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A nvugdijkérdés,
a rokkantkérdés a magyar betegápolói kar egyik 
legsúlyosabb, legfájóbb problémája. A magyar 
betegápolókérdés egyik legrendezetlenebb, leg- 
kevésbbé kidolgozott fejezete a kiöregedett, meg
rokkant ápolók és ápolónők sorsáról való gondos
kodás. Minden magyar betegápoló szivének össze 
keli szorulnia, ha öregségére gondol, nem látja 
maga előtt a biztos, békés öregkor reményét, 
nem látja maga felé integetni munkás, átfutott 
élet után a biztos nyugdijat, a biztos ellátást jeientő 
öregkori segítség képét.

A betegápoló alacsony, bérviszonyai, kapcso
latban a ténnyel, hogy foglalkozása úgy a testi 
megjelenés, mint a kulturális szükségletek kielégí
tése terén fokozott terheket rónak rá, nem teszik 
lehetővé számára, hogy céltudatosan, a maguk 
erejéből gyűjtsenek öregségükre. Foglalkozásuk 
adottságai következtében állandó belső vándorlást 
folytatnak a különböző egészségügyi intézmények 
között, így csak nagyon kevésnek nyílik alkalma sok 
szaladgálás, sok előszobázás után, egy ugyanazon 
intézménynél eltöltött 30-40 évi szolgálati év után 
csekély kegydijat elnyerni. Ott állana még segítség
nek a I.ex Vass II., az öregkor- és rokkantság esetére 
szervezett biztosítás. Azonban maga a törvény 
alacsony járadékaival szinte úgy szerkeszteteit, 
hogy feltételezi, az illető rokkant családot alapított, 
vannak öregkorára felnőtt gyermekei, kik az ellá
tás terhében az állammal együtt osztozni fognak.

Azonban, különösen az ápolónői karban a hely
zet nem ez. E pályának is megvannak a maguk 
szerelmesei, kik a betegápolást nem csupán átfutó, 
időszakos foglalkozásnak tekintik, kik életcélt, 
életük beteljesülését látják a szenvedő ember körüli 
tevékenységükkel. Ép e betegápolási szempontból 
legértékesebb rétegnek nem adatik meg körül
ményeik miatt a családi élei, legtöbbjük el is 
engedi maga mellett a férjhezmenés lehetőségét. 
Fia kiöregednek, sorsuk elkeserítő, becsülettel 
átdolgozott élet után az ápolónőknek, kik életükben 
annyi könnyet törültek le, annyi szenvedést enyhí
tettek és annyi vigasztalást osztogattak, már

öregségükre semmi sem marad, a legvigasztal- 
| hatatlanabb, legszerencsétlenebb tagjai lesznek a 

társadalomnak.
Mindezen szempontok követelő erővel sürge

tik a Magyar Betegápolók és Ápolónők Nyugdíj és 
Rokkantintézetének megszervezését. Biztosiiani kell 
úgy a magyar belegápolónőnek, mint a betegápoló
nak öregkorukra az intézményes nyugdíjszerű támo
gatást, hogy ha ápolónők, ne legyenek kénytelenek 
siralmas és megalázó előszobázások során kegy
dijat koldulni, vagy ha családot alapítottak volna, 
ne legyenek kénytelenek a gyermekek mindig beígért, 
de a gyakorlatban sajna mindig szomorúan alakuló 
ellátására szorulni.

A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők 
Országos Egyesülete már évtizedek óta érzi és 
tudja e kérdések megoldásának szükségességét. 
A háború és a háború utáni évek devalvációi 
minden tartalékforrást felemésztve, a jövőnek 
tartották fent e kérdések megoldását Lassú cél
tudatos munkával, az önsegélyzőegylet megalapí
tásával, egyesületi székház vásárlásával azonban az 
Egyesület már évek óta azon munkálkodott, hogy egy 
adott pillanatban lehetővé tegye a nyugdijiniézet 
megvalósítását.

Úgy érezzük, a jövő már elérkezett: minden 
utón módon lehetővé kell tennünk ez évben a 
magyar betegápoló nyugdíj és rokkanlintézetének 
megalakulását Feltétlen hisszük, hogy a magyar 
belegápolói karban, szorosabban véve a Magyar
országi Betegápolók és Ápolónők Országos 
Egyesületének tagjaiban meglesz az öntudat a 
nyugdijkérdés rendezésének horderejét, jövőbe 
ható socialis jelentőségét felismerni, llgy gondol
juk, úgy reméljük, a magyar betegápolói kar 
socialis helyzetét felemelő mozgalomban teljesen 
egyek lesznek Egyesületünk tagjai.

