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A népjóléti minisztérium meg
szüntetése.
Nem lehet célunk e hasábokon a napi poli
tika aktuális kérdéseit nyomon követni, nem lehet
feladatunk itt a kormányzat ténykedéseit kritikával
illetni, azonban a népjóléti minisztériumra vonat
kozó legutóbbi képviselőházi határozatok és a
velük kapcsolatos kormányzati intézkedések már
túlnőnek a napi politika és a mindennapos kor
mányzati ténykedések keretein, foglalkoznunk kell
velük. A népjóléti minisztérium ez évi költség
vetésének sok millióval való csökkentése és a
minisztérium jövő évre elhatározott feloszlatása
már nem csak politikai kérdés, hanem országunk
közegészségügyére, a magyar socialpolitikára, a
fejlődő magyar socialis gondolatra mélyen kiható
esemény, mely a közegészségügy és a socialpolitika várható leépítésén keresztül mindenkép
érinteni fogja a magyar ápolói rendet is. Nem
haladhatunk el e tény melleit szótalanul.
A népjóléti minisztérium megszervezését a
világháború és a forradalmak után bekövetkezett
súlyos gazdasági helyzet kényszerítő ereje, a köz
egészségügyi viszonyok siralmas állapota tette
szükségessé, kapcsolatban az Európaszerte előre
haladó 'socialis gondolat igazságainak elisme
résével.
A minisztérium egy évtizedre terjedő mun
kásságával, socialis és egészségügyi törvény
alkotó ténykedésével letagadhatatlan nagy szol
gálatokat tett a magyar közegészségügynek, a
magyar socialpolitikának Orvosi vezetőinek európai
látóköre, céltudatos szervező munkája, fáradhatat
lan tevékenysége, nemzetünk egyetemére, a jö
vendő generáció sorsára kiható socialegészségügyi munkának volt a megindítója. Munkásságuk
nyomán oly egészségügyi coriceptio keretei kezd
tek kibontakozni, melyek a magyar faj egészségét,
az egészségügyi nyomorban szenvedő osztályok
céltudatos megsegítését voltak hivatva szolgálni.
A népjóléti minisztérium egészségügyi munkássága
tágította a magyar közegészségügy munkakörét,
lerakta a társadalombiztosítási egészségügyi szol
gálat alapköveit; a céltudatosan folytatott kórház
építési politikával, a magyar gyermekvédelem és
a socialegészségügyi propaganda megszervezésé
vel, az Országos Közegészségügyi Intézet meg
alapításával, munkakörének felvázolásával pedig
soha el nem múló értékű szolgálatot tett a magyar
egészségügynek.
E sokrétű tevékenység eredményei eleinte
bizonytalanul, de később mind határozottabban

kibontakoztak a magyar egészségügyi statisztika
számaiban is: országunk tuberculosis halandósága
már nemzetközi viszonylatokban is értékelhető
javulást mutat s a csecsemőhalandóság számain is
érezhetők az elért egészségügyi eredmények
hatásai.
Sokat reméltünk a nemi betegségek elleni
küzdelem népjóléti minisztérium megindította mun
kájától is. Programmjában állt e minisztériumnak
a munkaügyi törvényhozás átalakítása is, kapcso
latban a magyar socialpolitika mélyreható meg
szervezésével. E munkák nyomán vártuk a
szerencsétlen magyar socialis viszonyok javulását.
. Az elért eredmények alapján remélhető volt,
hogy a minisztérium munkaköre tágulni fog, hogy
jövendőjében örvendetes fejlődésnek néz elébe,
hogy súlya, költségvetési értékelése mindig csak
emelkedni fog és a magyar socialpolitika és
egészségügy újabb épitőmunkának lesz majd
szemtanúja.
Különösen reménykedett e fejlődésben a
magyar ápolói rend, mert e minisztériumtól vár
hatta munkájának értékelését, sorsának jobbrafordulását. E minisztérium törvényalkotó munkás
ságától vártuk, hogy a magyar ápolói rend eljut
végre socialis problémáinak, nyugdíjügyének és
képesítési viszonyainak végleges rendezéséhez.
