek, Molnár Rózsinak, Györ
kös Jánosnak, Tatár Balázsnak és sok sok másnak, 
kik ha ma nincsenek is itt, de segítő társaink voltak a 
munkában, ugyanakkor hű munkásai a fővárosnak, az 
intézeteknek, ahol szolgálatot teljesítettek és teljesítenek 
ma is a köz érdekében.

De hogy mi a munkát nieg is tudjuk becsülni, 
a mai napon olyan harcos képét örökítettük meg, ki 
bátran mindig a kereszt jegyében dolgozott szövetsé
günkben. Ma, amidőn megemlékezünk róla, arra kérjük, 
legyen továbbra is kitartó harcosa annak az eszmének, 
amelyet eddig szolgált és ha munkájában sokak részéről 
gáncs és meg nem értés érné, erősítse az a tudat, 
hogy igaz ügyért küzd. Isten éltesse soká Nagy Pált I

Kedves főtitkár ur, kedves barátom, már 10 éve 
annak, kogy együtt működünk, azért enged meg, hogy 
pár szóval köszönetét mondjak a szövetség nevében, 
azért a munkádért, amit érdekünkben kifejtettél. Abban 
az állásban, ahová állítottunk, te hűségesen és becsü
letesen igyekeztél betölteni azt és érdekeinket megvédeni. 
Tudjuk, sokszor bántottunk, sokszor kellett érdemetlenül 
szenvedned, sokszor félre értettünk, de te mindig azzal 
a türelemmel viselted sorsodat, mint az olyan öntudatos 
kér. szocialista, ki minden körülmények között igyekszik
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munkájával meggyőzni a jogtalan kritikát. Ezzel példát 
adtál arra, hogy a közért csak erős lélekkel lehel 
dolgozni. Mi láttunk sírni akkor, midőn azt hitted, 
hogy munkád meddő lesz, de láttunk sírni akkor is, 
mikor örömmel tudtál beszámolni arról, hogy munkádat 
siker koronázta. így vagy te mindig a régi, a mi 
hűséges testvérünk. Amit Ígértél, még eddig igyekeztél 
mindig megtartani. Arra kérlek, maradj ezentúl is az 
az erős megingathatatlan kér. szocialista, aki voltál 
és a mi munkás-testvérünk. Isten tartson meg soká!

Beszéde végeziével Szieben /ózseí főtitkárnak 
egy igen kedves ajándéktárgyat nyújtottak ót, 
valamint a beszéd közben a szövetség tisztikarának 
és választmányának tablóképéről, valamint Nagy 
Pál szöv. alelnök nagyított képéről lehullott a 
lepel.

Ezután Szele Józsefné választmányi tag kért 
és kapott szólásra engedélyt, aki a következőket 
mondotta:

Tisztelt Közgyűlés ! Kedves Titkárnő I
Engedjék meg nekem, mint a szövetségünk egyik 

szerény alapitó tagjának, hogy annak, aki az első perctől 
kezdve, hogy a szövetségünk megalakításának eszméje 
felvetődött, tagtársunk volt, üdvözölhessem Deák Mária 
titkárnőnket, mint hűséges előharcost. Mert mikor csak 
ketten-hárman tudtunk a nagy dologról Ő már akkor, 
mint hűséges, fáradtságot nem ismerő, harcos, vezető 
tagja lett a szövetségnek.

Ma amikor Isten kegyelméből szövetségünk 10 
éves jubileumát ünnepeljük, nem mulaszthatjuk el mi, 
akik a szövetségünknek szintén első harcosai s mindazok, 
akik első perctől fogva megingathatatlan küzdői voltunk 
és vagyunk ma is szövetségünknek, hálás köszönettel 
meg ne emlékezzünk szeretett titkárnőnkről. E mai 
napon hálánk és szeretetünk kifejezése mellett, fogadd 
tőlünk bár szerény, de igaz szivvel adott csekély 
ajándékunkat megemlékezésünk zálogául. Adja a 
Mindenható, hogy e szerény emléktárgyunk erősítse 
meg lelkedet, hogy azt az egész embert igénylő mun
kádat, amelyet 10 éven keresztül a szövetségben mindig 
annak érdekében végeztél, erőben egészségben végezhesd 
még sok 10 éven keresztül, ugyanazzal a szeretettel és 
gyengéd odaadással, mint eddig tetted, a szövetségünk 
minden tagjának megelégedésére.

