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Magyar fiirdősök szektanfoiyamának 
vizsgálata

A Magyarországi Fürdőalkalmazollak Orszá
gos Szakegyesülefének (Budapest, VII., Dohány- 
utca 74, telefon: Józs. 422—24}, mely még a múlt 
évszáz utolsó évtizedében alakult és ezen idő óta 
képviseli és ápolja hazánk fürdőszakmunkásainak erköl
csi és anyagi érdekeit, régi jogos óhajtása az, hogy 
törvényes intézkedéssel szabályoztassék a fürdős szol
gálatot ellátó személyzet szakszerű kiképzése és ter
mészetesen országszerte alkalmaztatása is. Azt hisz- 
szük, szó se férhet hozzá, hogy közegészségügyünk 
sokat nyerne vele, ha fiirdöintézeteink - természetesen 
ezek között első sorban hazánk gyógyító fürdői — 
csakis megfelelő gyakorlati és elméleti tanfolyam sike
res elvégzése után nyert oklevéllel képesített alkalma
zottakat fogadnának fel; a „fürdőváros" díszítő jelzője 
is csak annál jogosabban illetné meg gyönyörű 
székesfővárosunkat, ha világhíres fürdőiben és egyéb 
gyógyító intézeteiben is a fürdős szolgálatot szakszerűen 
kiképzett személyzet végezné.

Örömmel jelenthetjük, hogy a m. kir. népjóléti 
és munkaügyi Minisztérium már évekkel ezelőtt meg
hallgatta a fenti Orsz. Szakegyesület jól megindokolt 
kívánságát és e tárgyban több ízben tartott meghívott 
számos szakférfiúval és érdekképviseletekkel megbeszé
léseket, amelyeknek eredménye a Rajnai Béla dr. 
orvos szerkesztésében 1925. évi december hó 31-én 
részletesen megállapított szabályrendelet-tervezet lett, 
amit az 1928. évi december havában újból egybe
hívott szaktanácskozás hosszas tárgyalások után átdol
gozva a magas Minisztériumhoz ismét felterjesztett. Saj
nos a kormánynak ezen már magában is elismerésre 
méltó törekvése mindez ideig még az előkészítés mértékét 
nem lépte túl, tehát a Fürdősök Orsz. Szakegyesületének 
nemrég elhunyt jeles elnökének Nagy Pálnak méltó 
utódja, a kitűnő szakképzettségű és lelkes Viikovils János 
(kik mindketten tevékeny részt vettek annak idején az 
említett szaktanácskozásokon) saját maga és megértő 
társai kezdeményezésére szakegyesületének működő 
tagjai számára megszervezte az első továbbképző szak
tanfolyamot, amelynek előadóiul három kipróbált szak
férfiút sikerült megnyernie, névszerint: Ókolicsányi- 
Kulhy Dezső dr. m. kir. tanácsos, egyet, m. tanár, 
oszt, főorvos, Rajnai Béla dr. m. kir. egészségügyi 

tanácsos, szföv. iskolaorvos és egészségtan tanár — 
valamint lovag Schöller Károly dr. főorvos urat, 
akik előadásaikat múlt év október havában az I., Fehér- 
sas-téri szföv. polg. és elemi iskola egyik tantermében 
megkezdték. A tanfolyamot a jelentkező 70 (55 férfi 
és 15 nő) hallgató szorgalmasan látogatta, úgy hogy 
a f. é. május hó 12-én d. u. 6 órától 10 óráig meg
tartott vizsgálaton két elmaradt nőhallgató kivételével 
valamennyien megfeleltek, feleleteiket a m. kir, népjóléti 
és munkaügyi Miniszter Ur Önagyméltóságának meg
bízásából megjelent Pollermann Arlhur dr. min. 
tanácsos ur Öméltóságának elnöklése alatt működő 
vizsgáló bizottság elfogadván, a fiirdős szolgálatra 
képesítő oklevelet megkapják.

