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Közgyűléseink.
A Magyarországi Fürdőalkalmazotiak Orsz. 

Szakegyesüiete 1930. évi április 6-án (vasárnap) 
délután l/» 5 órakor Vili., József-utca 61. sz. alatta 
szakegyesületek központi székháza nagytermében
I. em. tartja rendes évi

tisztújító közgyűlését,
melyre kérjük a t. Tagok és Tagtársnők pontos 
és minél nagyobb számban való megjelenését.

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. Titkári jelentés.
6. Tisztikar lemondása.
7. Jelölőbizottság és korelnök választása, 
ö. Uj tisztikar és igazgatóság választása.
9. Esetleges indítványok tárgyalása.

10. Elnöki zárszó.

A Szövetség 1930. április hó 13-án (vasár
nap) délután */s5  órakor Vili., Dobozi-utca 45. szám 
alatt a betegápolók székházának nagytermében 
tartja meg rendes évi tisztújító

küldött közgyűlését, 
melyre a küldöttek pontos megjelenését kéri 

az Elnökség.
Tárgysorozat a fenti.

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

A közgyűlésen a tagsági könyv fel
mutatandó.

Közgyűlés előtt.
A tavasz ébredése a természetben inspirálja 

az ember öntudatra ébredését is. Mint a természet
ben a tavasz hozza meg a lökőerőt a szinpompás 
természeti szépség kifejlődéséhez, úgy a szerve
zeti életben is a közgyűlés tavasza lökőereje az 

öntudatos szervezeti életnek. S mivel ezek a köz
gyűlések nem minden természetes ok nélkül min
dig tavaszra esnek, úgy az egyesületi éleiben is 
az öntudatos szervezeti élet megújítása, fölfrissü- 
lése a közgyűléssel, tehát az Isten áldotta termé
szeti tavasszal kezdődik. Minthogy nagy hiba 
volna, ha a természetben a tavasz jelentőségével 
nem számolna az emberiség, éppen olyan elhibá
zott fölfogás volna, ha a szakmánkbeli munkás
testvéreink nem számolnának a szervezeti élet 
tavaszának jelentőségével a közgyűléssel.

A fürdőmunkásságot is immár több, mint 
három évlizede szólitgatja az esefről-eseire meg
választott egyesületi vezetőség a közgyűlésre, 
hogy ott minden öntudatos tagja az egyesületnek 
gyakorolhassa jogait, nyilváníthassa véleményét, 
amely vélemény mindenkor kell, hogy szem előtt 
tartsa a közérdeket. Ez a vélemény-megnyilvánulás 
nem csak joga, de kötelessége is az egyesület 
tagjainak. Mert egészséges szervezeti élet csak 
úgy építhető fel, ha abban a tagok a maguk jó 
véleménye által anyagot hordanak. Nemcsak pénz
beli anyagot értek ez alatt, hanem e mellett a 
joggyakorlás és kötelesség teljesítésével, jó ide
ákkal szép szinpompába ékesítvén a küzdő teret, 
fokozatosan igyekeznek kiépíteni az egyesületi 
életet.

Ezen jog gyakorlása és kötelesség teljesítése 
legyen fűszerezve a jogos kritikával és esetleges 
irány mutatással, melyet semmi esetre se az önzés 
vezéreljen.

Tapasztalhatjuk, mennyire szükséges az egész
séges öntudattal körülbástyázott szervezeti élet, 
ha csak a legutóbbi egy-két egyesületi mozza
natra gondolunk és ami a fürdőmunkásságot ért 
„mellőzni akarás" folytán nyilvánult meg.

De ne gondolja ám egy szakmánkbeli 
munkás-testvérünk se, legyen az csupán külső 
szemlélője egyesületi életünknek vagy belső ön
tudattal áldozatot hozni tudó küzdője a jobb és 
szebb jövőnek, hogy egy-egy, az elmúlt hetekben 
megnyilvánuló hasonló összejövetel meg is hozza 
gyümölcsét? Oh balga önámitás! Egy-egy ilyen 
nagyobb fontosságú és közérdekű eredmény kiví
vásához sokszor hosszú évek szükségesek. De 
megrövidíti ezen évek sokaságát az egy akarat
tal való megnyilvánulás.

