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Világi ápo lónők  k ilüntetése.
Egyesülelünk büszkesége.

Azt hiszem már a napilapokból mindenki 
értesült, hogy a Kormányzó Ur Öfőméltósága a 
többi között két világi főápolónőt is kitüntetésben 
részesített. De kevesen gondoltak arra, hogy milyen 
lélekölő munkát kellett ezeknek végezni, hogy ezt 
a magas kitüntetést elnyerhessék.

Most, midőn minden oldalról igyekeznek a 
világi ápolónők munkáját lekicsinyíteni és elgán
csolni, felbecsülhetetlen értéket jelent e kitüntetés a 
világi ápolónők részére. Milyen megértő szere- 
tetre, milyen munka megbecsülő s az igazi ön- 
feláldozást felismerő vezetőségre vall ez a kitün
tetés 1 Olyan feljebbvalóra, ki szivén viseli a beteg 
sorsát, ki megfigyeli, vájjon az ápolónő hogyan 
hajtja végre az orvosi utasításokat, s látván, hogy 
pontos, lelkiismeretes munkatársról van szó, azt 
meg is becsüli és megbecsiilteti mások által is.

Ilyennek ismerjük a Szent László-kórház 
igazgatóságát. Ilyen igazgatóság vezetése alatt 
történhetik meg az, hogy a végzett becsületes 
munkáért kitüntetésben részesülhet az ápolónő is. 
Az érmek átadásánál jól esett hallani a Polgár- 
mester ur szép szavait, mert úgy éreztük, hogy 
nemcsak sablónszerűen hangzottak el, hanem át 
is érezte annak minden egyes mondatát. Ha a

és gáncsoskodás érte őket, nem 
változtattak rögtön állást, hanem 
kitartással, lelkiismeretes munkával 
bebizonyították, hogy erre a pá
lyára valók, a betegágy s a beteg
ápolás az ő hivatásuk, lemondás 
mindenről, ha a beteg érdeke úgy 
kívánja! Legyenek ők is példa
képei a világi betegápolói karnak. 
E hosszú pályafutásuk idején részt 
kértek ők minden örömből és fáj
dalomból.

Midőn szeretettel köszöntjük 
kitüntetett kartársnőinket az Egye
sület nevében, a nagy ápolónői 
karnak is üzenünk. Tanulja meg 
mindenki, ki e pályán működik; 
hogy az élet nagy és komoly 
dolog, s hogy az ápolónő sorsa 
az életben a küzdelem. Küzdeni 
és győzni kell!

Ezzel az alkalommal üdvözlünk 
benneteket Jajczai Mária és Füzessy 
Zsuzsanna hittel és szeretettel.

Az Egyesület nevében; 
Balázs Flóra, alelnök.

Ja jcza i M ária  ápo lónő, 
egyesületünk tagjo,

akit a Kormányzó Ur Ófőméliősága 
a vöröskereszt érdemkereszl

kitüntetésében részesített.

Füzessy Zsuzsanna ápolónő, 
egyesületünk tagja,

okit a Kormányzó Ur Öfőméltósága 
a vöröskereszt érdemkereszt

kitüntetésében részesített.

jelenvoltak közül senkísein volna pártfogónk, de 
Ö bizonyára maga az, aki értékelni tudja az 
ápolónők nehéz munkáját.

Boldog örömmel üdvözöljük a két világi 
ápolónőt, nem csak mint ápolónőket, hanem mint 
Egyesületünk oszlopos tagjait is, kiket egy ember
öltő fűz Egyesületünkhez. Mint a betegápolásban, 
úgy az egyesületi életben is csak tiszteletet és 
megbecsülést vívtak ki maguknak.

Jajczai Mária, egyesületünk megalakításában 
is részi vett. Komoly kitartó munkásságát semmi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy immár 22 éve 
a Szent László-kórházban tesz megszakítás nélkül 
szolgálatot. De nézzük Füzessy Zsuzsanna kar
társnőnket, ki az Egyesületünkben szerezte meg 
ápolónői oklevelét és aki dr. Rajnai Béla orvos
elnök ur 10 parancsolatát, mely az ápolónők 
kötelességeiről szól, úgyszólván befüszerint tartotta 
be, 25 évet töltött a Szent l ászló-kórházban.

