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Közgyűléseink.
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők 

Orsz. Egyesülete 1931. évi március hó 25-én 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony napián) d. u 4 órakor 
Vili., Dobozi-u. 45. sz. alatti székházának nagy
termében 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. llj tisztikar és igazgatóság választása.
9. Esetleges indítványok tárgyalása.

10. Elnöki zárszó.
Felkérjük egyesületünk mindazon tagjait, akik 

megszakítás nélkül immár a 25 éves tagságot be
töltötték, hogy f. évi március 10-ig jelentkezzenek 
az egyesület titkárságánál, Vll, Dohány-u 74. I. em. 
16. sz. alatt. _________

A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Orsz. 
Szakegyesiilete 1931. évi április 12-én (vasárnap) 
este 6 órakor tartja rendes évi

tisztújító közgyűlését.
A helyiséget lapunk következő számában 

tesszük közzé. Az Elnökség.

A Szövetség 1931. április hó 20-án (hét
tőn) este yz& órakor Vili., Dobozi-utca 45. szám, 
alatt a betegápolók székházának nagytermében 
tartja meg rendes évi

küldött közgyűlését,
melyre a küldöttek pontos megjelenését kéri 

az Elnökség.
Indítványok a közgyűlések elöli 14 nappal előbb nyúj

tandók be a titkársághoz. Később érkező indítványok a köz
gyűlésen alapszabályaink értelmében nem tárgyalhatok.

Figyelmeztetés! Felszólítjuk a szövetség 
hátralékos tagjait, hogy tagdíjukat rendezzék, 
mert a közgyűléseken a hátralékos tagok szava
zati és felszólalási jogukkal nem élhetnek.

A közgyűlésen tagsági könyv felmutatandó. 

Hirdetések a legiutányosabban felvétetnek. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Előfizetési ár: */, évre I Pengő 20 f. (15.006 KJ

30 éves jubileum.
Impozáns keretek között ünnepelte dr. Schöller 

Károly főorvos ur, egyesületünk tiszteletbeli elnöke 
f évi februárius hó 23-án orvosdoktorrá avatásá
nak 30 évfordulóját. Nagyszámú orvosbarátainak 
és tisztelőinek csoportja jelent meg a tiszteletére 
rendezett vacsorán, ahol az üdvözlő felszólalások 
keretében kicsendiilt az ő 30 éves orvosi műkö
désének soha el nem évülő érdemdús munkássága. 
A vacsorán az orvosi és egyéb társadalmi osztály 
szine java képviseltette magát. Egyesületünk részé
ről dr. Rajnai Béla eü. tanácsos, orvos-elnökünk 
és Szieben József főtitkár vett részi az ünnep
lésben. , .. ,

Dr. Rajnai Béla eü. tanácsos, orvos-elnokunk 
üdvözlő szavaiban visszapillantást vetett a múltba 
és megemlékezett arról az időről, amidőn az 
ünnepelt belekapcsolódott egyesületünk életébe 
és az azzal kapcsolatos eredményes tanító mun
kásságáról ejtett néhány dicsérő szót, kérve a 
Mindenhatót, hogy ezen áldásos munkáját meg 
nagyon sokáig a beteg emberiség és a közegész
ségügy javára szolgálhassa.

Szieben József egyesületünk főtitkára az 
egyesületünk és a növendékek nevében üdvözölte 
az ünnepeltet Rövid szavakban méltatta azt az 
önzetlen, áldozatkész és értékes munkát, amelyet 
a közegészségügy javára azzal fejtett ki. hogy a 
betegápolónők elméleti tanfolyamának egyik részét 
több, mint egy évtized óta vezeti.

A többi üdvözlőbeszéd elhangzása után 
dr. Schöller Károly főorvos ur külön-külön és 
együttvéve is meleg köszönetét mondott azért az 
őszinte szeretetért, mely a személyével szemben 
ez estélyen megnyilvánult 30 éves orvosdokton 
jubileuma alkalmából és hitet tett, hogy ha a 
Mindenható megengedi, a jövőben is minden 
törekvése oda fog irányulni, hogy hasznos munkát 
fejthessen ki úgy a beteg emberiség, mint a köz
egészségügy javára.