Nem igy történt. A nagy lendülettel és sok
tehetséggel megindult munkásságot szinte villám
csapásként érte Vassnak 1930 őszén bekövetke
zett halála. Halálával felburjánzó pletykák, sutto
gások visszaéléseket derítettek ki. E visszásságok
viszont oly lavinát indítottak el, mely a közegészség
ügyben járatlan politikusok tevékeny közreműkö
dése mellett e nagy jövőre hivatott minisztérium
teljes elmerüléséhez vezetett. Senki sem veheti el
tőlünk azt az érzést, hogy az egyéni bűnök okozta
visszaélések voltak legalább is psychologiai okai
annak a mozgalomnak, mely a minisztérium költ
ségvetésének erőszakos lefaragásához és meg
szüntetéséhez vezethetett.
Szomorúsággal kell tekintenie a magyar
ápolói rendnek a tényt, hogy a takarékosság
kétségbeesése épp e minisztérium költségvetését
sújtotta legjobban. A magyar közegészségügytől
elspórolt milliók közvetve az ápolói rendet is
megrövidítik, szűkítik munkapiacát, tevékenységi
körét és a jövőre vonatkozó socialis problémáinak
megoldását halasztják el bizonytalan időre.
A minisztérium ügykörének erőszakolt szét
osztásával és egyéb minisztériumok munkakörébe
való kényszerítésével a socialpolitikai és egész
ségügyi feladatok fontossága az illető minisztériu
mok egyéb programmjába fog halványulni. Félünk,
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hogy e kormányzati tettel a magyar közegészség
ügy es socialpoiilika kapott ha nem is halálos, de
nehezen gyógyuló sebet. A magyar közegészség
ügy épülő falai üszkösen meredeznek az égre, a
legszebb, legragyogóbb programinkitüzések a je
lenben csupán tört reményként fognak már élni. A
magyar orvosi és ápolói rend szörnyű gazdasági
válságának megoldása pedig a messze jövőbe
tolódik.
Lehet, hogy tulsöiéten látunk. Nem is búcsúz
tatjuk azért végkép e minisztériumot. Reméljük,
hogy feladatköre mégis csak töretlenül fog élni a
magyar államélet egyéb mezein. Reméljük, hogy
intakt, becsületre mindig tiszta orvosi vezetőinek sú
lya, tekintélye,ereje át fogja egyéb minisztériumokba
is úgy menteni az egészségügyi célkitűzéseket,
hogy a magyar közegészségügy nem fogja helyre
hozhatatlanul megszenvedni a minisztérium fel
oszlatását.
Különösen reméljük, hogy a minisztérium
nagytekintélyű orvosi vezetői működésüket ugyan
olyan súllyal fogják folytatni tovább és ér
deklődésük, megértésük, mellyel a magyar beteg
ápolói mozgalmat mindig kisérték, a jövőben is
élni fog, lehetővé téve egy megfelelő időpontban
a magyar betegápolói kar problémáinak intézmé
nyes megoldását.
(A. L.l

Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén.
A szürke hétköznapok egyhangúsága után
jóleső érzést kelt, ha néha ünnepi hangulat feled
teti velünk a mindennapi élet gondjait. Érzelmi
világunkat melegség járja át s az ünnep óráiban
fegyverszünetet kötünk azzal a rejtélyes hatalom;
mai, akivel a létért való küzdelmei vívjuk. Egyesü
leti életünkben minden tavasz kezdetén jelentőség
teljes ünnepet jelent a Gyümölcsoltó boldogasszony
ünnepe. Kívül napsugár, madárdal, rügyfakadás
hirdeti, hogy a téli álom sem örök. A legzordonabb
tél után is feltámadás, uj élet következik. Belül,
egyesületünk falai között is tavasz, uj élet támad.
Ha nem is madárdalos, napsugaras, mégis egy
tevékeny munkásélet kezdődik és folytatódik.
A vezetőség e napon tart beszámolót az elmúlt
év eseményeiről, az elért sikerekről, esetleg vesz
teségekről E napon tesz bizonyságot arról, hogy
méltó volt e arra a bizalomra, amelyre egy évvel
ezelőtt a többség érdemesnek nyilvánította. E napon
mond le a vezetőség, alkalmat nyújtva ujnbb erők
érvényesülésére, hogy ez által mintegy friss vér
keringés áldjon a szervezetbe, melynek egyes
tagjai esetleg már kifáradtak a több éves munkál
kodásban.