Testvéreim, ha ezt a két karfársnőt nézzük, 
kik maguk elég példák arra, hogy a világi ápoló
nők megbecsültessenek és ha elgondoljuk, mennyi 
szenvedést, mennyi könnyet kell letörülniök, meny
nyit kelleti önmaguknak is szenvedniük a meg 
nem értés miatt és milyen megadással kellett 
viselniök sorsukat, mennyit kellett dolgozniok és 
imádkozniok, hogy mindent elbírhassanak, hogy 
kiérdemeljék feljebbvalóik megbecsülését, hogy 
kellett magukat fegyelmezniök, ha meg nem értés
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H ogyan  kell véd ek ezn ü n k  a rheum a  
e llen  ? *

A rheuma előidézésében, mint tudjuk, több
féle körülmény játszik szerepet. Ezek két főcsoportra 
oszthatók : 1. a fertőzés, 2. a disponáló körülmény.

A fertőzés különböző bacteriumok alakjában 
ott lappang a mandulákon, vagy más búvóhelyeken 
és várja a disponáló körülményi, amely esetleg 
valamilyen friss fertőző megbetegedés, de legtöbb 
esetben a meghűlés, — hogy lerombolja a szer
vezet ellenállását.

Ügyelnünk kell tehát a fertőzés lappangó 
helyeire A mandulagyulladásokat, különösen ha 
azok gennyesek, nagyon komolyan kell venni. 
A gennyes mandulagyuladást mindig úgy kell 
kezelni, mint egy súlyos betegséget Igen sok 
komplikációt okozhat vesével, szívvel, mindenek 
fölött az Ízületekkel, azért ilyenkor azonnal ágyba 
kell feküdni, feltétlenül orvost kell hívni és úgy 
kezelni, mint a legkellemetlenebb betegséget.

Sajnos a nagyközönség a gennyes mandula- 
gyulladást nem respektálja eléggé. Pedig a 
szomorú példáknak végeláthatatlan sorát lehet 
bemutatni, amelyeknél a kezdet egy ilyen meg
betegedésből indult ki.

Gondot kell fordítom a többi garatképletek. 
orr- és me/Jékiiregeknek, fülnek az ápolására s 
különösen figyelemre kell méltatni az odvas, rossz, 
lályogos fogakat, amelyeket haladék nélkül ke
zelni kell.

A disponáló körülmények közül a meghűlések 
a rheurnás bajok előidézésében és recidiválásában 
igen nagy szerepet játszanak, a meglévő folyama
tot minden esetben súlyosbítani képesek Ezért 
kerülni kell a meghűléseket, különösen az előzetes 
felhevülés után való lehűlést, vagy átnedvesedést.

Igen fontos, hogy a betegeket olyan állapot, a 
hozzuk, hogy a meghűléssel szemben dacolni 
tudjanak. Óvatos vizkurákkal még az érzékeny 
embereket is annyira meg lehet edzeni a meg
hűléssel szemben, hogy azok a hideg behatásokat 
egészen megszokják. Ezt fokozatosan kel! végezni, 
szivacslemosásokkal, nedves ledörzsölésekkel 
kezdve, majd a bőringert mindinkább erősítve, 
esetleg a vizet alkohollal keverve, átmehetünk az 
egész test hideg lemosásaira és a félfürdőkre. 
Ezeket indifferens hőfokon kezdjük el és aztán a 
hőfokot mindinkább csökkentjük.

Az edzés másik módja a légfürdö, levetkőzve, 
szabad levegőn végzett mozgások, amelyekben 
szintén fokozatosan haladunk előre. Részlegesen 
levetkőzve kezdjük melegebb levegőben, majd 
mindinkább áttérünk a teljes légfürdőkre, szabadban, 
hideg levegőn.

Szerepet játszanak a rheurnás bajok keletke
zésében a lakás-, ruházkodási- és foglalkozási 
viszonyok is.