Azért szólunk ezen alkalommal először azon 
munkás-testvéreinkhez, kik kívülről szemlélik az 
egyesületi életen belül küzdőket, ne kövessenek 
el bűnt saját maguk ellen, igy a családjuk és 
jövőjük ellen is: a közömbösségükkel, hanem 
tegyenek félre minden önzést, személyeskedést 
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vagy felületes, nem jogos kritikát, megszokott- 
ságoi és hozzák meg azt a csekély áldozatot, 
amit a jobb jövőért való küzdés megkövetel min
den dolgozó embertől, igy a fürdőmunkás testvé
reinktől is. Tehát ne tartsa magát távol az egye
sületi élettől egy fürdőmunkás testvérünk se, hanem 
lépjen be még a közgyűlés elöli az egyesületbe. 
Akkor, ha kiveszi a közért való küzdésből a részét, 
rövidebb idő alatt meg lesz a gyümölcse fárado
zásunknak. De ne merüljön ki ezen jog gyakorlása 
és kötelesség teljesítése a közgyűlés keretében. 
Ne mint a szalmaláng lobbanjon és aludjon az ki, 
hanem különösen az arra hivatottaknál és főleg a 
vezetőségbe beválasztottaknál legyen az égő 
zsarátnok, melynél a kötelességteljesiiés érzete 
ne csak föllángoljon, de égjen is szüntelen ...

Vilkovils János.

Közgyűlésünk.
Betegápoló Egyesületünk f. évi március hó 

25-én (Gyümölcsoltó Boldogasszony napján) tartotta 
meg XXIX. évi tisztújító közgyűlését. Ünnep számba 
sorozhatjuk ezen közgyűlést, mert első alkalma 
volt az egyesület vezetőségének, hogy tagjainkat 
saját székházunk nagytermébe hívhatta össze a 
közgyűlésre. A közgyűlés iránt szokatlanul nagy 
érdeklődés nyilvánult meg a tagok részéről és a 
terem zsúfolásig telt meg. Dr. Rajnai Béla orvos
elnök a betegápolónő képzés állami rendezésének 
tárgyában 7o/ían Béla dr. tanár úrral folytatott 
tárgyalásainak eredményeiről beszámolva nyitotta 
meg a közgyűlést.

Napirend előtt kért szót Balázs Flóra alelnök, 
amit a közgyűlés megadott. Az alelnök meleg 
szavakkal üdvözölte Virág Júlia I. kartársnőt 
25 éves egyesületi tagsága alkalmából és mellére 
tűzte az egyesület ezüst négylevelü lóherécskéjét, 
amit Virág Júlia I. kartársnő megindultan köszönt 
meg.

Ezután a múlt évi jegyzőkönyv felolvasása 
következett volna, amit azonban a közgyűlés nem 
kívánt felolvastatni, ellenőrzését és hitelesítéséi 
két jelen volt tagtársunkra bízta.

Az évi pénztári mérleg és évi előirányzat 
felolvasására került ez után a sor, amit Válfy 
Ferenc pénztáros terjesztett elő. Hallgató Gyula, 
Papdy Anlalné és Suba Imréné számvizsgáló 
bizottsági tagok jelentették, hogy a mérleget 
rendben találták és kérték annak tudomásul 
vételét. Egyhangúan vétetett tudomásul.

Szieben József főtitkári jelentését olvasta fel, 
amely a következő volt:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ismét egy év morzsolódott le egyesületi életünkből és 

mi, mint minden évben, úgy most is, 1930 március hó 25-én, 
e hagyományos napon, immár huszonkilencedik alkalommal 
jöttünk össze, hogy egyrészt számot adjunk sáfárkodásunk
ról, másrészt, hogy seregszemlét tartsunk soraink felett. 
Minden évben ez a nap van hivatva, hogy egyesületünk tagjai 
áttekintést nyerjenek az egyesületünk vezetőségének egy évi 
munkájának eredményéről. É napon mód adatik minden egyes 
tagnak arra, hogy a vezetőség munkájára komoly észrevéte
leit megtehesse és, ha abban olyant észlel, ami aggodalomra 
ad okot, azt itt a t. Közgyűlés színe előtt feltárhassa.