Ez évi Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
nemcsak tisztújító közgyűlésre hívta egybe az
Egyesület a tagjait. Más lélekemelő, bár szomorú
jelentősége is volt ennek az ünnepnek. A hála, a
kegyelet, a megemlékezés adóját róttuk le azzal
a férfiúval szemben, aki éveken át, sokszor talán
csalódásoktól aggódó szívvel jelölte ki az irányt,
amely a boldoguláshoz vezet. Arany betűkkel
véstük a nevét a holt és néma kőbe, hogy ez a
holt és néma kő még akkor is áldólag hirdesse
munkás életét, mikor mi már mindannyian abba a
hazába érkeztünk, ahova Ö már eljutott. E holt és
néma kő falán nem is holt... Talán nem is néma.
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Életet lehelt belé kegyeletünk. A ragyogó betűk
élő szavaknál is ékesebben hirdetik, hogy a nyomor
és szenvedés legválságosabb évében, midőn az
Ínség vérezte a sziveket, e sorsdöntő időkben is
felül tudtunk emelkedni a testet-lelket zsibbasztó
fásultság közönyén és emléket tudtunk emelni
annak a férfinak, akiről minden egyesületi tag,
azok is, akik a legtávolabbi jövőben következnek
majd utánunk, csak hálával és a legmelegebb
szeretettel kell, hogy megemlékezzenek.
A szív idealizmus nélkül nem élhet. Amely
szívben nem vet az idealizmus lángot, rideg mint
a tűzhely, melyet nem fűtenek. Minden népnek és
kornak voltak és lesznek nagyjai, akikre az utó
dok nemzeti büszkeséggel hivatkoznak és híven
őrzik, ápolják emlékezetét. A mi szerény és szegény
körünkben is ideális magaslatról fog mindig le
ragyogni Istenben boldogult dr. Rajnai Béla e.ü. tan.,
volt orvos-elnök urunk emlékezete. Otthonunk
nagyterme is ünnepélyes komolyságot nyer attól
a fehér márványlapiól, mely önkénytelen tiszteletet
ébreszt mindenkiben, aki csak megáll előtte s
leolvassa róla, a mi felejthetetlen jó Rajnai apánk
nevét, akinek még a szelleme is tűrni és remélni
tanít mindannyiunkat.
A mai sivár gondok között, midőn nem egy
szer heroikus küzdelmet kell vívnunk a minden
napi kenyérért, nem csoda, ha néha elgyengül a
lelkünk az. örökös küzdelemben. Ilyenkor a szívnek
is fel kell venni a harcot és a szeretet melegségé
vel kell reményt hinteni a vergődő lélek felé,
nehogy elveszítse legdrágább kincsét: a hitét.
Hitet kell hirdetnünk, a jobb jövő hitét .kell hirdet
nünk társaink felé, mert ha a hit elvész, a lélek is
elvész! A mi hitünk nem veszhet el. Ha szivünk,
lelkünk olykor meg is telük keserűséggel, nem fog
bennünket soha a kétségbeesés karmaiba űzni a
balsors, mert jövőbe vetett hitünk soha nem
veszhet el.
E márvány emléktáblához - mely egy önzet
len munkás élet hirdetője — mindig úgy lépjünk,
mint oltár elé: bizalommal, hittel. Mert szent az a
hely, megszentelték a könnyek, melyek a leleple
zés ünnepén sokaknak szeméből kicsordultak.
Dinyér István.

Emléktábla leleplezés.
Lelkeket emelő kegyeletes emlékünnepély
keretében leplezte le a betegápolónők egyesülete
azt az emléktáblát, amelyet megboldogult szeretett
orvos-elnök urunknak dr. Rajnai Béla eü. taná
csosnak az egyesület tagjainak áldozatkészségéből
f. évi április hó 4-én helyezett el az egyesület
székházának tantermébe. Az ünnepségen a nép
jóléti minisztérium megbízásából Öméltósága dr
Pollerman Arlur min. tanácsos, a szakegyesüleiek
központja részéről Tobler János orsz. gyük kép
viselő vett részt. Ott voltak egyesületünk barátai,
dr. Daday András és dr. Kramolin Gyula O.T.I.
főorvosok és Dvorcsák Antal dr. ügyvéd urak,
eljött a kegyeletes ünnepélyre a megboldogult
orvoselnökünk özvegye is dr. Rajnai Béláné úrnő.