A kezdeményező lépések a nyugdíjintézet 
megalakítása felé igazgatóságunk legutóbbi ülésén 
már meg is történtek. Az elnökség javaslatára, 
egyesületünk igazgatósága felismerve e kérdés 
jelentőségéi, hozzájárult a nyugdíjintézet meg
szervezésének gondolatához és egyben fel is hatal
mazta egyhangúlag az elnökséget, hogy a nyug
díjintézet megszervezéséhez és az alapszabályok 
kidolgozásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. Anyagi bázisként szolgálna az Egyesület kebe
lében működő önsegélyző és az Egyesület tulajdonát 
képző székház. E kettős alap jelentős anyagi biz
tosítékot jelent az elindulás és a fejlődés számára.

Midőn ezt örömmel bejelentjük, úgy reméljük, 
hogy a befegápolók irányítása és ellenőrzése 

I mellett megalakuló nyugdíjintézet biztos záloga 
I lesz a fejlődésnek, feltétlen hisszük, hogy annak 
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produktív inüködődésén keresztül sem a hatósá
gok, sem a munkaadó egészségügyi intézmények 
nem fognak elzárkózni annak jövőbeli támogatá
sától.

A kezdeményező lépéseket azonban a magyar 
betegápolói karnak, de főleg egyesületünknek kell 
megtennie, kifelé is dokumentálva minden hivatalos 
tényező felé, hogy a magyar betegápolói karban 
megvan az öntudat a maga socialis helyzetének 
felmérésére, megvan benne a becsületes törekvés 
arra is, hogy socialis problémáinak megoldásában 
ne csak mindent a hatóságoktól és a törvény
hozási intézkedések kialakulásától várjon, hanem 
szomorú anyagi viszonyai dacára ő maga áll élére 
anyagi áldozataival egy mozgalomnak, mely a 
jövő socialis alkotásainak útmutatója, utódainak 
pedig maradandó értéke lesz.

E socialis törekvésben a Magyarországi 
Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesületének 
vezetősége minden tagját maga mögött érzi, de 
úgy reméli, hogy e gondolatok igazságát és helyes
ségét elismerik azon tényezők is, melyektől függ 
továbbigsorsának kialakulása. f.4 L.)

A nemi betegségek elleni
küzdelem

ismertetését, a nemi betegségek elleni küzdelem 
propagálását irta zászlajára a Népegészségügyi 
Muzeum helyiségeiben megnyílt orvosi kiállítás: 
a Szociális Egészségvédelmi Kiállilás. Helyes e 
kiállítás alkalmával a nemi betegségek elleni 
küzdelem jelentőségével foglalkoznunk, helyes a 
nemi betegségeknek a társadalom és a jövő gene
rációk életére gyakorolt hatásait is megvilágítanunk. 
A magyar betegápolói karnak ismernie kell a nemi 
betegségek elleni küzdelem útjait, a mozgalom 
célkitűzéseit.

Nemi betegségeknek nevezzük a gonorrheát, 
a lágyfekélyt és a syphilist.»Nemi betegségeknek 
azért nevezzük e hírhedt triászt, mivel tovaterje
désük alapja a nemi élet, mely e fertőző betegsé
gek bacillusait legtöbbször a nemi szervek köz
vetítésével ülteti át férfiről-nőre, nőről-férfira, a nemi 
érintkezések hosszú láncolatán keresztül

A nemi betegségek elterjedésében legnagyobb 
szerepet játssza a nemek házasságon kívüli nemi 
keveredése, a promiscuitas-nak nevezett jelenség, 
mely szinte eltaposhatatlan fészke a nemi beteg
ségek tovaterjedésének. A promiscuiias jelensége 
társadalmi viszonyaink következménye: a fiatalkori 
házasságkötések anyagi akadályai, a társadalmi 
felfogás adta külön férfi nemi erkölcs, a nők 
viszonylagos magasabb száma, kapcsolatban a 
ténnyel, hogy a nők is mindinkább beállnak a 
dolgozók sorába; az alkoholizmus, a prostifutio 
megszervezettsége stb. stb. együtesen eredménye
zik a promiscuitast, tehát a tényt, hogy a férfi és nő 
nemi együttélése nem a házasság biológiai és 
erkölcsi keretei közi történik.