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Beszéde végén Deák Mária titkárnőnek 

ujjára húzta az igen szép és kedves ajándék
tárgyat.

Nagy Pál, Szieben József, majd Deák Mária 
külön-klilön köszönetét mondott azon meleg szeré
téiért, amelyben a szövetség tagjai részesítették 
és hitvallást tettek, hogy a jövőben is azok 
maradnak, mint akik és amilyenek eddig voltak.

Ezek után a közgyűlés a rendes tárgysoroza
tára tért át. A közgyűlés a múlt évi jegyzőkönyv 
felolvasásától eltekintvén, az két taggal hitelesítte
tett, ami után Szele József olvasta fel az évi 
pénztári jelentését, majd az évi költségelőirányzatot 
ismertette. Hallgató Gyula számvizsgáló jelentése 
után a pénztári jelentést megnyugvással vették 
tudomásul.

Szieben József főtitkár nagy részletességgel 
számolt be a szövetség egy évi munkájáról, majd 
Deák Mária titkárnő a levelezésről, állásközvetí
tésről és taglétszámról számolt be nagy részletes
séggel. A jelentések alapján megállapítást nyert

a közgyűlés közönsége arról, hogy a szövetségünk 
életében fejlődés állott be, amit örömmel vett a 
közgyűlés tudomásul.

A jelentések után dr. Benárd Ágost orvos
elnök üdvözölte az időközben megjelent Kovács 
Gyula intézőfanácsi tagot, aki a szakegyesületi 
központ képviseletében jelent meg. Majd meg
köszönte a bizalmat és kérte a felmentvény meg
adását, amit a közgyűlés megadott és egyben 
Nagy Páll korelnöknek választotta meg.

A korelnök megköszönve a bizalmat átadta 
a szót Kovács Gyula központi kiküldöttnek, aki 
többek közt ezt mondotta: ,,A szövetség életében 
a jelentések alapján megállapíthatja a fejlődést és hőn 
óhajtja, hogy Isten segítségével az újonnan megvá
lasztott tisztikar munkája ezt eredményezze is" Majd 
a központ üdvözletét tolmácsolva felhívta a közgyűlés 
figyelmét a Társadalombiztosító Intézeti választá
sokra és kérte, hogy ne mulassza el minden tag
társunk a választáson szavazatát leadni.

Ezután a korelnök megköszönve a központi 
kiküldött előadását, felszólította a jelölőbizottságot 
a jelölés megejfésének előterjestésére. Az elő
terjesztés megejtése után a tisztikar a következő- 
képen választatott m eg:

Orvos-elnök : vitéz szilvágyi Benárd Ágost dr. 
Lígyv. elnök: dr. Krizs Árpád. Alelnökök: Balázs 
Flóra, Nagy Pál és Madari Sándor. Főtitkár: 
Szieben József. Titkár: Deák Mária. Pénztáros: 
Szele József. Választmányi tagoknak: Válfy Ferenc, 
Válfy Mária, Papdy Antalné, özv. Tóth Gyuláné, 
Karvalits Eleonóra, Gianotti Mária, Virág I Júlia, 
Tóth Etel, Horváth Gyuláné, Suba Imréné, özv. Mát- 
ray Istvánné, Nagy Erzsébet, Somogyi Anna, 
Hallgató Gyula, Jajcai Mária, Gáspár Ágnes, 
Trényi Júlia, Varga Júlia, Marics Júlia, Bartalis Er
zsébet, Méder Mária, Tizedes János, Görög 
Ferenc, Lázár Mihályné, Gyulaffy Béláné, Schmidt 
József, Kertész Károly, Moldován Miklós, Czeczat- 
ka Frigyes, Szőllősi Ilona, Bugyáki Ferenc, 
Kövecses György, Horogh István, ids. Babay 
József, Pellák Sámuel, Nagy Gergely, Pusztay Júlia, 
Makki István, Kiss István, Ónody János, Brza 
Viktória, Misik Sándorné, Lőrinci Lilla, Kerekes 
Bálintné, özv. Csik Ferencné, Ordán Mária, Ujváryjá- 
nos, Dankó István, Muntyán Kálmán és Szency István. 
Számvizsgálóbizottsági tagok lettek: Barinka 
Józsefné, Vitkovits János és Szunyogh Szeréna.