A miniszteri kiküldött megérkezése után az
ünnepélyt dr. Schöller Károly főorvos, társelnök
nyitotta meg, üdvözölve a minisztérium képviselő
iét, valmint a megboldogult özvegyét és a többi
megjelenteket. Beszédében visszapillantást vetett
arra az időre, amikor megboldogult elnökünk az
egyesület vezetését átvette, vázolta azt a munkát,
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A közgyűlés még elfogadta azt a javaslatot
is, mely szerint a népjóléti minisztérium vezetőit
táviratilag üdvözölje a vezetőség. Elfogadta a köz
gyűlés Subáné indítványát is, hogy Mézes Júlia
kariársnőnek is távirat küldessék, akinek áldozat
kész munkája teszi lehetővé, hogy az alelnöknő
egész éven át oly sokat fáradozhat az egyesület
ügyében.
A közgyűlés tárgysorozata ezzel kimerült,
elnök azt a jövőbe vetett eredményes munka re
ményében zárta be.
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programmot adott a jövőre nézve, amelyet a
fürdős munkásság kulturális és szakmai tovább
képzésében jelöli meg. Majd annak a reményének
adott kifejezést, hogy e munkájában a fürdős
munkásság megértésével fog találkozni.
Beszéde végeztével a szakegyesiiletek köz
pontja nevében Lillin József közp. főtitkár üdvö
zölte a közgyűlést és örömének adott kifejezést,
hogy szakmai szervezetek munkakörébe mind több
olyan kiváló egyéniség kapcsolódik bele, akik a
társadalmi életben is számottevő szerepet töltenek
be. Ez igy van jól és ez igazolja, hogy a mozgalom
helyes utón halad a fejlődés felé. Záró szavaiban
a Mindenható áldását kérte az egyesület jövő
munkásságára.
A Betegápolók Egyesülete nevében a köz
gyűlésen megjelent dr. Antal Lajos h. osztályvezető
A Fürdősök Egyesülete f. évi április hó 10-én orvos, mini a betegápolók orvos-elnöke üdvözölte
tartotta meg rendes évi beszámoló és tisztújító az újonnan
megválasztott testvér egyesület
közgyűlését. A szép számban megjelent tagokat orvos-elnökét és a közgyűlést, kívánva, hogy a
Vilkovils János elnök üdvözölte, aki a határozat jövő munkája minél nagyobb eredményekben
képesség megállapítása után a közgyűlést meg jusson kifejezésre.
nyitotta. A közgyűlés Fazekas Mihály indítványára
A közgyűlés ez után az indítványok tárgyalá
a múlt évi jegyzőkönyv felolvasásétól elállóit, sára tért át. Fazekas Mihály kért és kapott
mire az elnök a közgyűlés hozzájárulása után felszólalásra engedélyt. Felszólalásában ismertette,
annak hitelesítésére két tagot jelölt ki.
hogy nagyon sokan a tagok között több mint egy
Az elnök felszóllitására Hollay János pénztá évvel is tagdijhátralékban vannak, e tény az egye
ros felolvasta az évi pénztári mérleget, majd az sület munkáját és fejlődését nagyban gátolja.
évi költségelőirányzatot. A közgyűlés egyhangúan Hivatkozott az alapszabály azon pontjára, mely
vette a jelentést tudomásul. Szieben József főtitkár a vezetőségnek módot nyújt a tagdijhátralékoknak
az egyesület egy évi munkájáról számolt be nagy bírói után való behajtására is. Indítványozza, hogy a
részletességgel. A jelentést a közgyűlés szintén közgyűlés mondja ki határozaiilag, hogy az el
egyhangúan tudomásul vette.
nökség szólítsa fel a tagdíjhátralékosokat tagdíjuk
A jelentések megtétele után ViikovJs János befizetésére és ha annak eleget nem tesznek,
elnök a maga és tiszttársai nevében megköszönte bírói utón hajtsa azt be. A közgyűlés az indít
a bizalmat és kérte a felmentvény megadását. ványt elfogadta.
A közgyűlés a felmentvényt megadta és kor
Bilkei Pap Lajos orvos-elnök elfoglaltságára
elnöknek Bugyáki Ferenc kartár-sat váasztotta való tekintettel a közgyűlésről távozik. Vilkovils
meg. A korelnök átvette a közgyűlés irányítá János ügyv. elnök ez után több fontos ügyben kér
sát, majd öttagú jelölő bizottságot ajánlott felhatalmazást a közgyűléstől, amit egyhangúan
Szabó Sándor, Szabó József, Czeczatka 'ügyes, megadnak. Majd a szövetség közgyűlésére vá
Horogh István és Szenczy István személyé lasztják meg a kiküldötteket. Ezzel a közgyűlés
ben. A korelnök a közgyűlést a jelölés megej- tárgysorozata kimerült, elnök azt bezárja.
téséig felfüggesztette.