A Magyarországi Fürdőaikalmazottak Országos 
Szakegyesülete jövő évi továbbképző tanfolyamát ősszel 
újra megrendezi, erre jelentkezéseket a titkárság elfogad 
(VII., Dohány-utca 74. I. 16.), megkezdését szaklapjában 
{Egészségügyi Alkalmazónak Lapja} idejében fogja 
jelezni.

25 évi szolgálat.
Ritka, gyönyörű szép ünnepély zajlott le a 

Vll., Alsóerdősor-utcai Erzsébet Szeretet-Otthonban 
f. évi május hó 3-án délelőtt 10 órakor. Az ünnepélyt 
Pálos Ödön az intézet gazdasági igazgatója rendezte 
meg Klucsár Vincencia főápolónő 25 évi szolgálati 
idejének betöltése alkalmából.

25 évet a beteg és gyámoltalan emberiség szol
gálatában egyhuzamban eltölteni, azt csak azok tudják 
méltányolni, akik maguk is részesei ennek a szolgálat
nak Ott, ahol egy negyed évszázadot el tud az alkal
mazott tölteni, ott feltétlenül az igazgatóság és az 
orvosi kar megértése és a személyzet iránt tanúsított 
atyai szeretete is hozzájárul ahoz, hogy az alkalma
zottak nehéz fizikai és idegeiket igen súlyosan 
próbára tevő munkásságban ily hosszú időt tudnak 
eltölteni.

Klucsár Vincencia nem az egyedüli azok közül, 
akik ily hosszú időt eltöltöttek a beteg emberiség szol
gálatában. Sokan vannak még a főváros közkórházaiban, 
akik évtizedek óta egyhuzamban vannak az intézet 
szolgálatában, azonban önfeláldozó munkásságuk a 
feledés homályába van temetve. Ha ez nem igy volna, 
nem egy ilyen ünnepélynek lennénk tanúi

Amidőn ezen ünnepélyről lapunk hasábjain meg
emlékezünk, örömmel állapíthatjuk meg, hogy vannak 
ám igazgatók, orvostanárok és orvosok, akik a beteg 
emberiség szolgálatában eltöltött munkásságot méltá
nyolni tudják. A sok ürömbe, amelyben a világi ápolói 
karnak évtizedeken át része volt, jól esik, ha néha-néha 
egy kis öröm is vegyül, mint az ez esetben is történt.

Az ünnepély gyönyörű programúiban nyert kife
jezést, amely ugyancsak az igazgatóság körültekintésére 
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vall. Az ünnepélyen az intézet ápoltjain, tisztviselői, 
orvosi és ápolói karán kívül ott láttuk a polgármester 
ur nevében megjelent Beke Hugó tanácsjegyző urat, 
dr. Schiller Károly ig. főorvos urat, dr. Erey Ernő 
h. ig. főorvos urat. Szövetségünket Szieben lózsef 
főtitkár és Válfy Ferenc jegyző képviselte.