A nedves tataion épült lakás sohasem lesz 
megfelelő. Száraz napos, alápincézett lakásra van 
szükség. A rheurnás beteg hálószobája lehetőleg 
délfelé feküdjék, nagy száraz és fűthető legyen. 
Hideg időszakban is egyenletesen legyen tempe
rálható. Kerülni kell a túlfűtött helyiségben való 
tartózkodást, az izzadó bőr hirtelen lehűlését, 
a nedves és hideg időben való ácsorgást

A ruházkodásnak minden időszaknak a kli
matikus viszonyoknak megfelelőnek kell lenni. Ne 
gátolja a bőr lélekzését, ne izzasszon, de tartson

• „A  Rheurnás Baiok Házi Kezelése" (irta : dr. Englánder 
Árpád) című közhasznú füzetből. (Szerk.)

kellő meleget. Hidegebb időben gyapjú alsóruhák 
viselése kívánatos.

A foglalkozások közül károsak lesznek azok, 
amelyek hirtelen hőmérsékváltozást gyakran köve
telnek, vagy arra kényszerítik a beteget, hogy 
nedves helyen sokat tartózkodjék. A foglalkozással 
járó mozgások mindig a beteg állapotától fognak 
függni. Ha fájdalmas és duzzadt az Ízület, nyuga
lomra vari szüksége, különben a mérsékelt mozgás 
hasznára válik.

Káros és ezért kerülendő különben minden 
tuleröltetés, ütés, megrázkódtatás, mert ezek al
kalmat adnak az arra disponált egyéneknél 
chronikus izületi bajok kifejlődésére.

Súlyosbodik a yazdasógi helyzet.
Nem uj dolgot Írunk akkor, amidőn azt iriuk. 

hogy a gazdasági viszonyok napról-napra mind 
súlyosabban nehezednek a fíirdőmunkásságra is. 
Mind a mai napig úgy, ahogy, a fürdőmunkásság 
szerény keretek közötl megtalálta számítását a 
mindennapi élethez. Az utóbbi hónapokban azon
ban fokozatosan csökken a kereseti lehetőség 
ugyannyira, hogy a fürdőmunkásság sem térhet ki 
az elől, hogy komoly megfontolás tárgyává tegye, 
milyen módon biztosítsa a jövőben azt a keresetet, 
amely ez ideig a létfentartásra a kezeihez jutott.

A fürdőmunkásság óhajának tett eleget a 
vezetőség, amidőn e kérdést a legutóbb meg
tartott választmányi ülés napirendjére tűzte. 
A választmányi ülés e kérdést hosszabb, tüzetes 
megvitatás tárgyává tette, melynek alapján arra 
az elhatározásra jutott, hogy mozgalmat indít a 
fizetésük rendezése érdekében.

A mozgalmat első sorban is a főváros tulaj
donát képező fürdők — mint a főváros legnagyobb 
és számottevő fürdőinek — személyzete érde
kében indítja meg. A fürdőmunkásság legszeré
nyebb kívánságát terjesztette az egyesületünk 
vezetősége a tőváros illetékes ügyosztályának 
tanácsa elé. Mint ismeretes, a liirdőmunkásság 
főbb keresetéi a kezelési dijak képezték és 
képezik ma is. A kezelési dijak mellett egy 
elenyésző csekély fix fizetést is kaptak, amely a 
munkásbiztositó diját és a villamos közlekedés 
költségét fedezte a fürdőmunkásságnak, tz  az 
összeg, amikor még a papirkoronánk értéke jó 
volt havi 2000 (kettőezer) korona volt. Ez az összeg, 
azonban a papirkorona értékének csökkenésével 
nem emeltetett és a fürdőmunkásság annak idején 
nem tett lépéseket az iránt, hogy a pénzünk érlék- 
telenedésével arányosan ennek az összege emel
tessék fel. (Elég rosszul tették. Szerk.) így történt 
meg, hogy a midőn a pengő számításra tértünk 
át, a 2000 papirkoronából a mostani számítás sze
rint 16 (tizenhat) fillér lett. A fürdőmunkásság ezek 
szerint most is kap fix fizetést, amely összeg 
havonta 16 (tizenhat) fillért tesz ki.

A fiirdőmunkásság a kereseti viszonyok erős 
csökkenése következtében a legutóbb tartott vá
lasztmányi ülésen megbízta a vezetőséget, hogy 
oly irányban tegyen lépéseket, hogy ezt a 
16 (tizenhat) fillért emelje fel a Tanács olyan ösz- 
szegre, hogy ennek értékéért ugyanazt kapja meg 
a fürdőmunkásság, mint amit annak idején n 
2000 (kettőezer) papirkoronáért megkapott. A mi
dőn a fürdőmunkásság ezt az óhaját terjeszti a 
Tanács elé, úgy érezzük, hogy a legszerényebb 
keretek között tárja fel kérését és sem a Tanács,
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sem a bizottság nem zárkózhatik el annak teljesítése 
elől. A fürdőmunkásság a legnagyobb bizalommal 
várja, hogy a vezetőség által benyújtott memoran
dum kedvező elintézést fog nyerni.