A jelölés megejtése után a korelnök az ülést
megnyitotta és a jelölés alapján a közgyűlés a
tisztikart és választmányt a következőképen
választotta meg: tiszteletbeli elnök dr. Takács
Okleveles ápolónők. Egyesületünk igaz
István főorvos, főv. biz. tag; orvoselnök dr. bü gatóságának döntése és a közgyűlés határozata
kéi Pap Lajos főorvos urak. Vilkovils János alapján egyesületünk igen ízléses és művészies
ügyv. elnöknek, Kertész Károly és Sulyok György kivitelű jelvényt készíttetett egyesületünk okleveles
alelnököknek, Szieben József főtitkárnak, Fazekas ápolónői és ápolói részére Régi óhaja volt ez
Mihály szaktitkárnak választatott meg. A választ tagjainknak, hogy ez által különböztessenek meg
mányba: Hollai János, Szabó Sándor, Hirwarter a nem egyesületi és nem okleveles ápolónőktől,
József, Brandics Rezső, Nagy Kálmán, Szabó József, vagy ápolóktól. A jelvények elkészültek és azokat
Balogh János, Jecsmarin Mihályné, Ónodi János, a jogosultak az egyesületünk titkárságánál 3 pengő
Horogh István, Bugyáki Ferenc, Wirth Mihály, 40 fillér befizetése ellenében átvehetik. A jelvénye
Czeczatka Frigyes, Murin János, Babai Béla, Makki ket csak egyesületi okleveles tagok viselhetik.
István, Vukán István, Szallai Dénesné; a pótválasztA Betegápoló Egyesület tagjainak figyel
mányba: Huber Károly, Kajári János, ifj. Babai
mébe. A f. évi április 4-én megtartott közgyűlésen
József és Pales Emil választtattak be.
A választások megejtése után rövid idő múlva Balázs Flóra ügyv. alelnök javasolta, hogy a tagok
megérkezett az újonnan megválasztott orvos-elnök: havonként önkéntes adományként legalább négy fillért
dr. bilkei Pap Lajos főorvos ur, akit a közgyűlés fizessenek a munkanélküli alapra, hogy az összegyűlt
nevében Vilkovils János ügyv. elnök meleg sza összeg karácsonyra szétosztassék a munkanélküli tagok
vakkal üdvözölt és kérte, hogy vegye pártfogásába között. A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadta,
a fürdős munkásságot, legyen azoknak igaz szerető a mivel az jogerőssé vált. Enrek alapján a titkárságnál
szellemi vezetőjük és istápolójuk. Az orvos-elnök történő tagdíj fizetések alkalmával a megszavazott négy
megköszönte a meleg szavakkal történt fogadta fillérek is befizetendök.
tást és székfoglaló beszédében kifejtette mind
Jubileumi ünnepség. A Fürdősök Szakegyesülete
azokat az elgondolásokat, amelyek őt az orvos f. évi május hó 26-án (Űrnapján) d. u. 5 órakor a
elnöki tisztség elfogadásánál vezérelték. Munka- zugligeti Szép llona-féle étteremben jubileumi ünnepélyt
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rendez azon szaktársak és szaktársnök tiszteletére, akik
az üzemekben egyhuzamban több mint 25 évet töltöttek
el. Az ünnepélyre külön meghívókat is bocsájt ki a
vezetőség. Azonban a fürdömunkásságot ez utón is
felhívja a vezetőség, hogy az ünnepélyen teljes számban
vegyenek részt.
Köszönet nyilvánítás. Az alábbi sorokat kapta
egyesületünk megboldogult orvos-elnökünk özvegyétől
dr. Hajnai Béláné úrnőtől:
A Magyarországi Befegápolók és Ápolónők Országos
Egyesületének
Budapest.
Engedjék meg, hogy ez utón köszönjem meg mindnyá
juknak azt a meleg és szívből fakadó megemlékezést és sze
retetek amit férjem emléktáblájának leleplezésénél tapasztaltam.