E hatalmas nemi keveredési folyamat biológiai 
szempontból (más az erkölcs szempontja) nem 
jelentene talán veszélyt a társadalom egészség
ügyére, ha ez említett folyamatban csupa egész
séges férfi és egészséges nő játszana szerepet. 
Azonban e nemi keveredési folyamatot sötétre 
szinezi, veszélyessé teszi a nemi betegségben 
szenvedő egyének részvétele. Ezek jelentik a fer
tőzés forrásait.

A nemi betegségek elterjedésének másik 
főforrása az a körülmény, hogy a nemi betegségek 
legtöbbször lappangva, különösebb fájdalmat, 
ijesztőbb tüneteket nem okozva támadják meg a 
szervezetet. Így a megtámadott egyén alábecsülve 
e tünetek jelentőségéi, tudatlanul, de olykor lelket
lenül is, tovább folytatja nemi éleiét, tovaterjeszti 
a ragályt. A ferlőzést felkapja a nemi keveredés, 
a promiscuiias és szinte hólabda rendszer szerint 
dobja azt tovább, újabb egészséges rétegeket 
fertőzve meg e betegség csiráival.

Mily hatással vannak e betegségek a társa
dalom éleiére?

Jelentőségüket megmagyarázza nagy elterjedt
ségük, mely napjairiban már szinte népbetegségek 
magaslatára emeli e betegségeket. Számuk meg
állapításában csak becslésekre vagyunk utalva. 
Doros Magyarországon 400 000-re teszi csupán a 
syphilisesek számát. Evvel szemben az 1928. évi 
nemi betegségekre vonatkozó országos adatgyűj
tés csak 54.079 oly nemi beteget tüntet fel, ki 
orvosi kezelésben részesül.

Elterjedtségük mellett súlyos veszélyeket jelen
tenek biológiai szempontból is a társadalom 
életére.

A kikezeletlen kankó nagyon sok termé
ketlen házasság előidézője. A terméketlen, illetve 
alacsony termékenységü házasságok a faj élete 
szempontjából biológiai veszteséget jelentenek. 
Az újszülöttek szemének kankós fertőzése pedig a 
vakság létrejöttében játszik szerepet.

A syphilis jelentőségére szinte méltóképen rá 
sem lehet itt mulatni: súlyos szervi megbetegedések 
jelzik késői stádiumát, megrövidíti a megbetege
dett ember életét. Abortusok, súlyos veleszületett 
betegségben szenvedő csecsemők kisérik e meg
betegedést a család életében Doros-Melly adatai 
szerint a syphilis halálozási száma, a syphilis 
okozta halálozások száma lassan megközelíti a 
legrettegettebb népbetegség, a tbc halálozási 
számait!

A syphilis és gonorrhea következtében meg 
I nem született gyermekek számát évente 30000 

lélekre becsüli Doros Magyarországon. Nékám 
professzor pedig Nagymagyarországon 1876—1916 
közti időtartamban a nemi betegségek okozta 
születési kiesést 2 millió lélekre becsüli!

A lágyfekély jelentőségét megmagyarázza 
a betegség rendkívül fertőző volta, másrészt a 
megfigyelés, hogy igen gyakran társul syphilises 
fertőzéssel.

E pár odavetett tény megmagyarázza e 
betegségek felmérhetetlen jelentőségét a társada
lom élete szempontjából. Ha még tekintetbe vesz- 
szük a kérdés nemzetgazgasági vonatkozásait, 
a betegségekkel okozott munkaképtelenségi napo
kat, a kiesett életekkel okozott veszteségeket, a 
kezelés országos kiadásait, úgy nagy körvonalak
ban kibontakozik már előttünk a nemi betegségek 
társadalmi jelentősége.

A nemi beiegségek elleni küzdelem hord- 
erejét legelsősorban is az orvostudomány ismerte 
fel. Világszerte hatalmas mozgalmakat indított meg 
leküzdésükre. Magyarországon a nemi betegségek 
elleni mozgalom hivatalos irányítása és szervezése 
az Antivenereás Bizottság kezében van, Ouszmann 
József professzor elnökletével.