Dr. Schöller Károly főorvos urnák, aki 
Betegápoló Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, még 
egy kedves családias ünneplésben is volt része. 
egyesületünk kötelékében vezetett belegapoloi 
tanfolyamának növendékei részéről F. évi februárius 
hó 25-én este egyesületünk székházának termeben 
a tanfolyam hallgatóin kívül egyesületünk számos 
tagja jelent meg.

Balázs Flóra alelnök betegsége miatt akadá
lyoztatása folytán Deák Mária titkárnő meleg 
szavakkal köszöntötte az ünnepeltet 30 éves orvos
doktori jubileuma alkalmával, kérve, hogy azt a 
szeretetét, mellyel a múltban viseltetett az c9\c- 
süíettel szemben, tartsa meg a jövőben is. O/a/í 
Anna ápolónő a növendék-társai nevében mondott 
igen szép köszöntőt, majd a növendékek halaiat 
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kifejező fehér selyem szallaggai diszitett csokrát 
nyújtotta át. Majd Vitkovils János fürdős elnök, 
a fürdős szakosztály nevében üdvözölte az ünne
peltet. Válfy Ferenc szöv. jegyző a régi növendé
kek nevében mondott üdvözletét.

Dr. Schöller Károly főorvos ur, az egyszerű 
emberek meleg köszöntő szavaitól, melyből annyi 
szeretet csendült ki, meghatoftan mondott köszö
netét. Kérte a növendékeket, hogy szorgal
mas tanulásukkal tegyék lehetővé, hogy fáradozása 
eredményes lehessen és hasznos munkásaivá vál
hassanak a beteg emberiségnek és szerencsétlen 
csonka hazánknak.

3——I I . ■——!!■■! IIJL 

Üzemi értekezlet.
A fürdős szakegyesület választmánya elhatá

rozására s a tagok óhajára fürdős szakosztályunk 
üzemenként üzemi értekezletet tart az évi közgyű
lést megelőzőleg, hogy üzemenként is ismertesse 
a szakegyesüleii vezetőség eddigi működését a 
tagok érdekében. Az ilyen első üzemi értekezlet 
a Széchenyi-fürdő épületében lévő Ezerjó vendéglő 
helyiségében volt megtartva, február hó 20-án, 
üzemzárás uián, ahol a Széchenyi-fürdő munkásai 
és munkásnői igen szép számban jelentek meg. 
Az értekezletet Vitkovils János szakegyesüleii elnök 
nyitotta meg és vezette le. Ismertette az üzemi 
értekezlet célját, tolmácsolta a szakegyesület veze
tőségének üdvözletét, majd rátért a székesfővárosi 
üzemi munkások nyugdijszabályzat tervezetének 
ismertetésére. Kérte a megjelenteket, hogy ne 
üljenek föl egyesek azon állításának, hogy a für
dők munkásai nincsenek a nyugdíj szabálytervezetbe 
fölvéve. Megnyugtatta a jelenlevőket, hogy tudo
mása szerint a fürdőüzemi munkáság nincs kizárva 
a nyugdíj szabálytervezetből, csak mint nem fix 
fizetésű alkalmazottak a 111. osztályba soroztattak, 
mig az alkalmaztafási jogviszonyaik rendeződnek, 
amikor is automatice a 11. fix fizetéses munkások 
kategóriájába lépnek át. Fejtegette, hogy ezen a 
téren milyen sok körültekintésre és igen megfon
tolt munkára van szüksége a fürdős szakegyesület 
és az üzemek vezetőségének.

Utána Fazekas Mihály szakegyesületi titkár 
fejtegette a szervezkedés szükségességét, kérve a 
jelenlevőket, hogy ismerjék föl a szervezkedésben 
rejlő erőt, amire a fürdömunkásságnak a jövő biz
tosítása szempontjából nagy szüksége van. A szer
vezet megerősítésére, amelyben minden fürdő
munkásnak és munkásnőnek részt kell vennie 
erejéhez és tudásához mérten, mert ezen keresz
tül jutunk el a gazdasági megújhodáshoz.