A szomorú megemlékezésnek abban az órájában, amit együtt
töltöttem önökkel, vigaszt találtam és erőt merítettem a jövőre,
mert láttam, hogy megértették egy olyan nemes szívnek a
fáradozását, akinek munkája nem veszhetett kárba, mert meg
érezték annak tiszta önzetlenségéi. A jutalmazás, amire ő
soha nem számított semmiféle munkáiénál — most nekem
jutott, mert megláthattam az elismerési és hálát, ami kevés
embernek és ritkán jut osztályrészül. Őrizzék meg továbbra is
az emlékét azzal a kegyelettel, ahogyan azt a tegnapi szomorú
ünnepen megmutatták. A jó Isten áldását kérem további mun
kájukra.
Budapest, 1932. április 5.
Özv. dr. Rajnai Béláné

Esküvő. Madari Sándor szövetségünk alelnöke
leányának Gizellának, Keresztúri Sándor ur folyó
évi május hó 15-én (pünkösd vasárnap) d. u. %7
órakor a fasori református templomban örök hűséget
esküszik. Sürgönyeim : Madari Budapest, VI., Csengeriutca 69. Szövetségünk és annak minden egyes tagja
teljes teljes szívvel osztozik a boldog szülők örömében.
Az ifjú párnak pedig igaz szívből kívánunk házasságuk
alkalmából megértő és boldogságban gazdag életet.
Adomány. A Betegápoló Egyesület közgyűlésén
Karvalils Eleonóra és óianotti Mária kartársnők
egyesületünknek egy gramofont és lemezeket adomá
nyoztak. — Márkus Jenőné kartársnő egy lóversenyt
adományozott. Az adományozóknak ez utón mond hálás
köszönetét az egyesület vezetősége.
Esküvő. A szakegyesületek központi főtitkára
Lillin lózsef f. évi április hó 3-án esküdött örök
hűséget Bozy Lujza urleánvnak. Az esküvői szertartás
Sopronban folyt le. Szövetségünk ezúton is őszinte
szerencsét és boldogságot kíván az uj házastársaknak.
Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete f.
évi április hó 4-én tartotta meg tisztikar kiegészítő
igazgatósági ülését dr. Antal Lajos orvos-elnök veze
tése mellett. Az ülés a következők személyében
egészítette ki a tisztikart: Pénztárosnak Válfy
Ferencet, ellenőröknek Suba Imrénél és Papdy
Antalnét, jegyzőnek Sándor Lidiát és II. jegyzőnek
Karácsonyi Boriskál választották meg. Az ülésnek
más tárgya nem lévén, elnök az ülést bezárta.
Adományok az emléktáblára. Megboldogult
dr. Rajnai Béla orvos-elnökünk emléktáblájára a
következő adományok érkeztek be :
Bokor Zsuzsanna 4, Endrődi Júlia 3, Barinka Józsefné,
Szalay Kálmánná, Szele Józsefné, Kapás Józsefné 2-2, Somo
gyi Józsefné 1.70 pengő.

Az adományozóknak ez utón mond hálás köszö
netét a vezetőség.
Szövetségünk közgyűlése. Anyagtorlódás miatt
szövetségünk közgyűlésének lefolyását lapunk követ
kező számában közöljük. Az uj tisztikar a követ
kezőképen választatott meg: Orvos-elnök vitéz dr. szil
vágyi Benárd Ágost v. miniszter, társelnök dr. Krizs
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Árpád főv. biz. tag, ügyv. alelnök Balázs Flóra, Vitkovits János és Madari Sándor, főtitkár Szieben József,
titkár Deák Mária, főpénztáros Györkös Jánosné. Választ
mányi tagok lettek: Válfy Ferenc, Jajcai Mária, Gáspár
Ágnes, Szele József, özv. Mátray Istvánná, Szele józsefné,
Papdy Antalné, Karvalits Eleonóra, óianotti Mária,
Nagy Erzsébet, Somogyi Anna, özv. Tóth Gyuláné,
Zajcer Etel, Koródy Mária, özv. Rosenberg Sománé,
Suba Imréné, özv. Horváth Gyuláné, Lőrinczi Lilla,
Marics Júlia, Kertész Károly, Fazekas Mihály, Sulyok
György, Szabó József, Horogh István, Schmidt József,
Babay Béla, ifj. Babay József, Novák György, Weiser
Károly, Kiss Sándor, Tóth Balázs, Bábás Júlia, Brza
Viktória, sárai Szabó Rózsi, Bokor Zsuzsanna, Harapin
Antónia, Török Gézáné, Tóth Etel, Szalay Kálmánná,
Krakk Anna. Pótválasztmány: Murin János, Farkas
György, Endrédy Júlia, Lublánovics Mária, Karácsonyi
Boriska, Korda Sándorné, Spitz Imréné, Somogyi Józsefné,
Győri Gáborné és Máté Emília.