A központi vezérlőbizottságba Nagy Pál, 
Hallgató Gyula és Válfy Ferenc küldettek ki.

A választások megejtése után Nagy Pál 
korelnök üdvözölte dr. Benárd Ágost orvos-elnököt 
és átadta helyét. Az újonnan megválasztott orvos
elnök átvette tisztségét, köszönetét mondott az 
újból megnyilatkozott bizalomért, majd az indít
ványokra tértek át.

Benárd Ágost dr. orvos-elnök javasolta, 
hogy a közgyűlés üdvözölje Huszár Károly nyug. 
miniszterelnök Önagyméltóságát, a Társadalom
biztosító Intézet elnökét. A közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel tette maváévá a javaslatot.

Balázs Flóra alelnök javasolta, hogy a köz
gyűlés válassza be a tiszteletbeli tagoJc sorába 
Hudina Béla lelkész urat, aki sok esetben mutatta 
ki jóindulatú pártfogását szövetségünkkel és annak 
tagjaival szemben. A javaslatot a közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel elfogadta.
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A tárgysorozat ezzel kimerült és dr. Benárd 
Ágost orvos-elnök buzdító szavai után a jövő 
programm ismertetésével ért véget a köz
gyűlés.

A szövetség uj választmánya a közgyűlés 
után mindjárt megtartotta az alakuló ülését, amelyen 
dr. Benárd Ágost orvos-elnök elnökölt és amely 
ülésen az annak kebelében elfoglalandó állásokat 
töltötték be. Ennek alapján a jegyzői tisztet Válfy 
Ferenc és Ónody János, az ellenőri tisztet Hallgató 
Gyula és liorogh István választmányi tagokkal 
töltötték be. Amennyiben az ülésnek több tárgya 
nem volt, elnök az ülést berekesztetie.

.. ........ ...... ...........

Mii tanultam m árcius 25-én
Nein szégyenlem bevallani, hogy sokai tanul

tam. Azt hitiem, hogy tagjaink között kevesen 
vannak, akiket igazán érdekel az egyesületi élet. 
Ma már szinte nem bírom elhinni, hogy annyi 
értékes erő van közöttünk és hogy a szeretet 
és ragaszkodás ilyen nagy mértékben nyilvánulhat 
meg.

Amióta az a meglepetés ért, hogy egyesüle
tünk dr. Fajnai Béla, szeretett elnökünk 20 éves 
elnökségéi ünneplő díszközgyűlésen szerény sze
mélyemet is ünnepelte habár mind ez ideig távol 
tudtam tartani magamat attól, hogy személyemmel 
kapcsolatosan ne történjék semmi, ma mégis hálós 
köszönetét mondok érte. Nem azért, mert képem 
ott díszeleg az egyesületben, sem azért mert 
egyesületünk 25 éves jelvénye disziti mellemet. 
Ezek kedves és szép dolgok, de énnél mélyebb, 
értékesebb, amit ebből merítettem és amit ta
nultam.