Az utóbbi évek mindegyike egy-egy ünnepsorozatot jelen
tett egyesületünk minden komoly tagjának, mert egyesüle
tünk vezetősége az utóbbi években egyesületünk eszményi 
programmját lépésről-lépésre gyakorlati alapokra viszi át.

A mai nap is egy ilyen ünnepet jelent mindannyiunk 
részére, mert az is, hogy itt, saját székházunk szerény helyi
ségében számolhatunk be egyesületünk vezetőségének mun
kájáról, ez is az egyesület céltudatos előrehaladását igazolja.

Egyesületünk és annak mindenkori vezetősége harminc 
éves fennállása alatt nem egy esetben küzdött már le az 
egyesületet veszélyeztető, belső válságot, azonban úgy érez
zük, hogy oly nagy nehézségekkel, mint amilyenekkel ma kell 
az egyesületnek és vezetőségének megküzdenie, még ezideig 
nem találkozott. Ha ma nehézségekről emlékezem meg, úgy 
nem az egyesület belső nehézségeit kívánom ezzel leszö
gezni, mert, ha vannak is meg nem értő lelkek, akik a veze
tőség tevékenységét meg nem értik, azzal együtt érezni nem 
tudnak, vagy munkájukat az ő egyéni érdekeik szemüvegen 
át és nem a közös ügy szempontjából bírálják el, ez nem 
jelent nehézséget, mert ez az adott esetekben, a helyzet tár
gyilagos megvizsgálása után, a vezetőség munkáját komolyan 
nem gátolja.

Mélyebben fekvő és az egyesületünkön kívül eső okok 
azok, amelyek a vezetőség eredményesebb munkáját gátol
ják. Ezek között első helyen kell a leromlott gazdasági viszo
nyokat tekintetbe vennünk. És ezzel nemcsak egyesületünk 
vezetőségének, hanem az egyesületünk tagjainak is számolnia 
kell. Azonban, sajnos, e téren egyes tagjaink részéről nem 
találunk megértésre, sőt egyesek az állástalanság szomorú 
tényét használják fel az ö önös céljaik eszközéül. Nem akar
ják belátni, hogy ezen munkájukkal nemcsak önmaguknak, 
hanem az egyesületnek és tagjai egyetemes érdekeinek rová
sára rendezik kicsinyes, de annál károsabb játékaikat.

A második helyen emlékezem meg arról a meg nem értés
ről, hogy úgy mondjam mellőzésről, amellyel azon helyeken 
találkozunk, ahol sorsunkat intézik és irányítják. Kezdve a 
közegészségügyi intézeteinktől (közkórházak, klinikák, sza
natóriumok és, magángyógyintézetek), amelyek vezetőit 
teszem felelőssé ezért. Ahol ápolónő és ápolónő között oly 
nagy a megkülönböztetés elbánásban, ellátásban és minden 
egyébben, — még csak azt sem mondhatjuk, hogy szaktudás, 
rátermettség, intelligencia, lelkiismeretesség stb. szempontjá
ból, — hanem csupán csak azért, mert világi ápolónők vagyunk. 
Nem, látjuk ugyanazt a jóindulatot megnyilvánulni a világi 
ápolónői karral szemben a hivatalos tényezőknél sem, akiknél 
eljárunk, abban az értelemben, ahogy az megnyilvánul más 
irányban: másokkal szemben. Mindamellett ez a mi vezetősé
günket célkitűzésében nem kedvtelenítette el, sőt csak fokozta 
a munkakedvet és ha mindazonáltal itt-ott egy-egy jóindulatú, 
megértő közeledést tapasztaltunk egyes hivatalos tényezők
nél, azt jóleső érzéssel könyveltük el és ez csak buzdított 
munkánk fokozottabb elvégzésére. És bármiként alakuljon is 
a jövőben egyesületünk vezetőségének az összetétele, úgy 
vélem, hogy ez az egyedüli helyes út, amelyen egyesületünk 
vezetősége kitűzött célját elérheti.