M ilyen n ap ib ér-osz tá ly t fizetünk?
Szaklapunk elmúlt számában közöltük, hogy 

a fürdők fürdős alkalmazottaiknak milyen napibért 
tartoznak fizetni 1929. január hó 1-étől kezdve a 
Társadalombiztosító Intézetnél. Mint jeleztük, tájé
koztatni kívánjuk tagjainkat a magángyógyintéze- 
tek beosztásáról is. Alábbi közleményünk ezt a 
célt kívánja szolgálni:

1. A VII. (hetedik) napibérosztályba sorozan- 
dók : a fürdőmesterek és fürdősök;

2. A VI. (hatodik) napibér-osztályba sorozan- 
dók : a műtősnők, osztályápolók, éjjeli ápolók;

3. Az V. (ötödik) napibérosztályba sorozan- 
dók: segédműtősök, segédápolók, szülésznők ;

4. A IV-ik (negyedik) napibérosztályba a nem 
hozzánk tartozók;

5. A 111. (harmadik) napibérosztályba sorozan- 
dók ; röntgenesek, laboratóriumi és fürdős-segédek.

Bérosztályokban fizetendő összeg

Napok
száma

3 4 5 6 7 8
P P P P P P

1 -.26 - .3 6 - .4 6 —.56 -.66 -.76
30 7.80 10.80 13 80 16.80 19.80 22.80

Ezen összegben az öregségi biztosítási illeték 
is benne van. A fenti összeghez még heti 8 vagy 
4 fillér baleseti összeg is járul. Azonban a fenti 
összeg felét törvény szerint a munkaadó fizeti és 
csak a másik felét fizeti az alkalmazott.

A fenti befizetett biztosítási összegek után 
betegség esetén a biztosított tag az alábbi segé
lyezésre tarthat igényt. 

3 * 5 6 7 8
Készpénz segélyek n a p i b é r Ő S Z t q  h

p p p p p P

Táppénz
1 napra 28 napig 1.50 2.10 2.70 3.30 3.90 4.50

Táppénz 1 napra a
29 naptól 1 év lejártáig 1.87 2.62 3.37 4.12 4.87 5.62

Temetkezési segély ■ 75.- 105.- 135.- 165.- 195.— 225.-

A fenti segélyezéseken kívül még orvos és 
gyógyszer stb. is jár.

Kultur e lőadások . Szövetségünk vezetősége 
elhatározta, hogy sorozatos kultur előadásokat fog 
rendezni — mint ahogy azt a múltban is megtette. 
Az előadásokra a társadalom kiváló vezető egyéneit 
kéri fel a vezetőség, amelyre már eddig is többen 
Ígérték meg részvételüket. Az előadások kapcsán 
minden alkalommal több szórakoztató számot is fogunk 
bele illeszteni Az előadásokat a Betegápolók Egyesü
letének székházában, VIII., Dobozi-u. 45. sz. alatti 
nagytermében rendezzük meg. Már most felkérjük 
a szövetség t. tagjait, hogy ezen előadásainkat minél 
nagyobb számban látogassák, hogy ezek sikere minél 
eredményesebb legyen. Az időt és programmot külön 
fogjuk ismertetni. Ezúton hívjuk fel mindazokat, akik 
ezen előadásokon szavalattal, magán jelenettel stb. részt 
óhajtanak venni, jelentkezzenek a titkárságnál, VII., 
Dohány-u. 74, I. em. 16. sz. alatt.