Itt fekszik előttem egy garmada levél és 
több emléktárgy, mind arról téve tanúságot, tiogy 
szeretett kartársaim, kartársnőim, mily figyelemmel 
kisérik munkánkat. De látnom kellett azt is, hogy 
a szeretet mily ékesszólóvá tudta tenni egyes 
tagjainkat. Hallani Válfy Ferenc üdvözlő szavait, 
mint kész szónok, a szeme árulja el, hogy a 
szive mit érez, oly lelkesedéssel, oly talpraesetten, 
hogy már csak azért is érdemes volt küzdeni, 
hogy ezeket hallhassam. E helyen mondok szép 
beszédéért köszönetét, azonkívül köszöntöm meg
bízóit is.

Az a virágerdő, az a sok emléktárgy és a 
sok szép levél, melyre képtelen vagyok egyenként 
válaszolni, ez utón hálásan köszönöm a bátorítást, 
a ragaszkodást. Ez megtanított arra, hogy rendü
letlenül küzdjek a világi betegápolók és ápolónők 
igazáért. Fogadom, hogy küzdeni fogok addig, 
mig az Isten erőt ad, szem előtt tartván „Arany 
János" ezen versét, hogy:

Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős m egállja,
És tudod a küzdés micsoda akarat ?

Mely előbb, vagy utóbb, de borostyánt arat.

Vissza az ősforráshoz!
Gejza fejedelemről — szent István, első magyar 

király atyjáról — megemlíti a történelem, midőn 
udvari népével együtt áttért a keresztény hitre, 
későbbi éveiben, egészen a haláláig, az ősi 
hagyományos ceremóniák mellett továbbra is 
bemutatta a fehér ló áldozatot a Hadak Lírának, 
ahogyan pogány eleink a magyarok Istenét nevez
ték. A papságnak, mikor ez tiltakozott az ellen, 
hogy két Istennek is hódol, igy felelt: „elég gaz
dag vagyok ahoz, hogy Krisztusnak is, meg a 
magyarok Istenének is áldozzak"

E történelmi adoma jut az emberek eszébe, 
ha figyelemmel kisérik egyik másik egyesületi tag 
kétszínű politikáját. Látszólagosan hűséges test
vérnek mutatkozik, tényleg azonban hive egy 
másik tábornak, egy olyannak, amely állandóan 
farkasszemet néz velünk és amellyel mi sohasem 
lehetünk elvi párhuzamban. Más cél vezet minket, 
más őket A mi utunkon a krisztusi szeretet, az övékén 
az erőszak vörös démona jelzi az irányt. Dacára 
ennek, mégis akad közöttünk nem is egy kishitű, 
ingatag testvér, aki az ellentábor zászlója alatt 
reméli fellelni boldogulását és űz egy tűnő déli
bábot, melyet soha el nem ér.

A magyar ember ilyen kétfelé hajló egyéne
ket szokta a „kétkulacsos" jelzővel felékesiteni, a 
mi valóban meg is felel jellemük illusztrálására. 
Kulacs elől; kulacs hátul; innen is, onnan is szív
ják a nedűt. Az ilyen kulacs nedűje mérget rejt 
magában és szomorú kiábrándulásoknak szokott a 
szülőanyja lenni.

Hasonlóak ezek az olyan emberhez, aki két
féle templomba jár imádkozni. Lehet-e őszinte egy 
olyan ember imádsága, aki áruig az egyik oldalon 
ruca kulpázik, azon gondolkozik, hogy mielőbb 
eljusson a másik oltárhoz, ahol a iömjéníüst, mint 
Káin áldozásakor, sohase száll az égfelél Ez. több, 
mint farizeuskodás. A farizeusok is csak egy 
templomba jártak. Ennek a neve: Hűtlenség.

Hűtlen elsősorban mindnyájunkhoz, joggal 
feltételezhetjük, hogy az illető az ellentáborban 
nem a mi érdekeinknek a szószólója, sőt! Másod
sorban hűtlen önmagához, hűtlen ahhoz az ideális 
erényhez, aminek szilárd jellem a neve. Egy szi
lárd jellemű szív tántoríthatatlan s ha már egyszer 
a mi ösvényünkre lépett, velünk együtt kell halad
nia egy közös cél felé. Egy lélekkel nem lehet 
Krisztust imádni s egyidejűleg bálványnak hódolni.