Ezután Juhász és Sulyok szaktársak kérdé
seire Vitkovils János elnök adta meg a fölvilágo
sító választ, ami után megköszönte a megjelentek
nek a közért való szives érdeklődését és Ígéretet 
tett, hogy a szövetségünk vezetősége el fog kö
vetni mindent hogy ezen nagy horderejű kérdések 
a fürdőüzemi munkásság közmegelégedésére ren- 
deztessenek. De kijelentette, hogy a vezetőség 
csak úgy végezhet eredményes munkát, ha az 
összfürdőmunkásság egyöntetűen és öntudattal a 
vezetőség segítségére lesz. Hangoztatta továbbá, 
hogy hasonló üzemi értekezletek tartására igen 
nagy szükség van, mert ott megnyilvánulhat a ta
gokkal való szorosabb kapcsolat.

Művész-estélyünk.
Szövetségünk fürdős-szakosztálya f. évi feb

ruár hó ő-án este rendezte meg az immár hagyo
mányossá vált művész-estélyét a Szt. Gellért-fürdő 
nagy halijában. Az estélyen többek között megje
lentek Homonnay Tivadar dr. orsz. gyűl, képviselő 
és Bánlaky Géza vez. igazgató kedves neje tár
saságában, továbbá dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső 
egy. tanár és neje. dr. Benczúr Gyula egy. tanár 
és mások.

Az estélyt Vitkovils János elnök rövid üdvözlő 
beszéddel nyitotta meg. A gazdag műsor kereté
ben kiemelkedő számként emlithetjiik meg Komlósy 
Emma művésznőt, aki cigányzene kísérete mellett 
gyönyörűen előadott magyar nótáival aratott nagy 
sikert. Szaloniai Ferike mulatságos énekes mókái 
Muráti Lili szép szavalata, Bálint Béla, Kabók 
Győző és Morvay Jenő dr. humoros előadó szá
mai is nagy tetszést váltottak ki a hallgatóságból. 
Nem különben Kerekes Antal magyar tánc-száma 
aratott nagy sikert és tapsot. A művész-estély 
rendezéséért, konferálásáért és a művészi zongora
kíséretért dr. Farkas Ferencet illeti az elismerés.

A táncot egy aktuális csárdás felcsendülő 
hangjai mellett a következő párok nyitották meg: 
dr. Okolicsányi-Kuthy Dezsőné—Kertész Károly, 

dr. Kunc jánosné—Nánay József, 
Rizek Ferencné —Sáry Lajos.

Az estélyen megjelent hölgyek névsora:
Asszonyok: Bánlaky Gézáné, Horogh Istvánné, Molnár 

Zsigmondné, Molnár Kálmánná, Hamarus Józsefné, Horváth 
Károlyné, Csizmadia Lászlóné, dr. Kufhy Béláné, Kovács 
Árpádné, Szalay Dénesné, Dankó Lajosné, Göböly Dezsőné, 
Dankó Istvánné, Frölich Ferencné, Erner Adolfné, Horváth 
Gézáné, Sulyok Józsefné, Kempf madám, Sulyok Györgyné, 
Heid Józsefné, Horválh Lajosné, Risch Ferencné, Megyesi M. 
madám, Varga Józsefné, Mehr jakabné, Rácsek Antalné, Bakos 
Mihályné, Bauer Károlyné, Beszterics Istvánné, Munkó Boldi- 
zsárné, Schmidt Józsefné, Olaj Jánosné, Kövecses Jánosné, 
Lukovics Ferencné, Lukovics Rezsőné, Galdon Józsefné, Wei- 
ninger Károlyné, Katona Andrásné, Frank Imréné, Schindler 
Gézáné, Skvarek Károlyné, Horváth Józsefné, Olasz Józsefné, 
Trömmel Tamásné, Mayer Antalné, Bugyáki Ferencné, Karma
zsin Ernőné, Kubasek Győzőné, Strohák Anta’né, dr. Kunc 
Jánosné, llderszky Istvánné, özv. Kendli Ferencné és Horváth 
Kálmánná.