Egyenlő megbecsülést, elbírálást követelünk a világi 
ápolónőknek az élet minden vonatkozásában. Sem többet, sem 
kevesebbet, mint amennyit élveznek mindazok, akik e pályát 
választották élethivatásuknak.

Egyesületünk főbb programmpontjai közé tartozott a 
lefolyt évben is — a mindennapi élet bajainak istápolásán 
kívül — a világi ápolónők továbbképzése, a munkanélküliek, 
az elaggott tagjaink öregség és rokkantság esetén leendő 
ellátása, betegség esetén leendő segélyezése. Ezek egyesüle
tünk főbb és messzemenő programmpontjai.

Hogy láthassuk, mit végeztünk el az elmúlt évben és mi 
volt munkásságunk eredménye, vessünk visszapillantást a 
közel múltba.

A munkanélküliség enyhítése, mely egyik legégetőbb 
problémája nemcsak nekünk, hanem egész társadalmi éle
tünknek, nem tekinthető kielégítőnek. Ezt érzi vezetőségünk 
is. Hogy számokban az állásközvetítés milyen képet ad, az 
a titkárnőnknek jelentéséből tűnik ki. A vezetőség, tagjaink 
álláshoz juttatása érdekében minden anyagi áldozatot meg
hozott. Hirdetéseket adott fel újságokban, telefonkönyvben, 
mozifilmre, sőt telefontáblákat nyomatott, amelyeket az orvos
egyesületekben, orvos uraknál, szanatóriumokban stb. helye
ken díjtalanul helyeztünk el. Ha az eredmény az állás
nélküliek számával nem is állott arányban, ez nem a vezető
ség mulasztásából ered.

Az állásközvetítésnél a mai súlyos viszonyokat szem 
előtt tartva, törekvésünk az volt, hogy a szolgálati díjakat 
ott, ahol az lehetséges volt, az eíőző évek színvonalán tart
suk. Sajnos, ez nem minden esetben volt lehetséges, mert 
feleink kimondott és általuk megszabott díjazás mellett vol
tak csak hajlandók ápolónőt vállalni, ami lényegében a régi 
díjazások alatt állott és az ilyen közvetítés egyesekben a tit
kárság irányában ellenszenvet váltott ki, sőt olyan kijelen
tések is elhangzottak, hogy ilyen helyekre a titkárság ne 
közvetítsen.



1930. április EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 5

„Pató Pál" rendszer.
Egy közeli városban lakó ösrnerősömet bal

esel érte és az ottani közkórházban várja eltörött 
sipcsontja összeforradását Tudva, hogy a beteg
vigasztalás élőszóval eredményesebb, mint levélileg, 
egyik szabad délutánomon leutaztam hozzá, 
fél óra vonattal. Százados falombok és cseriék, 
Eldorádoja a rigóknak és fülemiléknek, óvják az 
utcai zajtól és portól a nem nagy terjedelmű 
kórházat. Valamikor nemesi kúria lehetett. Tornácos 
bejárója felett ékeskedő címere legalább is erre 
vall. Első benyomásra, mintha nem is szenvedők 
tanyája volna e hely, csak később, midőn végig 
haladunk homályos folyosóján, tünteti el e regényes 
illúziót a vidéki kórházak jellegzetes levegője. 
A folyosó egyik stílusos mélyedésében a betegek 
védőszentjének: szent Rókusnak szobra áll. A falat 
szent-képek s feszület díszítik, az asztalon virág 
és asztaldísz varázsolja derültebbé a máskülönben 
primitív egyszerűséget A betegforgalom igen 
mérsékelt s következésképen hetenkint csak 
kétszer—háromszor van orvosi látogatás. Szükség 
esetén a főorvost minden percben behívhatják