Vegyes hírek.
Schuschny Henrik dr. m. kir. egészségügyi 

főtanácsos urnák f. é. október hó 1-én történt elhuny
téval őszinte jóakaróinak egyik legértékesebb tagját 
veszítette el a Magyarországi Betegápolók és Ápolónők 
Országos Egyesülete. Egyike volt ö azoknak, a saj
nos kevés barátainknak, akik nemcsak jóindulattal 
tekintettek reánk, de akik maguk is a mindennapi élet 
forgatagában állva jól ismerik a működésünket és jól 
ismerve bennünket, szívesen támogatják önzetlen és 
mindig csak közérdeket szolgáló törekvéseinket. Kitűnő 
jóakarónk elhunyta alkalmából egyesületünk elnöksége 
az Országos Közegészségügyi Egyesület elnök
ségéhez, melynek ö főtitkára volt, f. hó 4-én a követ
kező levelet intézte:

„Felejthetetlen kiváló Főtitkárunk Schuschny 
Henrik dr. ur Öméltóságának elhunyta alkalmával 
küldött értesítését megköszönve, kérem, fogadja a mé
lyen tisztelt Elnökség őszinte részvétem kifejezését. 
A Megboldogult meleg érdeklődéssel tüntette ki a 
vezetésem alatt álló Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesülete működését, melynek 
tagjai — a közegészségügynek megélhetésükért keser
ves küzdelmet folytató és minden pártolást megérdemlő 
közkatonái — mélyen meghajtják zászlójukat az Egészség
ügy imént elhunyt vezérférfiának magas szelleme elött'í

Gyászhir. Kiss Eszter kartársnőnket édes
anyjának f. évi október havában történt elhalálozásával 
mély gyász érte. Kartársnőnkkel mélységes gyászában 
osztatlan fájdalommal vele érzünk. Az elhunyt nyugod
jék békében!

Szakelőadások. A Fürdősök Egyesületének 
vezetősége, mint a múlt évben, úgy ez idén is több 
egymást követő szakelőadást óhajt rendezni az egyesü
let tagjai részére. A vezetőség már lépéseket tesz, 
hogy az előadásokra olyan szakelőadókra tegyen szert, 
akik a szakkérdéseket olyan formában ismertessék meg 
az egyesület tagjaival, hogy az előadások iránt minél 
nagyobb érdeklődést ébresszenek. Már eddig is több 
kiváló szaktekintély készségét fejezte ki egy-egy előadás 
megtartására. Amint a vezetőség az előadások pro- 
grammjával elkészül, külön is fogja azt teljes egészében 
ismertetni.

Disznótoros vacsora A Betegápolók Egyesülete 
f. évi november hó 9-én (szombaton) este 8 órakor 
saját Otthona nagytermében, Vili., Dcbozi-u. 45. sz. 
alatt saját házilag készüli disznótoros vacsorát 
rendez. A vacsorajegyek előre váltandók meg az egye
sület titkárságánál, VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. sz. 
alatti irodánkban, f. évi november hó 7-ig bezárólag. 
Aki a vacsorán részt óhajt venni, a jegyet feltétlen 
váltsa meg, mert csak annyi terítéket készít a rende
zőség, ahány jegy elfogy. A vacsorához kitűnő és olcsó 
italokról a rendezőség gondoskodik. Ne mulassza el 
ezen estélyünkön résztvenni egy kartárs, vagy kar- 
társnő sem.

Gyermek-felruházás. Szövetségünk és annak 
szakosztályai, mint az elmúlt évben, úgy ez idén is 
ismételten felruházzák azon tagok gyermekeit, akik erre 
igényt tartanak. Felhívjuk azon t. Tagtársak és Tag
társnők figyelmét, akik e segélyezésben részt óhajtanak 
venni, ezen igényüket f. évi november hó 20-ig bezáró
lag jelentsék be a szövetség titkárságánál. Akik e fel
hívás ellenére a fent jelzett időre igényüket be nem 
jelentik, a későbbi jelentkezésüket figyelembe nem ve
hetjük és igy ők a vezetőséget ezért semmi váddal 
nem illethetik. Előre bocsájtjuk, hogy ha az igénylés 
olyan mérvű lesz, amelyre a vezetőség nem számított, 
úgy egy családból csak egy gyermek részesülhet 
segélyezésben. Egyben felkérjük a tehetősebb tagjainkat,
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hogy adományaikkal segítsék a vezetőséget, hogy minél 
több gyermeket örvendeztethessünk meg.

Alattom os betegség . Nem gyilkol, mint a 
tuberkulózis, de fokozatosan rokkanttá teszi az embert 
— és ezért alattomos betegség a rheuma. Találóan igy 
jellemzi ezt a bajt dr. Englander Árpád kitűnő 
szakértelemmel megirt könyvében, amely „Á Pheumás 
Bajok Házi Kezelése" címmel jelent meg.