Leányok: Palóczy Mária, Lehrer Mária, Vörös Júlia, 
Csizmadia Mancika, Fervagncr Mária és Anna, Lénárd Tériké, 
Szöllőssi Ilona, Horváth Irén, Oravetz Mária és Júlia, Hibácska 
Rózsiké, Monos Ilonka, Borer Mária, G^uraszek Etus, Szobák 
Olga, Varga Katalin, Beszterics Mária, Draskovic* Mária és 
Nusika, Matusik Teréz, Szűcs Eta és Malvin, Sós Aranka, 
Galdon Erzsiké, Zboray Irén, Révész Sári és Baby, Bagó Tini, 
Viczing Erzsiké, Weininger Berius, Frank Olga, Szűcs Margit, 
Győrkovács Ani és Ria, Pintér Vilma, Borsitzky Erzsiké, 
Skvarek Ilonka, Horváth Giziké, Kovács Margit, Somogyi 
Anna, Válfy Mária, Trömmel Margit, Tóth Zsófika, Feik Ilonka, 
Balázs Flóra, Deák Mária, Búzás Teri, Bugyáki Rózsika, Jurák 
Irénke, Heller Mária, Kiss Zsófia, Kraslán Erzsébet, Domonkos 
Mariska és Birup Panna.

Az estély úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól 
sikerült. A vendégek a legjobb hangulatban töl
tötték az estélyt és kevés kivétellel csak a záróra 
után távoztak.

Estélyünk anyagi sikerét az alábbiak szívesek 
voltak tiszteletjegyük megváltásával és felülfizeté- 
seikkel elősegíteni:

Dr. Pajor Sándor, Szt. Imre fürdő igazgatóság 30—30, 
dr. Benczúr Gyula, Bánlaki Géza, dr. Dalmady Zoltán 20—20, 
Bendiner Dezső, Vadkerti Gyula, Marschál József, dr. Farkas 
Márton, Császárfürdő igazgatósága, Varga N. főtanácsos, 
Pelczmann Gyula Dávid János, Weiner György, Bugyáki Ferenc, 
Markovit* és Krammer, Schmiedt József, dr. Müller Imre, 
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Rózsin Timói, dr. Sziics N., dr. Kunz László 10—10, Kozma N.» 
Kovácsevics Milenkó, Bősze N.» Kovács János 7.50—7.50, 
Kovács Árpád. Veszprémi László 6—6, Vabrosch Károly, 
dr. Mayer Árpád, Kiss Elek, Kiss István, Szalárdy Géza, Drexler 
Ferenc, Neverkla Károly, Novák György és neje, Tólh Eerenc, 
Stadler Ferenc, Horváth Károly, özv. Nagy Pálné, özv. Sallai 
Jánoiné, Kövecses György, Pellák Sámuel, Ott Mihály, Dvor- 
csák Antal dr., Varga Béla, Dacsó László, Bauer Károly, 
Prohászka Ferenc, Ivanovits Sz.» Csizmanek N. 5 — 5, dr. Ber- 
ger N., Kenesei Alex, vitéz Andrássy Gyula 4-4, Balázs Flóra, 
ids. Babay József, V. J., Kováts Albertné, lelinek Lajos, Berecz 
Nándorné, Győry és Mikó, Biró József, Briickner Rezső, Kiima 
Mihály, Steiner Sándorné, Farkas Józsefné, Szieben József, 
Antal N., N. N. 3-3, Csiszka Konrád, Kovács József, Rizek 
Ferenc, Berczeller István. N. N , Cseh György, Farkas György, 
Nagy Kálmán, Kováts Menyhért, Meichl Antal Kajári István, 
Rubos György, dr. Simonyi N., Szalay Dénesné, Kiss János, 
Szeder Teréz, 2.50-2.50, Szabó Sándor, Sláger A., Kempf N., 
Válfy Ferenc, Törőcsi N. 2-2, N. N. 1.50, Horog István, Schál 
József, Frölich N., Exner Adolfné, Ráesik Anna, Nehr Jakab, 
Kocsis N, Lajos Ferenc 1—1, Szinnyei Merse 17.50, Szép 
Józsefné 15, dr. Baracs Marcel, dr. Pajor László, N. N , Kertész 
K., Horvay János, 5-5, Baka Ferenc 3, Nagy Lajos, Gregersohn 
N. 2.50 — 2.50, Armer Róza —.50.