Vegyék tudomásul az ellenkező vizen lavíro
zok, hogy az ő utjok végén sohasem fog fel
ragyogni az. a szépen fénylő csillag, mely már a 
Napkeleti Bölcseknek is irányt mutatott. Utjok 
végén feneketlen mélység tátong, amely egykor 
minden tévhit, balga eszme temetője lesz.

Azért nem vetjük meg eltévelyedett testvérein
ket, ha tévedésük tudatában bűnbánóan, mint a 
bibliai tékozló fiú az atyai házhoz, visszatér közénk. 
Megbocsájtó szívvel, a szeretet szép szavával 
bilincseljük őket vissza elveinkhez. Legyünk meg
értők egymással szemben, mint egyetlen család 
gyermekei és ne a megtorlás, hanem a meg
bocsátás szelleme vezéreljen mindnyájunkat.

Balázs Flóra, alelnök. Dinyér István
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Szomorú húsvéti ünnepek.
A világ kereszténységének nagy ünnepe a 

húsvéti ünnepnap. A két húsvéti ünnepnapot az 
egész világ kereszténysége meleg családi körben 
szokta megünnepelni. Már azok a családok, ahol 
a ridegségéről közismert kapitalista rendszer azt 
meg nem akadályozza. Mert sajnos ilyen esetek 
a mai u. n. „keresztény kormányzati rendszer1' 
idejében nem egy esetben előfordulnak.

Ott, ahol a közérdek és szolgálati rendszer 
ezt megkívánja, azt meg tudjuk érteni, azonban 
ott, ahol ez a szükség nem áll fenn, azt a leg
nagyobb mértékben kell elítélnünk és sürgős 
intézkedését elvárjuk e tekintetben is a kormány
zatnak. Minket egészségügyi alkalmazottakat e 
kérdésnek a reánk vonatkozó része érdekel és 
foglalkoztat.

A nagy ünnepek első napján fürdő-üzemeink 
zárva tartásával már évek óta foglalkozunk és 
leszögeztük álláspontunkat a tekinteiben, hogy 
— a szezonfürdőink kivételével — a rendes fürdő
üzemeink nyitvatartása a nagy ünnepeink első 
napján nem szükséges. Ezen álláspontunkat iga
zolja az, hogy a főváros minden számottevő fürdő
üzeme a munkásság ezen szerény és jogos kíván
ságát üzemének zárva tartásával honorálta.

Egy-kéf magánkézben levő fővárosi fürdő
üzem van csak, amelynek igazgatósága nem haj
landó a fürdőmunkásság ezen szerény és jogos 
kívánságát méltányolni. Ezen üzemek igazgatóságait 
a munkásság kérelmére szakegyesületiink évenként 
a nagy ünnepek előtt fel szokta keresni és kérni, 
hogy üzemüket zárva tartsák. Ez történt most 
husvéi ünnepe előtt is. A szakegyesület vezetősége 
átiratban kereste meg a Szent Lukács-fürdő 
igazgatóságát és a munkásság nevében kérte az 
üzemnek husvét első napján leendő zárva tartásai. 
Jellemző, hogy Nagy vezetőségi tagunk interveni
álására az üzem igazgatója azzal érvelt, hogy a 
fürdő munkássága nem óhajtja az üzem zárva 
tartását. Az üzem-igazgató ur ezen kijelentése 
ellenére is fenn kell tartanunk azon állításunkat, 
hogy a munkásság igenis óhajtja az üzemnek 
a nagy ünnepek első napján való zárva tartását.

Sehogyan se tudjuk megérteni, hogy hova 
sikkadt el szakegyesületünk azon beadványa, 
amelyet még a múlt év elején adtunk be a népjóléti 
minisztériumba ez irányban és amelynek annak 
idején, miután a fürdőüzemek igazgatósága részéről 
kérésünk méltányossága megerősive lön, az ipar
kamarát is meg kellett járnia. A fürdőmunkásság 
e szerény és jogos kívánságát kel!, hogy a népjó
léti miniszter ur is méltányolja. Hozzáfordulunk és 
kérjük, végre nyújtson módot rendeleti utón, hogy 
a fürdőmunkásság is legalább az évnek e három 
nagy ünnepén — karácsony, husvét és pünkösd — 
első napján keresztény emberhez méltóan ünnne- 
pelhessen együtt családja tagjaival. Ez talán csak 
eléggé méltányos kívánság?