Az ünnepélyt a Főv. Altisztek Közművelődési és 
Nyugdijpótló Egyesületének dalárdája nyitotta meg 
Papp-Váry Elemérné és Szabados Béla,,Hiszekegy“-ével. 
Majd Pálos Ödön, az intézet gazdasági igazgatója 
üdvözölte a megjelent vendégeket, ezután méltatta az 
ünnepelt 25 éves munkásságát és átnyújtotta az orvosi 
és tisztviselői kar ajándékát, egy gyönyörű arany kar
kötőt. Ezután dr. Schiller Károly ig. főorvos ur 
mondotta el üdvözlő beszédét. A dalárda pedig eléne
kelte a „Köszöntelek'' című dalt. Beke Hugó tanács
jegyző ur a polgármester ur nevében üdvözölte az 
ünnepeltet és nyújtotta át a főváros ajándékát hivata
los átiratban. Majd a dalárda a „Májusban" című dalt 
énekelte. Dr. Erey Ernő h. ig. főorvos is üdvözölte 
az ünnepeltet és üdvözlő szavaiban kiemelte, hogy az 
ünnepelt munkásságával 100%-ig meg volt elégedve. 
Szieben József szövetségünk főtitkára a szövetség 
nevében megköszönte az igazgatóság azon figyelmes
ségét, hogy az ünnepélyre meghivattunk, majd felköszön- 
tötte az ünnepeltet. Beszédében azon reményének adott 
kifejezést, hogy a főváros a 25 évi munkásságot azzal 
értékelné legméltóbban, ha az ünnepeltet ez alkalomból 
kinevezné. Sziics Mihályné az ápolói kar nevében 
mondott üdvözletét és nyújtotta át ajándékukat, egy 
gyönyörű kivitelű ezüst retikült. Kolozsy Eszler az 
ápoltak nevében mondott gyönyörű üdvözletei az ünne
pednek. Majd a dalárda Horváth „Megkondult a kecs
keméti öreg templom nagy harangja" című dalát éne
kelte el. Végül a dalárda elénekelte Erkel „Himnusz“-át 
és ezzel az ünnepély befejezést is nyert.

Klucsár Vincencia főápolónő, ki a rengeteg 
virágok között a maga szerénységében az ünnepély 
középpontjában állott, meghatottan hallgatta végig az 
ünnepély program inját. Hogy méltó volt az ünneplésre, 
legjobban igazolja az a szeretet, amely az intézet 
ápoltjai részéről nyilvánult meg a legőszintébben az 
ünnepély után, amikor is körülrajongták és csókolgatták. 
Ezt a rajongást és szeretetet az ápoltakból csak az 
igazi önfeláldozó munka és az igazi önmegtagadás és 
áldozatkészség válthatja ki, mely azoknál az ápolónők
nél nyilvánul meg, akik a beteg emberiség szolgálatát 
elsősorban hivatásból végzik és kenyérkeresetnek csak 
másodsorban tekintik. Ö ezek közül való és jól tudjuk, 
hogy van még sok más kartársnője is, aki ezt a 
végtelen nagy szeretetet és figyelmességet megérdemli.

Ez az ünnepély ismét bennünket igazol abban, 
hogy vannak a világi ápolónők között igen számosán, 
akik világi voltuk mellett is kiváló szolgálói a közegészség
ügynek és tévednek azok, akik minden körülmények kö
zött tagadva, ezt elismerni nem akarják. Üdvözöljük őt ez 
utón is és kívánjuk, hogy az Isten engedje, hogy megérhesse 
ugyanebben a jó egészségben az 50 éves jubileumát is.

A tudás hatalom.
A gyönyörű május hó első felében (12-én) 

megtörtént az első hivatalos aktus a fürdősök 
képesítése terén. Szakegyesüleiünk kezdeményezé
sére az elmúlt év október havában fürdősképző 
elméleti tanfolyamot nyitottunk, amelynek évzáró 
vizsgáján a m. kir. népjóléti minisztérium megbí
zásából dr. Pollermann Arlhur m. tanácsos ur 
jelent meg. A vizsgán 68 szorgalmas hallgató tett 

tanúbizonyságot arról, hogy ezen szakma közügyéi
ért lelkesedik. Áldozatkészséggel vetette magát alá a 
legszebb, legnemesebb foglalkozásnak, az emberi 
szervezetről szóló alapismereteknek és az emberi 
test szakszerű ápolásának elméleti alapon való 
megismerése munkájának.

Az eredmény a leghizelgőbb, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a hallgatók % része az idősebbek 
köréből került ki, akik a szakmában már több 
évtizedes munkát végeztek. Komoly tudni akarás
sal látogatták a tanfolyamot és törekedtek a taná
rok által előadott tantárgyakat elsajátítani.