A gondnok tipikus alakja a régi magyar 
hivatalnoknak, éltes és konzervatív gondolkodású 
úri ember. A betegápolás kérdését minden fejtörés 
nélkül úgy szokta megoldani, hogy változás esetén 
rendesen egy konyhaleányt léptet fel „nővér“-nek. 
Aki természetesen — minden képzettség, gyakorlat 
híján — a maga módja szerint teljesíti feladatát. 
Ezen ódon falak közé még nem tudott elhatolni 
a mai kor szellemével összhangban levő beteg
ápolás reformjának kérdése. Ugyanazon rendszer 
uralkodik itt ma is, mint ezelőtt ötven esztendővel. 
Kivételesen a bubi-frizura és a leborotvált bajusz 
tudóit rést ütni a .Jegyen úgy, mint régen volt!1 
kínai falán. A divat hatalmasabb minden bürok
ratikus erőnél. És az épület körül, egy jobb világ
ról suttogó tölgyek és diófák lombozatán észlel
hető a „marasmus senilis" el nem tüntethető 
nyoma. A gazdálkodás és gondolkozás módja 
még ma is Pató Pálra emlékeztet.

Látogatásom alkalmával a gondnok a kór
teremben időzött. Kölcsönös bemutatkozás után 
többek között a sűrűn ismétlődő személyzet
változásról is beszéltünk. Közben e kérdést intéz
tem hozzá :

— Gondnok url ... miért nem fordul az egye
sülethez, ha ápolónőre van szükség. Egy képzeit 
ápolónő minden tekintetben megbízhatóbb, mint 
egy falusi leány, aki ezideig csak a tányér
mosogatást gyakorolta és igy fogalma sem lehet 
a betegápolásról. Úgy a betegek érdeke, mint a 
kórház hírneve is megkívánja, s ma már abban 
az időben élünk, hogy bőven válogathatunk a 
képesitett ápolónők közül.

— Nézze kérem — válaszolt szavaimra min
den gondolkozás nélkül — volt már nálunk diplo
más ápolónő is. Szó, ami szó, jó is lett volna, 
de igen magasak voltak az igényei.

— Komolyan? kérdeztem mesterkélt csodá
lattal.

— Még mennyire komolyan 1... Tessék ide
figyelni! — Ekkor elkezdett az ujjain számlálni — 
reggelire kávét kívánt. Éjszakára nem ám a 
betegek között, hanem külön szobában akart 
alüdni és csak hallotta volna a duruzsolását, ha 

üres főzeléket kapott vacsorára. Erősen hiszem, 
hogy nagyzási mániában szenvedett, mert a 
harminc pengő havi fizetését is keveselie.

— Érdekes! — feleltem argumentálására — 
és ha szabad kérdeznem mennyi fizetése van a 
jelenleginek.

— Huszonöt pengőt kap havonta. Igaz, hogy 
ez mucsai, de nem is nagy igényű. Reggelire, ha 
zupái kap nem duzzog és különszobáról sem 
álmodik, mint a másik. Soha!... Érti kérem?... 
Soha, amig én leszek a gondnok, a pesti madámok 
csak maradjanak Pesten. Itten jó az ilyen is — 
mutatott a kórterembe lépő „mucsai kartársnő" felé.

(Folytatása következik.)

Hangversenyünk
a Zeneművészeti Főiskolában.

Betegápoló Egyesületünk első alkalommal lép 
nagyobb szabású hangverseny keretében a nagy 
nyilvánosság elé. E lépést az egyesületünkre ne
hezedő nagy szociális gondok kényszerítő hatása 
idézte elő.

A súlyos gazdasági viszonyok, a melyek kö
vetkezménye a nagy munkanélküliség és a közel 
jövőben az egyesület vezetőségére nehezedő azok 
a gondok, amelyek az elaggott tagjaink ellátása és 
gondoskodása következtében állhatnak be,indokolté 
teszik az egyesület céltudatos és előre látó mun
káját.

A midőn egyesületünk a nagy nyilvánosság 
elé lép nagyszabású hangversenyével, teszi ezt 
azzal a gondossággal, a mellyel a múltban is cse
lekedett minden olyan üggyel szemben, amely az 
egyesület jó hírét van hivatva szolgálni. Egye
sületünk, ha a társadalom áldozatkészségét kívánta 
igénybe venni, mindenkor iparkodott legnagyobb 
ellenszolgáliatást is adni.

Ma is az. a helyzet, hogy az egyesület a leg
tökéletesebb műsort kívánja nyújtani mindazoknak, 
akik e nehéz időkben szerető és megértő szívvel 
fordulnak a nehéz helyzetbe jutott tagjaink segít
ségére.