Székház-bélyeg. A Fiirdősök 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.

Vegyes hírek.
Halálozás. Ádám Béla úszómester életének 

26-ik évében hosszú szenvedés után Mezőkövesden 
elhunyt. Temetése f. évi március hó 28-án volt 
Mezőkövesden. Nyugodjék békében!

Választmányi ülés. Első Budapesti Fürdős- 
személyzet Betegsegélyző és Temetkezési Egylete 
f. évi április hó 10-én tartotta meg rendes havi 
választmányi ütését. Bugyáki Ferenc elnök meg- 
állapitottaoa határozatképességet és üdvözölvén a 
megjelenteket, az ülést megnyitotta. Mielőtt a 
napirendre áttért volna, megemlékezett Hierwarler 
Keresztély íagtárs elhunytéról és kérte emlékének 
jegyzőkönyvileg való megörökítését. Egyhangúlag 
elfogadták. Elnök ezután a titkárral felolvastatta 
az előző ütés jegyzőkönyvét, ami ellen kifogás 
nem tétetett. Horog István és Nagy Pál v. tagok
kal hitelesíttetett. Ezután elnök bejelentette a 
hatósági könyvvizsgálatot, amit a választmány 
tudomásul vett. Majd a titkár ismertette az ellen
őrzött 1929. évi első negyedév pénztári forgalmát, 
mely szerint az egyesület készpénz készlete 1929. 
március hó 15-ig 4.694 pengő 02 fillér. Vagyon- 
szaporodása az év első negyedében 408 pengő 
39 fillér. A pénztári jelentést általános megelége
déssel vették tudomásul. Ezután Hagy Gergely 
oly irányban szólalt fel, hogy a hátralékos tagok 
szólittassanak fel tagdíj hátralékuk befizetésére és 
ismertessék velük a nemfizetés esetén őket érő 
károsodásról. Tudomásul vétetett. A napirend ezzel 
kimerült és az elnök az ütést bezárta.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi április hó 4-én tartotta meg rendes havi 
ütését. Nagy Pál ügyv. elnök a határozatképesség 
megállapiiása után az ütést megnyitotta és rámutatott 
nagy vonásokban az egyesület elmúlt évi munká
jára, majd sajnálatát fejezte ki, hogy sok választ
mányi tag nem tett eleget a beléhelyezett biza
lomnak. Ezután Ónody lános a jegyzőkönyvet 
olvasta fel, ami ellen észrevétel nem tétetett. 
Fazekas Mihály titkár a pénztári állományról 
számolt be, amit a választmány egyhangúan vett 
tudomásul. Szieben József főtitkár felolvasta a 
beérkezett leveleket, amit a választmány egyes 
hozzászólások után tudomásul vett. Szieben József 
és Vitkovils János tettek a védnöki tisztségre 
vonatkozó indítványt. A választmány az indít
ványokat a közgyűlés elé utalta. Nagy Gergely 
a Lukács-fürdő husvét-vasárnapi nyitvatartását 
tette szóvá. A felszólalásra Szieben József főtitkár 
adta meg a választ és bejelentette, hogy a lapban 
külön fog az üggyel foglalkozni. Ezután a Széchenyi- 
fürdő ügyét vitatta meg a választmány. Majd a 
közgyűlésre tették meg az utolsó szükséges intéz
kedéseket és amennyiben több tárgy nem volt, 
elnök az ütést bezárta.

Választmányi és igazgatósági üléseinkről szóló 
tudósításunkat — helyszűke miatt — jövő számunk

ban közöljük.

F elelős k iad ó: Szieben József.
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