Az igazságnak tartozunk, ha tárgyilagosak 
maradunk és kijelentjük, hogy ne kedvetlenitsen 
el egyikünket sem, ha esetleg a vizsgáló bizottság 
egyikünket vagy másikunkat pótvizsgára vagy egy 
újabb továbbképző szaktanfolyam hallgatására utal. 
Mindegyiknek adva volt a lehetőség az előadott 
tárgyak elsajátítására és ha azt saját hibájából 
elmulasztotta és a követelményeknek eleget nem 
tett, önmagát hibáztassa.

Azok a szakfársaink pedig, akik a vizsgán 
átestek és az oklevél birtokába jutottak, legye
nek a fürdős közügynek, a képesítésnek élő fáklya
vivői és útmutatói azoknak, akik a közügyekért 
áldozatot hozni nem tudnak. Hasson az ő példájuk 
és áldozaiosságuk mindazokra, akik a kor szelle
mével lépést eddig nem tudtak tartani és buzdítsa 
azokat is az eléri siker, a haladás és tudni vágyás 
sáncai felé.

Aki nem tud harcolni és áldozatot hozni 
jogaiért, az megérett a halálra és méltó arra, 
hogy a fejlődés, a haladás elsöpörje utjából. 
Az élet örökös harc és aki élni akar, annak a 
harcosok soraiba kell állania és együtt kell küzde
nie azokkal, akik azt már felismerték.

E helyen is úgy a szakegyesület, mint a hall
gatók háláját fejezzük ki a tanfolyam előadó urai
nak, dr. Ökolicsáriyi-Kulhy Dezső egy. tanár, 
dr. Rajnai Béla eü. tanácsos és dr. Schöller 
Károly főorvos uraknak, kik fáradságot nem ismerő, 
odaadó munkálkodással törekedtek a hallgatókat 
szakszerű kiképzésben részesíteni és a közegész
ségügy szolgálatába szakszerűen kiképzett mun
kásokat beállítani.

, Viikovits János,
a Magyarországi Fürdőalkalmazottak 
Országos Szakegyesületének elnöke.

..... ............................. nwi III...... ..

Fontos-e a szervezeti élet.
A máról holnapra élő ember életében a szer

vezkedés a jobb, a több kenyeret jelenti. A komoly, 
öntudatos életet élő dolgozó embert szervezeti 
élet nélkül elképzelni körülbelül annyit jelent, mini 
ha valaki levegő nélkül akarná egész életét leélni. 
Mind a kettővel való kísérletezés végeredménye 
a lassú sorvadáson keresztül az elpusztulást 
jelenti.

Ez igazság. És mégis vannak sokan, akik ha 
a szervezkedésről hallanak, azt mondják, hogy 
„mit akarnak már megint a szervezkedéssel, hiszen 
úgy sem tudnak a bajokon segíteni!" Vagy vannak, 
akik azt mondják, hogy „előbb intézzék el ezí 
vagy azt a sérelmünket, majd akkor beiratkozunk 
a szervezetbe!' És még sok ehez hasonló kíván
sággal hozakodnak elő.

Ezekre bátran rá lehet mondani, hogy alva
járók, akik nem látják vagy nem akarjak látni azt 
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az idegeket megfeszítő harcot, amelyet a velük 
együtt szenvedő, de a bajokat már régen felismerő 
embertársaik folytatnak. Van azonban egy másik 
típusa a dolgozó embereknek, amely csoportba 
azok sorolhatók, akik látják a nagy harcot és az 
eredményeket is és azokat minden lelkiismerei- 
furdalás nélkül élvezik is, mondván, hogy ,,a munka
adó igazgatóságok a maguk jószántából adták 
meg"

Hogy milyen balga hitben élnek az igy gon
dolkozók és mennyire ellenségei önmaguknak is 
és nem csak a közös nagy egyetemes érdekeknek, 
erről nem is kell Írnunk, trezzük a súlyát a minden
napi életünkben annak a közmondásnak, hogy 
„a szegény embert az ág is húzza" És ez is 
igazság. Azonban, ha ez igazság is, ez még nem 
jelenti azt, hogy most már bele is kell nyugod
nunk.