Az egyesületünk által 1930. május hó 11-én 
d. e. 11 órai kezdettel a Liszt Eerenc Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében rendezendő hang
versenyének közreműködő tagjai a következők:

1. Wehner Géza orgonaművész, a Zene
művészeti Főiskola tanára.

2 * *
3. Palló Imre a m. kir. Operaház tagja.
4. Környey Paula a Nemzeti Színház tagja

Szünet.

5. Nagy Margit a m. kir. Operaház tagja.
6. Gál Gyula a Nemzeti Színház örökös tagja.
7. Nagy Margit és Palló Imre együttese.
8. V
A fenti nevek garanciák a tekintetben, hogy az 

egyesület a legjobbat és legszebbet kívánja nyúj
tani mindazoknak, akik támogató szeretettel fór
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dúlnak egyesületünk megszorult tagjai felé. Az 
egyesületünkön kívül álló jóakaróinkon kívül 
tagjainkhoz is fordulunk és kérjük mindazokat, akik 
e napon a munka alól mentesíthetik magukat, el 
ne mulasszák e napon az egyesület által rende
zett díszelőadást megtekinteni. A nagy érdeklő
désre való tekintettel jegyeiket már most váltsák 
meg, mert esetleg később nem áll módunkban 
jegyet kiszolgáltatni. Jegyek a titkárságnál 
válthatók meg, VII. Dohány-u. 74. 1. ém 16. sz. 
alatt, d. e. 9—12 és d. u. 3—7 óra között. A jegyek 
árait vezetőségünk a tagok szerény anyagi 
helyzetéhez szabta és igy mindenkinek módjában 
állhat — ha csak szolgálati beosztása nem gátolja 
— azt meghallgatni. Ne mulassza el, aki csak 
teheti e sokat Ígérő díszelőadásunkat meghall
gatni, valamint ismerőseinek is figyelmét e napra 
felhívni.

Vegyes hírek.
Adomány. Less Júlia kartársnő, aki közgyű

lésünkre Komódiból jött el, ezen alkalommal egy 
nagyobb és két kisebb sonkát és harminc darab 
tojást hozott magával azon célból, hogy azt a 
vezetőség értékesítve az egyesület céljaira hasz
náljuk fel. Ezúton mondunk köszönetét Less Júlia 
kartársnőnek, akinek ez már nem az első ilyen 
jóindulatú támogatása. Jóindulatát tartsa fenn egye
sületünk részére a jövőben is. Az Elnökség.

Választmányi ülés. A Eürdősök Egyesülete 
f. évi március hó 6-án tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését. Az ülést Kertész Károly al
elnök a határozatképesség megállapítása után 
megnyitotta. Nánay József felolvasta a múlt havi 
ülés jegyzőkönyvét, ami ellen kifogás nem tétetett 
és igy ez két taggal hitelesítve leit Vilkovics 
János pénztáros a művész-estély elszámolását mu
tatta be, valamint a rendes havi pénztári állomány
ról számolt be. A pénztári jelentést nagy meg
nyugvással vette tudomásul a választmány. Nánay 
József bejelentette, hogy dr. ffomonnay Tivadar 
orszgy. képv., főv. biz. tag a három fővárosi fürdő 
munkásainak egy-egy megbízottjával óhajt tár
gyalni a munkásság nyugdíjazása ügyében és kéri, 
hogy a vezetőség azokat válassza össze és ezek 
a lakásán keressék őt fel. Pellák Sámuel két indít
ványa került ezután napirendre, amelyeket hosszabb 
vita után, amennyiben nem időszerűek, egyelőre 
későbbi időre félre tette a választmány. Több az 
egyesületet érintő ügyet vitatott még meg a 
választmány, majd Kertész Károly alelnök kérte 
a közgyűlés helyének megállapítását. A választ
mány a szokásos helyei, a Szakegyesületek Orsz. 
Szövetségének nagytermét választotta. Megálla
podott a választmány abban, hogy a közgyűlés 
előtt még egy ülést tart. Több tárgy nem volt, elnök 
az ülést bezárta.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi március hó 10-én tartotta rendes havi ülését. 
Balázs Flóra alelnök megállapította a határozat
képességet és az. ülést megnyitotta. Dinyér Isiván 
jegyző felolvasta a múlt havi ülés jegyzőkönyvét, 
amit egyes alaki hibák kiigazításával hitelesítettek. 