Az antivenereás küzdelem főeszközei a fel
világosítás, az egészségügyi propaganda, Az ifjú
ság helyes sexualis nevelésének irányítása, a 
sportok terjedésének elősegítése' az antialkoholista 
küzdelem támogatása, a prostifutio leküzdése stb.
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Főgondolata azonban a korszerű gyógyilási és 
megelőzési rendszer kiépítése, kapcsolatban a 
viszonylog legnagyobb biztonságot nyújtó házas
élei eszméjének propagálásával, a házassági ta
nácsadók megszervezésével.

Az antivenereás küzdelem tehát az egyén 
megvédésén keresztül a társadalmat védi a nemi 
betegségek csapásaitól, terjeszti a felvilágosítás 
gondolatát, megmutatja a védekezés útjait, kidol
gozza egyben a jövendő törvényhozási és egész
ségügyi programmját is, úgy alakítva azt, hogy a 
nemi betegségek rettenetes hatásai leküzdhetők 
legyenek.

E mozgalom célkitűzéseinek helyességét min
den utódjainak jövőjét féltő magyar embernek 
kötelessége, de kétszeres kötelessége az intelligens 
magyar ápolónak, ki foglalkozásával, kultúrájával 
már amúgy is a közegészségügy nagy céljainak 
áll a szolgálatában.

A nemi betegségek elleni küzdelem gondola
tait hirdeti a Szociális Egészségvédelmi Kiállítás, 
megtekintése minden magyar ápolónak kulturális 
kötelessége. LA. L.)

i i —'w.ni^a i——c

A fürdöüzemek záróráját,
mint ismeretes, a főváros egy órával későbbre helyezte, 
abban a reményben, hogy igy talán a fürdők forgalma 
emelkedni fog és a fürdők deficittel küzködö üzlet
eredményei is kedvezőbb alakulást fognak mutatni.

A főváros intéző köreinek számítása azonban nem 
vált be. Hiába helyezték későbbre a zárórát, a forgalom 
csak nem emelkedett. Soha nem jelentkezett 2—3 fürdő
vendégnél több e túlórában.

Ha figyelembe vesszük e gyér látogatottságot, 
szemben a ténnyel, hogy e meghosszabbított munka
időben a fürdők hatalmas üzemét működésben kell 
tartani, újabb egyórás üzemköltséget okozva, könnyű 
belátni, hogy ez intézkedés már kizárólag anyagi szem
pontból sem nevezhető szerencsésnek, mindenképan 
növelni fogja ez elhibázott intézkedés az amúgy is sú
lyos deficitekkel dolgozó fürdőüzemek veszteségeit.

Vizsgálnunk kell ez intézkedést azonban a rende
lettel legjobban sújtott fürdőüzemi munkások szempont
jából is. Az üzemi idő meghosszabbítását elrendelő 
tényezők valószínűleg elfelejtkeztek az élőkről, a fürdő
üzemet munkában tartó fürdőmunkásokról. Valószínűleg 
az érdekelteken kívül senki sem tudja, hogy a fürdő
üzemi munkások, a fürdősök a rendelet előtt is reggel 
6 órától este 8 óráig teljesítettek szolgálatot

Hogy mit jelenthet e munkateljesítmény, napi 14 
órát tartózkodni a gőzzel, emberi testek kipárolgásában, 
friss levegőtől elzárva, hogy mit jelent 14 órán át a legnehe
zebb, a legnagyobb testi erőkifejtést kívánó munka, 
nem kell részleteznünk. Most e 14 óra 15 órára emel
kedett. Úgy hisszük, hogy orvosok nem lehettek jelen 
e rendelet megszövegezésénél, nem hisszük, hogy akár 
egyetlen orvos is hozzájárulhatott volna ily súlyos egész
ségügyi ártalmakat okozó rendelet életbeléptetéséhez.

A fővárosnak, mint munkaadónak nem szabadna 
a legridegebb anyagi szempontokat szem előtt tartania 
ily rendeletek kiadásánál. Vagy amennyiben ily rende
letek kiadásában az anyagi helyzet kényszerítő ereje 
szerepelne, a fővárosnak meg kellene találni a módot 
arra, hogy e meghosszabbított üzemi időben kiküszö- 
böltessenek az egyénre nehezedő súlyos egészségügyi 
ártalmak.

A fürdőmunkásság örömére szolgál, hogy a fő
városi szakbizottságok ülésén Lévai Sándor és Halász 
Alfréd bizottsági tagok is szóvátették e kérdést, rámu

tattak arra, hogy a fürdőző közönség e meghosszabbított 
munkaidőben alig használja a fürdőt, igy gazdaságilag 
sem fizetődik ki az üzemek munkaidejének meghosszab
bítása. Kérték a régi munkaidő visszaállítását.