A bajok megszüntetését célzó kutforrásokat 
kell megkeresni és kiépíteni. Nekünk kis emberek
nek, akik két kezünk munkájával tartjuk fönn a ma
gunk életét, ami pedig nekünk a legértékesebb kin
csünk a családon kívül, erre nagy gonddal kell 
ügyelnünk. Ezt a kincsünket a lehető legjobban 
kell értékesíteni és vigyázni, hogy az arra áldozott 
energiánkért a legmegilletőbb ellenszolgáltatást is 
kapjuk.

Ezt pedig egyedül és kizárólag az erők 
egyesítésével a szervezkedéssel érhetjük el a leg
biztosabban. Ahol a szervezeti élet egészséges 
és szilárd pilléreken áll, ott kevesebb a baj és 
a panasz, mint ott, ahol az laza. Ott ahol a szer
vezkedés fontosságáról, annak előnyeiről kel) még 
ma is a szervezet vezetőségének beszélni és 
meggyőzni az embereket, ott sajnos az eredmények 
is lassan éreztetik hatásukat.

Azonban a komoly, öntudatos munkás még 
azzal sem tett eleget, ha a szervezet tagdiját pon
tosan befizette, hanem tovább kell mennie, vagyis 
a szervezeti élet iránt több érdeklődést kell tanú
sítania. Gyakrabban kell a szervezetbe látogatnia 
és a szervezeti munkából is részt kérnie. Különö
sen fontos ez a fiatalabb generációnál, amely 
hivatva van arra, hogy megismerve a szervezeti 
munkakört, fokozatosan átvegye annak vezetését 
és szakszerű irányítását.

Sajnos a szervezeteink céltudatos, szakszerű 
vezetésére alkalmas embereknek— minden szépit- 
getés nélkül megvallhatjuk — nagy hiányát érez
zük. Azok, akik ma vannak, lassan kiöregednek 
és az utánpótlásban nem nagy a választék. A fele
lősségteljes, nehéz és áldozatokkal járó munkától 
nagyrészt visszavonja magát mindenki. Ez pedig a 
a szervezeti életre beláthatatlan veszedelmeket 
rejt magában.

Egy szervezeti vezetőnek, ha közmegelége
désre akárja a reá ruházott tisztséget betölteni, 
sokoldalúságról kell tanúbizonyságot tennie. Azért 
fontos volna, ha a szervezetünk fiatalabb generá
ciója a szervezeti ügyek belső életével nagyobb 
összeforrottságot tanúsítana. A szakszervezeti köz
pontunk időközönként szokott ilyen vezetőképző 
tanfolyamokat hirdetni, amelyre nagyon fontos 
lenne, ha szervezetünk fiatalabb generációjából 
minél többen jelentkeznének.

Azonban a saját körünkben is megrendezhet
nek az ilyen tanfolyamot, ha arra megfelelő számú 
jelentkező vállalkozik. Nekünk egészségügyi alkal
mazottaknak, akik a társadalom minden rétegével 
érintkezünk, fontos, hogy tanúbizonyságot tegyünk 
arról hogy a műveltségnek azon a fokán állunk, 
amely hivatásunknál fogva el is várható tőlünk. 

A mai nehéz gazdasági viszonyok között, a protek
ció leszámításával azok számíthatnak előremene- 
telre, akik komoly törekvéssel, szakszerű és kultu
rális továbbképzéssel erre jogot formáltak.

Ezt a célt szolgálja a szervezet a szakmai 
továbbképző tanfolyamaival és igazolja a szerve
zet ez irányú jó és céltudatos érzékét az, hogy 
ma már azok a gyógyintézetek és fürdők, amelyek
nek vezetői súlyt helyeznek jó hírnevükre, csakis 
képzett szakmunkásokat alkalmaznak. Megkövetelik, 
hogy egy-egy ilyen tanfolyam bizonyítványával 
vagy oklevelével rendelkezzen az a munkás, aki 
az állást elnyerni óhajtja.