A könyv megdöbbentő adatokkal számol be a 
rheumáról, mint népbetegségről, mely a betegpénztárak 
számadásaiban hihetetlen sűrűn és nagy számadatokkal 
szerepel. Ismerteti a rheuma okait, korai felismerésének 
fontosságát és rámutat arra, hogy az orvosi kezelés 
mellett milyen óriási fontosságú a beteg otthoni keze
lése, mely az orvos munkájával vállvetve segít a teljes 
gyógyuláshoz. Ez a nagyszerű hézagpótló munka 
minden könyvkereskedésben kapható.

A szegedi csoportunk szüreti m ulatsága. 
Igen szépen sikerült szüreti mulatságot rendezett 
f. évi október hó 5-én Szövetségünk szegedi csoportja, 
amelyen a szövetségünket Szieben Józsel főtitkár kép
viselte. A csoport tagjainak áldozatos adományaiból ke
rült ki a mulatsághoz szükséges szöllő, alma, körte 
stb. A rendezőség fáradtságot nem ismerő szorgalom
mal készítette elő a mulatságot és bár e téren kevés ta
pasztalattal rendelkeztek, azt mégis a legjobban sikerült
nek lehet mondani. A díszítési munkálatoknál különö
sen választékos szép érzéket árultak el, a kik e mun
kát végezték. A midőn elismerésünket fejezzük ki a 
rendezőségnek a fáradságos munkájáért, nem mulaszt
hatjuk el külön hálánkat kifejezni Deák urnák a sze
gedi elmeklinika főápolójának, aki a bírói tisztségben 
nagyban elősegítette a mulatság sikerét. Az elért 
eredmény reményt nyújt arra, hogy egy esetleg rende
zendő estély a jövőben még kedvezőbb eredménnyel 
fog járni.

V álasztm ányi ülés. Szövetségünk f. évi szep
tember hó 26-án tartotta meg rendes havi ülését. Az 
ülést Nagy Pál alelnök vezette le, aki bejelentette, 
hogy dr. Benárd Ágost orvos-elnök más irányú el
foglaltsága miatt az ülésen részt nem vehet. Válfy 
Ferenc felolvasta a legutóbb tartott ülés jegyzőköny
vét, amit két választmányi tag hitelesített. Szele József 
a pénztári állományról számolt be, ami egyhangúan 
vétetett tudomásul. Szieben József főtitkár beszámolt 
a szövetségnek a nyári hónapokban végzett munkájá
ról, majd a beérkezett leveleket olvasta fel. A választ
mány a főtitkári jelentést egyhangúan vette tudomásul. 
Majd több a szövetség belső ügyét érintő fontos kér
dést tárgyalt le a választmány. Végül a tárgysorozat 
kimerülvén elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. A Fürdősők Egyesülete 
f. évi október hó 3-án tartotta meg rendes havi választ
mányi ülését. Nagy Pál elnök nyitotta meg az ülést 
és kérte a jegyzőkönyv felolvasását. Nánay József fel
olvasta a jegyzőkönyvet, a mit a választmány tudomá
sul vett és két tag hitelesített. Vitkovils János ismer
tette a pénztári állományt, ami egyhangúlag vétetett 
tudomásul. Szieben József az egyesület munkájáról 
számolt be, majd jelentette, hogy a szaklapban egy 
fürdőben történt sérelmes esetet közöltünk le, melynek 
nem éppen simának mondható utórezgései voltak és a 
mikor a szerkesztő úr is aposztrofálva lett, sőt jogos 
felháborodásunkat olyként szeretnék beállítani, mintha 
az nézetük szerint kommunista színezetű volna. E he
lyütt kívánjuk leszögezni, hogy minden ilyen irányú 
nézetet a leghatározottabban visszautasítunk, mert 
keresztény és hazafias meggyőződésünket senki 
állal elhomályosítani nem hagyjuk. Nem kívánunk 
ezzel kérkedni, azonban nyugodt lélekkel valljuk, hogy 
akkor, amidőn egyes urak — akik ma kereszténységük