Fürdős szakosztályunk igazgatósága foglalkozván 
e kérdéssel, elhatározta, hogy a fürdöüzemek régi zár
órájának visszaállítását fogja kérni.

Reméljük, hogy a tanács és a fürdöüzemek igaz
gatóságai megfontolva a dolog gazdazági részének 
eredménytelenségét, tekintetbe fogják venni az alkalma
zottak socialis és egészségügyi szempontjait is. Remél
jük, hogy revisió alá veszik e rendelkezést és újból 
vissza fogják állítani a régi munkaidőt. Mindenkép 
reméljük, hogy ez elemi socialis és egészségügyi szem
pontok igazságát el fogják ismerni a főváros fürdőit 
irányitó testületek.

Vegyes hírek.
Fürdősünnepély. Nincs szebb és magasztosabb 

jelenet, mint az, ha az egy foglalkozáshoz tartozók 
ünnepük azon munkástestvéreiket, kik tisztes munka
helyükön évtizedeket töltenek el a munkaadó, a mun
kástestvérek és a közönség teljes megelégedésére.

Ilyen szép és magasztos ünneplésben részesítette 
az Első Budapesti Fürdőszemélyzet Betegsegélyző és 
Temetkezési Egylete rendezésében az alant megne
vezett munkástestvéreket, kiket a Magyarországi Fürdő
alkalmazottak Szakegyesületének, mint az összes fürdő
alkalmazottak érdekképviseletének előterjesztésére hosszú, 
becsületes munkásságuk elismeréseképen a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara elismerő okirattal tüntetett ki.

Az ünnep színhelye a Szép Ilonához címzett ven
déglőben volt, ahol igen szép számban jelentek meg 
az ünnepeltek szaktársai, szaktársnői és tisztelői da
cára az esős időnek. Az ünnepélyt Nagy Gergely, 
a Fürdősök Betegsegélyző Egyletének üdvözlő szavai 
vezették be. Este kettöszáz terítékes társasvacsora 
keretében a két társegyesület elnökei méltatták az 
ünnepeltek érdemeit. Munkáséletük csak szeretetet 
és megbecsülést válthat ki minden öntudatos munkás
testvérünkben. Az ünnepeiteknek Podzinek Vik
tornak, Niesner Antalnak, Niesner An'alnénak, 
Hierwarler Józsefnek, özv. Hegedűs Mihálynénak 
és Maria Miklósnak Vilkovits János a szakegylet 
elnöke, mint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
megbízottja nyújtotta át a kitüntető elismerő leiratot.

Az ünnepélyt tánc követte.
25 éves szolgálati jubileum. Madari Sándor 

alelnökünk és -neje ez évben töltötték be a 
Charité-poliklinika kötelékében 25 éves szolgálati 
idejüket. Ez alkalomból az Egyesület a mind
annyiunk által szeretett és nagyrabecsiilf házaspár 
tiszteletére f. évi junius hó 11-én (szombaton) 
este fél 9 órai kezdettel saját székházunkban 
Vili., Dobozi-utca 45. sz. alatt vacsorával egybe
kötött jubileumi ünnepélyt rendez, melyre minden 
tagof szeretettel hiv meg az Elnökség. A vacsora 
ára 1 pengő 50 fillér. A vacsorára junius 8-ig be
zárólag lehet jelentkezni. Csak annyi vacsorát ké
szítünk, ahány jelentkező lesz.