Jól esik hallani, hogy már is akadt olyan 
fürdőigazgató, aki azt a kijelentést tette, hogy a 
jövőben csak azokat ismeri el fürdős szakmunká
soknak, akik igazolni fogják, hogy a fürdős szak
tanfolyamunkat sikeresen végezte el. Kívánjuk, 
hogy minél több követője legyen ezen álláspontnak.

A komoly szervezeteknek, amelyeknek nem 
az a célkitűzésük, hogy a békétlenséget segítsék 
elő, hanem az a céljuk, hogy a becsületes kereset 
ellenében jól képzett munkást is adjon, fontos lét
jogosultsága van, mert hasznos szolgálatot tölt be 
a társadalmi életben. Úgy vélem, hogy mi ilyen 
hivatást töltünk be és igy minden egészségügyi 
alkalmazottnak, aki ezen a pályán akarja jövőjét 
megalapozni, a mi szervezetünkben van a helye.

Vegyes hírek.
Keresztényszocialista párt. Gazdasági mun

kásmozgalmunk, mely több mint 26 éve áll fenn, 
igen nagy hiányát érezte annak, hogy több évtize
des múltjából egy láncszem hiányzik, mely nélkül 
a kenyér-kérdést úgy megoldani, hogy az a 
keresztény dolgozó munkásság megérdemelt igé
nyeit ki tudná elégíteni, nem volt lehetséges. E lánc
szem a gazdasági szervezeteink mellett a kérész- 
tényszocialisia pari. A keresztényszocialista mun
kásság évtizedes óhaja valósult meg f. évi május 
hó 25-én, amikor is több előzetes értekezlet meg
tartása után egyhangú határozattal a munkásság 
kimondotta, hogy megalakulnak tekinti a keresz- 
tényszocialista pártot. Kilenc tagú intézőbizottságot 
választott az ülés, amelynek egyik tagja Szieben 
József szövetségünk főtitkára lett. Az ülés kimon
dotta, hogy a most megtartandó országos válasz
táson külön listával fog részt venni és mindent 
elkövet, hogy az uj parlamenti ciklusban a 
keresztényszocialista munkásság ötét megillető 
munkás képviselethez jusson Két központi irodát 
állít fel, egyiket a budai oldalon, a másikat a pesti 
oldalon VII., Rákóczi-ut 10. 1. em. Ez utón felszó
lítjuk tagjainkat, akik szavazati joggal rendelkez
nek, a szelvényeiket ne adják le idegen pártnak. 
Elnyomottságunk, nyomorúságunk arra késztet, hogy 
a sok ígérgetés után végre egymásra találjunk és 
sorsunk intézését azok kezébe rakjuk le, akik 
azzal a sok jaj kiáltással feküdtek és ébredtek és 
akik évtizedeken velünk együtt reménykedtek egy 
szebb és boldogabb jövőért. A magyar közmon
dás azt tartja: „ki mint veti ágyát, úgy alussza 
álmát" Végre eljött az alkalom, hogy jól vessük 
meg ágyunkat, hogy boldogan ébredhessünk és 
hogy végre olyan emberek kezébe lássuk sorsun
kat letéve, akik szívből meg is értenek.

Hátra vagy a tagdíjaddal ? Ha igen, rendezd azt, mert 
ezáltal erősíted gazdasági váradat! És szerezz legalább 
egy uj tagol I
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A Rerum Novarum ünneplése Rómában. 
A világ keresztény munkásságának és munka
adóinak ünnepsége, amelyet a Rerum Novarum 
enciklika 40 éves jubileumával kapcsolatosan tar
tott meg Rómában és W melyen szövetségünket 
Balázs Flóra alelnök és Szieben József főtitkár 
képviselte, befejezést nyert. Az ünnepély lefolyá
sáról és a római utón szerzett tapasztalatokról — 
mely minden tagunkat érdekelni fogja, lapunk követ
kező számában fogunk részletesen beszámolni.