Válfy Ferenc pénztáros beszámolt a pénztári 
állományról, ami egyhangúan vétetett tudomásul. 
A beérkezett levelek kerültek ez után letárgyalásra. 
Wanyo Zsuzsanna kérte az első osztályba leendő 
helyezését amihez az igazgatóság hozzájárult. 
A balatonkenessei munkás-szanatórium igazgató
ságának átiratát Bábó Margit személyével kap
csolatosan, az igazgatóság megnyugvással vette 
tudomásul. Andrekovics Teréz ügyében az igaz
gatóság olyként határozott, hogy az ügyet az 
ügyészünk elé terjeszti. Ezután Balázs Flóra alelnök 
ismertette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében rendezendő díszelőadásunk kapcsán 
eddig végzett munkálatokat, maid beszámolt a 
formaruha ügyének mikéntjéről. Az igazgatóság 
a jelentéseket tudomásul vette. Majd több az 
egyesületet érintő kisebb jelentőségű ügyet vitatott 
meg az igazgatóság, amiknek elintézése után 
elnök az ülést bezárta.

Köszönetnyilvánítás. Bízva a Mindenható 
kifürkészhetetlen kegyelmében, a súlyosabb beteg
ségemen átesve, ez utón mondok hálás és szívből 
jövő köszönetét mindazon szaktársam, szaktársnőm 
és jóakaróimnak, kik súlyos betegségem alatt 
vigaszukkal szenvedésemben krisztusi türelemre 
buzdítottak, csüggedésemben Istenben való biza
kodásra bátorítottak. Ugyancsak ez utón kérem 
a további jóindulatukat, úgy a magam, mint csalá
dom nevében. Nagy Pál, elnök.

Fölhívjuk mindazon fürdős szaktárs és szak
társnőket, kik az emberi első segélynyújtásban 
még kiképezve nincsenek, jelentkezzenek az egye
sület helyiségében a titkárságnál. Különösen azok 
a szaktársak, kik az uszómesteri pályára akarnak 
lépni, még az idény beállta előtt igyekezzenek 
ezen kiképzést megszerezni.

Alakuló igazgatósági ülés A közgyűlés után 
az igazgatóság Balázs Flóra hely, elnök vezetése 
melleit alakuló ülést tartott Az ülés Válfy Ferenc 
kartársat újból pénztárosnak, jegyzőnek Dinyér 
István kartársat, másodjegyzőnék Szemelovszky 
Barna kartársat, ellenőröknek Suba Imrénél és 
Papdy Antalnál választotta meg. Az első igazga
tósági illésnek azonban sajnálattal már is súlyos 
ügyekkel kellett foglalkozni. Az első súlyos panasz 
Leopold Ágnes ellen hangzott el, melynek alapján 
Leopold Ágnes ellen az egyesületben tanúsított 
viselkedéséért kizárási határozatot hozott az igaz
gatóság. Droba Lajos és Droba Lajosné ellen 
ugyancsak az egyesületben meg nem engedhető 
viselkedésükért szigorú megdorgálásra ítélte. 
Szieben József főtitkár azzal a megjegyzéssel, 
hogy bár a Zita-telepi Otthon ügye nem közvet
lenül az igazgatóság elé tartozik, azonban az 
ápolónők békéjéről lévén szó, az ott kint történt 
legutóbbi eseményeket ismertette és az esetleg 
a jövőben történő rendzavarásokért felelőseket 
pellengérre állította. Az. igazgatóság megbotrán
kozással vette a jelentést tudomásul és annak a 
reményének adott kifejezést, hogy a szövetség 
elnöksége tudni fogja, milyen módon kell majd 
eljárnia azokkal szemben, akik a békét és nyugal
mat megzavarják. Több tárgy nem volt, elnök az 
ülést bezárta.
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