Választmányi ülések. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi május hó 11-én tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését Vilkovits János ügyv. elnök 
vezetésével. Az elnöki megnyitó után Szieben Jó
zsef főtitkár olvasta fel a múlt havi ülés jegyző
könyvét, amit a választmány egyhangúan vett 
tudomásul. Szabó Sándor pénztáros a pénztár
könyvet olvasta fel, tudomásul vétetett. Szieben 
József főtitkár a beérkezett leveleket mutatta be. 
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A jelentések után az egyesület belső ügyeji vitatta 
meg a választmány, majd egyes indítványokat 
tárgyalt le. A tárgysorozat kimerülése után elnök 
az ülést bezárta. — A Beiegápolók Egyesülete 
f. évi május hó 11-én tartotta meg rendes havi 
igazgaiósági ülését. Az ülést dr. Antal Lajos orvos
elnök nyitotta meg. Sándor Lídia jegyző felolvasta 
a múlt havi ülés jegyzőkönyvét, Válfy Ferenc 
pénztáros pedig a pénztári jelentést. A jegyző
könyvet és a pénztári jelentést az igazgatóság 
tudomásul vette. Az Elnökség a Beteg- és Temet
kezési önsegélyző Alappal kapcsolatosan kívánja 
az öregség és rokkantság esetére szóló bizto
sítási alapot megszervezni, a részleteket dr. Antal 
Lajos orvos-elnök ismertette. A tárgyhoz Balázs 
Flóra ügyv. alelnök, Szele Józsefné, Sándor 
Lídia, Válfy Ferenc és még többen szólották 
hozzá, majd elvben az igazgatóság magáévá 
tette az egyesület életére nagy fontosságú in
dítványt. Schickl Margit all. osztályba és Kovács 
Juliska az 1. osztályba kérte áthelyezését, az 
igazgatóság az áthelyezésekhez hozzájárult. Majd 
az igazgatóság az Egyesüld több belső ügyét 
tárgyalta le. A napirend után elnök az ülést 
bezárta. — Szövetségünk f. évi május hó 12-én 
tartotta meg rendes havi ülését Az ülést Balázs 
Fióra alelnök nyitotta meg, aki a határozatképesség 
megállapítása után a jegyzőkönyv felolvasására 
hívta fel a jegyzői. Válfy Ferenc jegyző felolvasta 
a mull havi ülés jegyzőkönyvét, amit a választmány 
egyhangúan vett tudomásul. Györkös Ferencné 
pénztáros a pénztári könyvet olvasta fel, a jelen
tést a választmány elfogadta. Az indítványok során 
a választmány beható tárgyalás alá vette azon 
indítványt, amelyet Fazekas Mihály vál. tag tett a 
közgyűlésen és amelyet a szakosztályok elvben 
magukévá is tettek: e szerint a szövetség azon 
munkanélküli tagjai, kik hirtelen megbetegednek, 
orvosi segítségben részesülhessenek. A tárgyhoztöbb 
választmányi tag szólott hozzá, majd akként dön
tött a választmány, hogy az elnökséget bízza meg, 
eljárni az ügyben és egyes orvosokkal tárgyalni 
és egyben tudja meg, milyen anyagi megterhelést 
jelentene ez a szövetségnek és az eredményről 
számoljon be a választmánynak Még több fontosabb 
ügyet tárgyalt a választmány, majd az elnök az ülést 
bezárta.

A Szociális Egészségvédelmi kiállításról la
punk más helyén már említést tettünk. A kiállítás hét
köznapokon 11—2-ig van nyitva, vasár-és ünnep
napokon 2-6-ig. — Minden nap este 6 óra 30 
perckor ugyanott kiváló szakemberek adnak elő a 
szocialhygiene időszerű kérdéseiről.

Könyvadományok. A Beiegápolók Egyesüle
tének Melicher Emília, Marics Júlia és Zemniizky 
Géza több értékes könyvet ajándékozott. Az ado
mányozóknak ez utón mond hálás köszönetét a 
vezetőség.

Milyen üzleti eredményt mutatnak fel a 
fürdő-üzemek. A főváros tulajdonát képező három 
fürdőüzemről kimutatás jelent meg, melyet az 
alábbiakban ismertetünk. A Szent Gellért gyógy
fürdő és szállónak tavaly közel 2 millió pengő forga
lom mellett 361.000 pengő vesztesége volt. A be
ruházott tőkék kamataira 688.000 pengőt, az érték
csökkenési alap dotálására 12 000 pengőt fordí
tottak. A Széchenyi-fürdő bevétele 12 millió 
pengő volt, a deficit 421 000 pengő. Beruházott 
kölcsöntőkék kamataira a fürdő az elmúlt évben 
460.000 pengőt törlesztett. A Rudas-fürdő múlt 

évben mindössze 301 000 pengőt vett be, tiszta 
nyeresége 3353 pengő volt. A kimutatásokból 
megállapíthatjuk, hogy egyedül a Rudas-fürdő tu
dott csak deficitmentes erédményt elérni. Öröm
mel látnánk, ha a másik két fürdőüzem mérlege 
is kedvezőbb mérleget mutatna ki, ez talán a 
fürdőmunkásság helyzetén is javítana bizonyos 
mértékben.