A vezetőség ez utón mond hálás köszönetét 
mindazoknak, akik az estély erkölcsi és anyagi 
sikerét áldozatosságukkal, nem különben munkás
ságukkal segítették elő. Kéri a vezetőség, hogy 
ezen jóindulatukat tartsák meg a jövőben is az 
egyesülettel szemben.

Nyílt levél.
Alábbi sorok levél formájában azzal a kéréssel ju

tottak egyesületünk orvos-elnökének kezéhez, hogy az 
lapunkban közzététessék. Amennyiben közérdeket szol
gál, Elnök ur szives hozzájárulásával adjuk azt közre:

Nagyságos Elnök Ur!

Méltóztassék megengedni, hogy arra a levélre, 
melyet drjohan Béla Öméltósága irt, néhány sorban 
válaszoljak azzal a tisztelettel, mellyel viseltetem úgy 
Öméltóságával szemben, mint nagyrabecsült munka
társaival szemben, aminek nem egyszer adtam jelét 
lapunkban is. Amióta szerencsém volt személyesen is 
érintkezésbe lépni úgy Öméltóságával, mint munka
társaival, meg kellett győződnöm, hogy jobb kezekben 
ezidőszerint nem is lehetne a betegápolási ügynek a 
rendezése, mert ott, ahol a jóakarat párosul a szociális 
érzékkel, csak jó és nemes, a beteg emberiség javát 
szolgáló dolgok létesülhetnek.

így ezek előre bocsájtása után, midőn a Nagysá
godhoz címzett sorok utolsó gondolatára óhajtanék 
előbb válaszolni, hogy már eleve is kizárjam a bizal
matlanságnak még csak a puszta feltevését is, a magam 
személyének is tartozom azzal, hogy rámutassak bizo
nyos dolgokra és meg nem értésükre. Midőn ezt teszem, 
nem bántani, nem személyeket felelőssé tenni óhajtok, 
csupán az igazságot és a tényeket szolgálom.

Engedtessék meg nekem, hogy szerény vélemé
nyemet megismételve is nyilvánítsam és sajnálattal 
állapítsam meg, hogy cikkem félreértésre adott okot. 
Bár megvallom, előbb nem ismertem ezt az ügyet annyira, 
mint a Nemzeti Újság idézett cikkének olvasása után.

Azonban sohase gondoltam és azt hiszem, hogy 
Öméltósága se talált soha a minisztériumban erre 
vonatkozó kérést a mi részünkről, hogy a Rockefeller 
alapítványból az Egyesületünknek is kellett volna bár
mit is juttatni. Éppen azért nem fogadhatom el azt a 
kitételt, hogy felfogásom téves. Ilyen téves felfogások 
nem adnának többé jogot arra, hogy én a jövőben is 
foglalkozzam ezen ügyekkel.

Mert amit én a cikkemben az alapítványra vonat

kozóan írtam, azt ma is teljes egészében fenntartom. 
Abban csak annak a meggyőződésemnek adtam kifeje
zést, hogy hogyan képzeltem volna én az állam részéről 
a helyes megoldást.

Cikkem tisztán egyesületi propagandának volt 
szánva és abból tisztán kitűnik, hogy én nem gondol
tam adományra, hiszen világosan megírtam, hogy 
Egyesületünk nem szokott segélyekért kilincselni, sem 
a magasabb állásit pártfogóit nem szokta hasonló 
kérésekkel zaklatni. Tisztán arra gondoltam, hogy szerin
tem annak a nagyfontosságu ügynek a tárgyalásánál 
feltétlenül szükséges lett volna az érdekelt egyesületek 
vezetőinek a bevonása is. Mert bár mint fentebb emlí
tettem, a legnagyobb tisztelettel viseltetem Öméltósá
gával szemben és teljes egészében elfogadom a jövő szem
pontjából az ápolónő-képzés általa tervezett rendezését, 
éppen azért nem tudom a jövőt a múlttól elválasztani. 
A mi ma könnyű dolog lett az alapítvány révén, az 
a múltban nagyon is nehéz volt — nélküle.