kel es hazafiasságukkal szeretnek tüntetni — a kommün 
elől menekültek, mi akkor is állottuk a harcot és 
szembe néztünk vele, életünk veszélyeztetése mellett is. 
Azonban le kívánjuk ismételten szegezni, hogy minden 
olyan megszólás és ténykedés ellen tiltakozunk és fo
gunk a jövőben is, amely a becsületünk ellen irányul 
és sérti önérzetünket. Megköveteljük tagjainktól a föl- 
jebbvalóink iránti tiszteletet, ugyanakkor azonban el
várjuk és megköveteljük, hogy velünk szemben is azt 
az elbánást tanúsítsák. A választmány a főtitkári jelen
tést egyhangúlag vette tudomásul A választ
mány ezután a nehéz gazdasági viszonyokról tárgyalt, 
majd Kertész Károly indítványára határozatiig ki
mondotta, hogy átiratban fordul a Tanácshoz és kéri, 
hogy 30 pengő fix fizetést állapítson meg havonta a 
fürdős és fürdősnő szakmunkásoknak. Az egyesület 
több belső ügyét tárgyalta még meg a választmány, 
majd az elnök az ülést bezárta.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi szeptember hó 27-én első Ízben tartotta meg 
rendes havi igazgatósági ülését a saját székháza tanács
termében. Az ülést Balázs Flóra alelnök nyitotta meg, 
aki a határozatképesség megállapítása után szomorú 
szívvel parentálta el két hűséges tagunkat, Nagy 
Józsefné és Szunyoghy Szeréna kartársnőinket, 
majd annak az örömének adott kifejezést, hogy végre 
elérhettük azt, hogy saját Otthonunkban tarthatjuk 
meg üléseinket. Ezután Dinyér István felolvasta a 
legutóbb megtartott ülés jegyzőkönyvét és ez tudomá
sul vétele után két taggal hitelesíttetett. Válfy Ferenc 
a pénztári állományról számolt be, aminek tudomásul 
vétele után Szieben József főtitkár tette meg részletes 
jelentését. A főtitkári jelentés tudomásul vétele után 
Balázs Flóra alelnök meleg szavakkal üdvözölte az 
ülésen jelen volt Jajczai Mária igazgatósági tagot és 
Füzessy Zsuzsanna régi hűséges egyesületi tagunkat 
abból az alkalomból, hogy a kormányzó ur Ó főmél
tósága kitüntetésben részesítette az influenza járvány 
idején kifejtett önfeláldozó munkásságukért. Ezután a 
beérkezett kérelmek és levelek tárgyaltattak le. Czirják 
Margit kérte az egyesületbe újból való felvételét, amit 
az igazgatóság annál az oknál fogva nem teljesíthetett, 
mert a közgyűlés erre néki módot nyújtott, azonban 
ezen jogával nem élt, sőt ezt se most, se annak ide
jén meg se indokolta. Molnár Jánosné kérte II. 
osztályba való átírását. Az igazgatóság kérelmezőt 
oklevelének bemutatására utasította. Droba Lajosné 
II. osztályba leendő átírása nem volt teltesithető, mert 
a szabályok értelmében még kérelme idő előtti. 
Duhonyi Alberlné ápolónőt feljebbvalója iránti tisz
teletlen viselkedése miatt az igazgatóság az egyesület 
kötelékéből kizárta. Ezután több kisebb jelentőségű 
ügyet és a székházzal kapcsolatos kérdéseket vitatott 
meg az igazgatóság, majd a napirend tárgysorozata 
kimerülvén elnök az ülést bezárta.

Befegápoló tagjaink figyelmébe. Vannak 
egyes tagok, akik mind ez ideig nem szereztek tudo
mást arról, hogy egyesületünk vezetősége közgyűlésünk 
jóváhagyása mellett egy aggkori és rokkantsági alapot 
létesített, amely célra 20 fillér havi illetéket fizetnek 
tagjaink. Ez utón kérjük tagjainkat, akik még ezt nem 
vették tudomásul, e mindenki célját szolgáló alapot 
befizetésükkel erősítsék.

Köszönetnyilvánítás. A Kormányzó Ur Őfőmél- 
tósága által ért legmagasabb kitüntetésem alkalmából 
levélben és táviratban hozzám intézett meleg üdvöz
lésekért fogadják ez utón hálás köszönetemet.

Jajczai Mária, főápolónő.
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