Adomány. Kórodi Mária kartársnő megboldogult 
dr. Rajnai Béla orvoselnökünk emléktáblájához kis 
diszkoszorut ajándékozott. Az elnökség ez utón mond 
hálás köszönetét.

Hajókirándulás Visegrádra Szakegyesületi 
központunk a kötelékébe tartozó szervezetekkel f. évi 
julius hó 10-én vasárnap közös hajókirándulást rendez. 
A különhajó, amelyen zenekar is lesz és amelyen 
számos tréfa fogja a résztvevőket szórakoztatni, 
reggel indul és este tér vissza Budapestre. A rész
vételi dij oda-vissza 1 P. 20 fillér, tehát oly 
olcsó, hogy mindenki részt vehet Aki a kiránduláson 
részt akar venni, jelentse be részvételi szándékát szö
vetségünk titkárságánál. Mi is külön csoportban 
kívánunk résztvenni a kellemes szórakozási ígérő hajó
kiránduláson.

O. T. 1. közgyűlés. Az Országos Társadalom
biztosító Intézet f évi május hó 26-án rendes évi 
közgyűlést tartott. A közgyűlésen szövetségünk 
részéről Szieben József főtitkár és özv. Tólh Gyu- 
láné szöv. választmányi tag, mint O. T. I. köz
gyűlési tagok vettek részt. Szieben József szöv. 
főtitkárunk az 1932. költségelőirányzat kapcsán 
felszólalt és szóvá tette azon visszás helyzetet, 
mely az ápoló személyzet elbocsájtása és felvétele 
kapcsán mutatkozott a múltban. Majd kijelentette, 
hogy a tervbe veti újabb táppénz leszállításhoz 
nem iáiul hozzá, valamint a szülő nők segélyezési 
idejének megrövidítéséhez sem. Indítványt tett, 
hogy legalább a beteg tagokat díjtalan tisztasági 
fürdőkben részesítsék. Az önkormányzati igazgató
ság ez indítványt elutasította és a közgyűlésnek 
is az elutasítást hozta javaslatba. A tisztaság fél 
egészség A szegényebb néposztálynak nem igen 
telik tisztasági fürdőre, ez pedig egészségi szem
pontból igen szükséges. Az O. T I -nak némi kis 
áldozattal legalább beteg tagjait kellene tisztasági 
fürdőbei részesítenie, mert ez egészségügyi és 
szociális kötelesség. A napirenden 118 indítvány 
szerepet, amelynek csaknem kétharmada ufasitta- 
toit el A közgyűlés reggel 9 órakor kezdődött és 
a késő esti órákban ért véget.

Számvizsgáló'k. A szövetság közgyűlése 
számvizsgálóknak a következőket választotta meg : 
özv. Vura Istvánná, Barinka Józsefné, özv. Csik 
Ferencné, Szabó Sándor és Balogh János. 
A szövetség f. évi április 24-én megtartott tisztikar 
kiegészilő ülésén ellenőröknek Papdy Antalné és 
Uorogh István, jegyzőnek pedig Válfy Ferenc 
választatott meg.

Adományok a zászló-alapra. A következő 
adományok érkeztek be a zászló-alapra:

Sinka Krisztina 20. — , Somogyi Józsefné, Bircsák Marcella, 
Tóth Etel 10—10, Lenti Istvánné, Moszkva Rózsi, Windhager 
Leopoldina, Szemerégi Júlia, Dávid Ráchel, Nagy Vilma, Horváth 
Gyuláné, Fúró Katalin, Császár Oyuláné 5-5, Podgorelecz 
Katalin 4.—, Boldizsár Erzsébet 3.50, Gyepesi Erzsééet, Huth 
Aranka, Greskovits Gizella, Maruzs Erzsébet, Schmidt Mária, 
özv Tóth Gyuláné, Somogyi Anna, -Sereczky Sándorné, Johann 
Mária, Kadlecsik Krisztina 3 — 3, Romanek Antal 2.50, Delényi 
Ilona, Szalay Kálmánná, Mágli Józsefné, Unger Erzsébet, Krizsán 
Lajos, Karácsonyi Kálmánná 2-2, Kortona Mária, Szabó Sándor 
és Czirbusz Istvánné 1 — 1 pengőt. Az adományozás tovább folyik.

Felelős kiadó : Szieben József.
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