Mint Öméltósága leveléből is kitűnik, az alapít
ványnak speciális célja volt. Amivel teljesen egyet értek, 
de csak a jövőre nézve. Nem tudnám elképzelni, hogy 
évtizedes munkánk eredményét akarta volna tönkre 
tenni, hanem azt az alapítvány révén tökéletesíteni és 
azt amit eddig az állam pénztelensége miatt nem tud
tunk megvalósítani, azt az alapítvány immár köteles
ségünkké tette. Minket, akik egy egész emberöltőt töl
töttünk ennek az ügynek a szolgálatában, csak öröm
mel töltött volna el, ha azt tapasztaltuk volna, hogy a 
rendezés nem a mi rovásunkra megy.

De éppen Johan dr. Öméltósága memorandumá
ban kellett látnunk, hogy abban a Dollinger professzor 
ur által képviselt álláspont volt a mérvadó és nem a 
személyes tapasztalat, mert akkor meggyőződésem sze
rint azt a pár ezer világi ápolónőt mégsem olyan módon 
értékelte volna Öméltósága, hanem azzal az objektivi
tással, hogy „mindenhol vannak jól képzeli és a 
hivatásuk magaslatán állók és vannak minden 
rendben és egyesületben kevésbé olyanok."

Így azonban a hibákat és megrovásokat csak a 
világiak viselik. És igy ezt nem tudom igazságosnak 
tartani. Miért kellett csak a világiakat a gáncsnak érnie. 
Miért van Johan dr tanár ur említett művében min
denki megemlítve, aki a kérdéssel bármilyen formában 
is foglalkozott, akár állami támogatással, akár közada
kozásból tartotta is fenn alakulatát, személy szerint is, 
de nincsen említés arról a hatalmas munkáról, melyet 
Egyesületünk éppen nagyrabecsült Elnök úrral egye
temben végzett.

Talán nincsen hazánkban még orvos, aki annyit 
tett volna e téren a közegészségügyért, és a betegápolás 
érdekében, mint Nagyságod, ki évek hosszú sora óta 
éjjel-nappal oktatott, tanított minden dijjazás és anyagi 
haszon nélkül, tisztán emberbaráti szeretetből. És midőn 
a végén annyi fáradság után azt várta volna az Egye
sület vezetősége, hogy úgy Nagyságodat, mintáz Egye
sület vezetőségének egy-egy tagját bevonják e kérdés 
rendezésébe, akkor amidőn az államnak már módjában 
áll változtatni és javítani a dolgokon, ennek az az első 
meglepő intézkedése, hogy egy ilyen nagy tábort figyel
men kívül hagy.

Én csupán azt nehezményeztem, hogy az állam
nak nem lett volna szabad az ügyet igy elintézni, 
amikor ezen alapítványhoz jutott, hanem most, hogy 
módjában volt a kérdést rendezni, nem lett volna sza
bad megfeledkeznie azokról a testületekről sem, amelyek, 
mondjuk: jól vagy rosszul, de mégis csak igyekeztek 
a szükség idején az egészségügy és a beteg emberiség 
szolgálatába állatii, mint tette ezt a mi Egyesületünk, 
amely minden állami támogatás nélkül tanfolyamo
kat, továbbképző előadásokat rendezett.

Bár tagadhatatlan, hogy vannak tagjaink között 
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olyanok is, kik nem minden tekintetben állnak hivatá
suk magaslatán (de ilyenek lesznek az állami iskola 
növendékei között is) és ha tekintetbe vesszük 
azt a sok kizárást, fenyítést, amit évről-évre alkalmaz
tunk, akkor azt kell mondanunk, hogy az Egyesületünk 
vezetősége mindent meg tett arra nézve, hogy szak
képzett és arra alkalmas egyének kerüljenek a beteg 
ágyához. Azt hiszem az alapítványnak sem volt az a 
célja, hogy ilyen intézményeket megsemmisítsen vagy 
kizárjon a további munkából, mit különben Öméltósága 
levele is bizonyít.