Gyászünnepély. Kegyeletes ünnepség mellett
koszoruzta meg f. évi április hó 17-én (vasárnap)
d. u. 6 órakor a farkasréti temetőben a fürdőmunkás
ság néhai emődi Nagy Pál síremlékét halála év
fordulója alkalmával, aki hosszú éveken át töltötte be
az elnöki tisztet a Fürdőalkalmazottak Szakegyesületé
ben. A sírnál az özvegyen és rokonságon kívül nagy
számban vettek részt a szakegyesületnek és szövetsé
günknek tagjai, valamint a budapesti tabáni daloskör
is ifjú Zöld Károly karnagy ur vezetésével. Az ünne
pélyt a dalárda „Lelkünket borítja" cimű gyászdallal
nyitotta meg; utána Fazekas Mihály egyesületi szak
titkár, Kertész Károly egyesületi alelnök méltatták
elhunytnak nagy érdemeit, amelyet az egyesület érde
kében kifejtett. Majd Válfy Ferenc jegyző a szövet
ségünk nevében emlékezett meg a hűséges küzdőtársról,
ki fáradságot nem ismerve küzdött az egységért. Ez
után elhelyezték a síron a koszorút, majd a dalárda
„Ö nincs a földön" cimű gyászdallal zárta be a ke
gyeletes ünnepélyt.
Választmányi ülések. A Fürdősök Egyesülete f. évi
április ró 20-án tartotta meg tisztikar kiegészitő ülését. Az ülést
Vilkovls János ügyv. elnök nyitotta meg, üdvözölve a meg
jelenteket. Szieben József főtitkár felolvasta az utolsó ülés
jegyzőkönyvét,
amit
a választmány tudomásul veit. —
Az ellök javaslatára a tisztikar a következőképen egé
szült ki: pénzlárosok Ónody János és Szabó Sándor,
ellenőrök Szabó lózsef és Czeczatka Frigyes, jegyzők
Balog! János és Babay Béla, számvizsgálók Bugyáki Ferenc
és f lirvarther József lettek. A tisztikar kiegészítése után Faze
kas Mihály szaktitkárnak a közgyűlésen tett azon indítványá
val fogla kozott a választmány, hogy a tagdíj hátralékos tagok
a törvényes uíon történő behajtható felszólítással kerestessenek
meg. Az indítványt hosszú vita után, amelyben a választmány
minden ingja megtette észrevételét, oda módosította, hogy
egyelőre nem használja ezen erős eszközt, meri reméli, hogy
a tagok igy is eleget fognak tenni kötelességüknek. Az elnök
ez után beszámolt az úszómester képzésében telt lépésekről,
amit a választmány tudomásul vett. Még több kisebb ügyet in
tézett el a választmány, majd elnök az ülést bezárta. —
Szövetségünk f. évi április hó 2t-én tartotta meg rendes
havi ülését Balázs Flóra alelnök vezetése melleit. Válfy Ferenc
jegyző a jegyzőkönyvet olvasta fel, Deák Mária titkárnő a
pénzári könyvet olvasta fel. A választmány úgy a jegyző
könyvet, mint a pénztári jelentést tudomásul vette. Fazekas
Mihály v. tag beszámoll a megboldogult Nagy Pál sírjának
megkoszorúzásáról, amelyet halála évfordulója alkalmából
ünnepélyes keretek között folytaitok le és amelyen a szövetség
és szakosztály tagjai igen szép számban vettek részt. Balázs
Flóra alelnök pedig bejelentette, hogy a betegápolók szak
osztálya és annak tagjai megboldogult dr Rajnai Béla orvos
elnöknek emléktáblát állított, melvet ünnnpélyes keretek között
lepleztek le Ez után még a szövetség közgyűlését vitatták
meg egyéb kisebb ügy tárgyalása mellett, majd elnök az ülést
bezárta.
Felelős kiadó : Szieben József.
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