Aranytollas jegyző. Szövetségünk f. évi 
tilis 20-án tartott közgyűlése is ünnepélyes szint 

itt, mert Válfy Ferenc jegyző testvérünket 10 
évi jegyzői működése alkalmából az a kedves 
kitüntetés érte, hogy a szövetségünk orvos-elnöké
nek, dr. Benárd Ágost v. miniszter urnák egy év előtt 
telt Ígéretét váltotta be az által, hogy jegyző test
vérünket 10 éves jegyzői jubileuma alkalmával 
egy gyönyörű aranytollal ajándékozta meg. Az 
aranyfólia! Balázs Flóra alelnök adta át, aki 
Válfy Ferenc 10 évi jegyzői munkásságát és a 
szövetség érdekében hozott áldozatot méltatta. 
Válfy testvérünk az ajándékot megilletődéssel 
vette át, a közgyűlés tagjai pedig lelkesen ünne
pelték.

A Vas- és fémmunkás testvér-szervezetünk 
zászlót szentelt. Mint jeleztük, vasmunkás test
véreink f. évi május hó 24-én (pünkösd vasárnap) 
tartotta zászlószentelési ünnepségét A remekbe 
készült nemzeti szinű zászlót, amelynek egyik ol
dalára a szenvedő Krisztus arca, a másikon pedig 
a szövetség jelvénye van hímezve, feliratokkal, 
diszmenetben vitték a józsefvárosi plébánia 
templomba. A felvonulás résztvevői a Mátyás
téren gyülekeztek zászlók alatt és a közüzemi 
munkások zenekarának hangjai mellett vonultak a 
templomba. A díszes virágágyra fektetett zászlót 
magyar ruhás leányok kisérték. A templomban 
tartott szentmise után Blieszner Ágoston prépost
plébános áldotta meg a zászlót, majd a zászló
anya egy nemzeti szinű szalagot kötött hazafias 
jelmondat kíséretében. A menet ezután a szövet
ség helyiségébe vonult, ahol az ünnepély további 
aktusa programmszerűen folyt le A zászlószente
lési ünnepély kapcsán a szövetség iiz éves fenn
állását is ünnepelték. Az ünnepi szónok Ziboien 
Endre dr. gimnáziumi igazgató volt.

Zászlószög-jegyzések. A Betegápolók Egye
sületének beszerzendő zászlójára a következők 
jegyeztek újabban zászlószöget:

Fekete Mária, Dezső Gyuláné és Slenva János.
Aki még nem jegyzett zászlószöget, az ne 

késlekedjék, hanem mielőbb örökítse meg nevét 
egy zászlószög megváltásával. Agitáljunk, hogy 
az egyesületünk 30 éves jubileumára, amelyet 
1932. tavaszán fogunk megünnepelni, az egyesü
letünk zászlót szentelhessen. Ha minden tag 
lejegyzi az ő zászló szögét, úgy módot ad a 
vezetőségnek, hogy a zászlót már ősszel meg
rendelhesse, hogy az tavaszra elkészülhessen.

Tiltakozó felvonulás a békeszerződések 
igazságtalanságai ellen. A Társadalmi Egyesüle
tek Szövetsége és a Magyar Revíziós Liga f. évi 
május hó 17-én az olasz, német, osztrák, bulgár 
és albán nemzetek fiaival karöltve és azok kép
viselőinek részvételével tiltakozó felvonulást ren
dezett a Páris-körüli békék égbekiáltó igazság
talanságai ellen. A menetet 500 autó felvonulása