Cikkem szerint az állam akkor végzett volna 
alkotó munkát, ha az egyesületek, alakulatok vezetőivel 
tárgyalva, azoknak érdemes munkás-tagjait is igénybe 
vette volna (már mint az egyesület működő tagjait, 
nem a vezetőit értem) és ha ezekből nem lett volna 
elég megfelelő számú jelentkező, akkor jöhetett volna 
sor a teljesen uj munkaerők kiképzésére. Ebből tisztán 
kitűnik, hogy én nem anyagi támogatást értettem, mert 
hiszen a múltban is mindig én voltam az ellenzője 
annak, hogy anyagi támogatást kérjünk bárkitől, tudván 
azt. hogy tagjaink, ha munkaalkalom van, úgy ők ma
guk szívesebben hoznak áldozatot és igy ebből a 
szempontból értékesebb is az Egyesület, mert tagjai érzik, 
hogy ezt ők tartják fent, viszont ez az ö érdekeiket 
kell," hogy védelmezze. Ezzel önállóságra is neveltük 
tagjainkat. Azonban mindenképen megnyugvás lett volna 
megtudnunk azt, hogy nagyrabecsült Elnök ur velünk 
együtt nem végzett hiábavaló munkát.

Ami pedig ismét Öméltósága személyét illeti, 
talán elég, ha rámutatok arra a nagyrabecsülésre és 
bizalomra, mellyel személye iránt viseltettem, ha azokra 
a gyűlésekre utalok, hol felőle mindig és mindenben, sőt 
mindenkivel szemben elismerésemet nyilvánítottam, még 
orvosi körökben is. De ez azt hiszem nem zárja ki, 
hogy jogos panaszainknak hangot adjak.

És itt elérkeztem kifogásolt cikkemnek azon tételé
hez, hogy „az állam bevallott célja stb!‘ Jóhiszemű 
informátorom abból indult ki, hogy párhuzamot vont a 
a fővárosi Márta nővérek és az állami intézmények 
között, mondván, hogy „ahogyan most kenyérlelenné 
leszi a világi ápolónőkéi a főváros a Klárin 
nővérekkel, igy fog lenni majd az állam is a sa
ját lanitványaival slb‘.‘ De ha az említett tervezet 
irányát nézzük, ezt az irányelvet ott is megtaláljuk, 
ami ugyan nem bűn és némely szempontból talán ter
mészetes is, azonban minket sajnos nagyon is közelről 
végzetesen érint.

Minden esetre boldog örömmel helyesbitem ezt a 
tételt, ha mint Öméltósága állítja, nem fedné a való
ságot, vagyis tévedésen alapszik. Végtelen jó érzéssel 
veszem tudomásul, hogy a vezető körök is elismerik 
azt, hogy akkor, amidőn oly nehéz a gazdasági hely
zet, mint a jelen időben, megengedik, hogy minden 
okunk meg van arra, hogy ne legyünk megelégedettek. 
Viszont mi se teszünk mást, mint elfojljuk a kese
rűségei. Hiszen ma százával vannak munkanélküli 
tagjaink és bizony még eddig igazán némán tűrte 
mindegyikünk mostoha sorsát, bízva egy jobb és szebb 
jövőben.

Azt hiszem, hogy a fent emlitett tények világossá 
teszik, hogy az én törekvésem is oda irányul, hogy 
szerény munkásságommal én is az ápolónő-kérdés 
megoldásának és kibontakozásának lehetőségét szolgál
jam. És az csak természetes, hogy mindenkit, aki e 
kérdéssel foglalkozik és ügyünket szivén viseli, szere
tettel és becsüléssel veszünk körül.

Lehet engem cikkeimért túlzónak nevezni. De 
se tekintélyrombolónak. sem a rosszhiszeműség
nek, de még az anyagi érdekhajhászásnak vád
jával se lehet illetni. Az én egész múltam és küz

delmem éppen az ellenkezőjét bizonyítja. De bizonyítja 
Egyesületünk 29 éves múltja is. Talán nem létezik még 
egy egyesület e csonka hazában, mely jobban eltudná 
fojtani keserűségét, mint a mienk. Igaz, hogy ez nagy 
mértékben annak köszönhető, hogy Nagyságod tanítá
sait tartjuk szem előtt. Nem szívesen veszünk részt a 
tekintélyekkel folytatott küzdelemben és felelős egyé
nekkel szemben, csupán a kritika jogával élünk, ellen
ben ott, ahol tudunk, becsületes magyarsággal az 
alkotó munkából is kivesszük a részünket.

Köszönettel tudomásul veszem, hogy a jövőben, 
ha hasonló eset adódnék, előbb informálódjunk. Igaz 
köszönettel vesszük, hogy Öméltósága szívesen áll e 
téren rendelkezésünkre. Ezzel kapcsolatosan engedtes
sék meg nekem, hogy egy nagy kéréssel fordulhassak 
nagyságos Elnök ur által Öméltóságához, kérve őt, 
lenne segítségünkre a kedélyek lecsillapításában, hogy 
igy sok keserűségnek és félreértésnek elejét vehessük, 
ami olyként válna nézetem szerint lehetségessé, hogy 
lapunk egyik számában irt cikkével világítaná meg ezen 
ügyünket. Ezzel igaz hálára kötelezne mindnyájunkat.

Sajnos, én, aki nemcsak szemlélője, de mint ok
leveles vezető világi ápolónő, érdekeltje is vagyok ez 
ügynek, lehet, hogy a jövőben is kénytelen leszek 
hangot adnom tagtársaink vélt vagy fennálló sérelmei
nek, de egyet bizonyosan állíthatok, hogy annak soha
se lehet bántó a célzata.

Nagyságos Elnök ur, méltóztassék megengedni, 
hogy fenti soraim lapunk hasábjain helyet nyerhessenek, 
miért is maradtam köszönettel és

hazafias tiszelettel
Balázs Flóra, alelnök.

Dorog, 1931. február hó 24.

Vegyes hírek.
Zászlószög jegyzése. Újabban egyesületünk 

zászlójára az alábbiak jegyzése érkezett be:
Tama János, Kleman Antal, Csády Ernőné, KoródiMíria, 

Török Gézáné, Kadlecsik Krisztina, Ordán Mária, Szulyovszky 
Sándorné, Zimmcrman Erzsébet, Háry Pálné, Bábás Júlia, Stolcz 
Erzsébet, Király Julianna, Juhász Sándorné, Po!acsek Sándor, 
Leile Katalin, Jánossy Gusztáv és Brza Viktória.

A jegyzések tovább folynak. Kérjük az egye
sület t. Tagjait, hogy minél előbb jegyezzék le a 
a zászlószöget, mert ez által a vezetőséget abba a 
helyzetbe hozza, hogy a zászlót mielőbb megren
delheti. Úgy véljük, hogy a közóhaj megvalósulása 
csak a t Tagjaink érdeklődésén múlik, mert ha 
egyesületünk minden egyes tagja komolyan akarja 
a zászlót és nem késlekedik a zászlószög meg
váltásának beielentésével, az ügy rövid idő alatt 
bevégzeit tényként fog kialakulni.

Felszólítás. Kérjük szövetségünk tagdíj
hátralékos tagjait, hogy tagsági dijukat mielőbb 
rendezzék, nehogy ennek elmulasztása következ
tében a tagok sorából töröltessenek és szerzett 
jogaikat ezáltal elveszítsék. — Egyben kérjük, 
hogy hely és lakáscim változásukat a szövetség 
titkárságánál azonnal jelentsék be, hogy a szaklap 
szétküldésében fennakadás elő ne álljon.

Ha még zászlószöget nem jegyeztél, ne 
mulaszd el. Örökítsd meg a nevedet az által, 
hogy zászlónkba egy szöget versz be neveddel.

Üléseinkről szóló híreink e számunkból helyszűke 
miail kiszorullak.
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