IJniversum nyomda (Reisz Jenő) Budapest, 

nyitotta meg, majd az egyesületek és testületek 
végeláthatlan sora következeit. Nagyszerű látványt 
nyújtott a felvonulás, mely a Kossuth Lajos-utcán 
át a Szabadság-térre haladt, ahol több szónok 
beszélt a teret megtöltő hatalmas tömeghez. 
Éreztük ott a kínzó magyar fájdalmat, de éreztük 
a magyar akaraterői is. Tiltakoztunk az országot 
megcsonkító és nyomorúságba taszító béke-diktá
tum ellen és követeltük a revíziót, mert nekünk is 
jogunk van az éleihez, testvéreinkhez és régi di
cső hazánkhoz. Nem nyugodhatunk meg, mig régi 
határainkat vissza nem kaptuk. Nem, nem, soha!

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi május hó 21-én tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését. Viikovils János elnök meg
nyitotta az ülést és a határozatképesség megálla
pítása után felszólította a jegyzőt a múlt ülés 
jegyzőkönyvének a felolvasására. Seidl Ferenc 
jegyző felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a választ
mány egyhangúan vett tudomásul Hollay János 
pénzláros a pénztári mérleget ismertette, ami egy
hangúan vétetett tudomásul. Szieben József fő
titkár beszámolt a nyugdij-ügyben történi dolgok
ról, majd a megnyílt Hungária-fürdő személyzeté
nek ügyével és a biztosításuk kérdésével foglalko
zott, egyben bejelentette, hogy a Hungária-fürdő 
ügyét lapunk jövő számában közzéteszi és ha a 
viszonyok ott meg nem változnak, úgy a napi 
sajtót is igénybe fogja venni. Majd nagy vonások
ban beszámolt a Rerum Novarum jubileumi ünne
péllyel kapcsolatos római útjáról. A főtitkári jelen
tést tudomásul vette a választmány. Ezután a vá
lasztmány egyes fürdő-üzemek személyzetének 
sérelmeivel foglalkozott, majd utasította az elnök
séget, hogy az elhangzott panaszok orvoslása ér
dekében tegye meg a lépéseket. Ezután még több 
kisebb jelentőségű ügyet tárgyalt le a választmány, 
majd az elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi május 
hó 2B-án tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Balázs Flóra alelnök nyitóba meg az ülést 
és bejelentette, hogy az orvos-elnök elfoglaltsága 
miatt nem jelenhetett meg az ülésen. Ugyancsak 
kimentését kérte Györkös Jánosné főpénztáros, 
aki elutazása miatt nem jelenhetett meg. Válfy 
Ferenc jegyző felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a 
választmány tudomásul vett. Onody János II. pénz
táros olvasta fel a pénztárkönyvet, amit a választ
mány tudomásul veti. Szieben József főtitkár 
jelentette, hogy a szövetségünk fürdős szak
osztálya első szaktanfolyamának évzáró vizsgáját 
tartotta meg. Bejelentette továbbá, hogy meghí
vásra képviseltette magát a vasmunkás testvér
szervezetünk zászlószentelésének és tízéves fennállá
sának jubileumi ünnepélyén, nemkülönbem képvi
seltette magát szövetségünk az Erzsébet Szeretet 
Otthonban Klucsár Vincencia főápolónő 25 éves 
szolgálati jubileumának ünnepélyén. Ugyancsak 
jelentést tett arról, hogy a gazdasági szervezeteink 
mellett folyamatban van az önálló politikai párt 
kiépítése és hogy a választásokon külön listával 
fogunk indulni. A jelentéseket a választmány egyhan
gúan vette tudomásul. A jelentések után Suba 
Imréné és Onody János egyes kérdések tisztázását 
kérték, amelyek elintézése után Balázs Flóra 
alelnök beszámolt a római útról és a „Rerum Nova
rum" ünnepségről. A beszámolót a választmány 
nagy megelégedéssel vette tudomásul. A tárgy
sorozat ezzel kimerült, az elnök az ülést bezárta.
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