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Nyugdijintézeti alakuló 
közgyűlés.

Egyesületünk évtizedes törekvésének eredmé
nyéül 1932. junius 29-én zajlott le Egyesületünk szék
házéban nyugdijintézeti alakuló rendkívüli közgyű
lésünk. A magyar betegápoló mozgalom jövőjére 
nagy kihatással lévő eseményt szükségesnek látjuk 
minden részletében lapunk főhelyén ismertetni.

űr. Antal Lajos orvos-elnök megállapítva a 
határozatképességet, a rendkívüli közgyűlést meg
nyitja. Szeretettel üdvözölte a megjelenteket, be
jelenti, hogy a Rókus-kórház ápolónői szolgálati 
elfoglaltságuk miatt kérik kimentésüket. A köz
gyűlés a bejelenfést tudomásul vette. Dr. Antal 
Lajos orvos-elnök megnyitó beszédében általános
ságban ismerteti a rendkívüli közgyűlés összehívá
sának szükségességét. Rámutat az okokra, melyek 
a nyugdiikérdés nyugvópontra jutását sürgetik. 
Részletesen vázolja, mily szerencsétlen sorsban 
leledzenek a pályájukból kiöregedett, megrokkant 
ápolók és ápolónők. Utal arra, hogy a betegápolói 
rendnek évtizedes törekvése egy öregségi és 
rokkantsági nyugdíjintézet felállítása. E törekvés 
ezideig számos gazdasági ok miatt Rém valósül- 
hatott meg. Nem valósulhatott meg az előző év
tizedekben,mert a magyar betegápoló mozgalom még 
hőskorát élte, nem volt még kifejlődve a kari 
öntudat, a kari összetartozandóság érzése, nem 
volt még eléggé megmunkálva a lassú szervező 
munkával annyira a talaj, hogy ily nagy jelentőségű 
socialis intézmény megvalósításában, megalakítá
sában kellő erő és kellő tömeg együtt munkálkod
hatott volna. Napjainkban már azonban a magyar 
betegápoló mozgalom levetette gyermekcipőit, 
számos esetben már tanujelét adta, hogy képes 
nagy célokért küzdeni, hogy képes a jelenért és 
képes a jövőért áldozatokat hozni, így a nyugdíj
intézet megalakításának időpontja is már elérkezett.

Legideálisabb lenne, ha a magyar betegápolói 
kar úgy biztosíthatná magának öregkorára, vagy 
rokkantságára a nyugdijat, hogy a nyugdíjért hozott 
áldozatokban úgy a munkaadó egészségügyi intéz
mények, mint a munkavállaló ápolók egyaránt 
részt vegyenek. Ha azonban körülnézünk a munka
adó egészségügyi intézmények során, látjuk, hogy 
ez egészségügyi intézmények egyike állami, másik 
fővárosi, majd városi, majd karitatív jellegű, máso
kat egyesületek, sokat viszont magánosok tartanak 
fent. A munkaadó egészségügyi intézmények tehát 
mind-mind a legkülönbözőbb érdekkörökbe, a 
legkülönbözőbb csoportokba tartoznak. Egyik pilla
natról a másikra nehezen képzelhető el, hogy e 

sok-sok különböző munkaadó intézmény a beteg
ápolók nyugdijának biztosításában közös, azonos 
áldozatokra késztethetők. Ha még tekintetbe vesszük, 
hogy a betegápolói foglalkozással bizonyos ál
landó vándorlás jár együtt, mely vándorlás azt 
jelenti, hogy a betegápoló az egyik évben az 
egyik egészségügyi intézménynél, a következő 
évben talán már egy második-harmadik kórháznál 
eszi kenyerét, úgy belátjuk, hogy egy egységes, 
egész országra szóló nyugdijrendezés előtt még 
az akadályoknak a hosszú sora áll.

A helyzetet felmérve, a végleges megoldás 
felé az első lépési tehát a betegápolónak magának 
kell megtennie. Magának kell, a saját erejéből, 
saját áldozataiból az alapköveket letennie, meg
alakítva maga számára intézetet, mely félrerakott 
filléreiből öregségére nyugdijat megélhetést fog 
biztosítani. Intézményt kell aiakitania a maga ere
jéből, soha nem feledve maga előtt a célt, hogy 
ez intézmény fejlesztésében a betegápolásiigy or
szágos rendezésével párhuzamosan, a munkaadó 
kórházak, klinikák stb. is részt vegyenek.

E meggondolásokat tartva szem előtt, a 
Magyarországi Betegápoiók és Ápolónők Orszá
gos Egyesületének elnöksége úgy érezte, hogy ez 
egyesületnek kell erkölcsi erejével, évtizedes kul
turális és szervezeti múltjával a betegápolók és 
egyéb egészségügyi alkalmazottak számára a 
nyugdíjintézet megalakítását kezdeményeznie.

Dr. Antal orvos-elnök ezután nagy vonások
ban vázolja az elnökség hosszú hetekre rugó 
munkájának eredményét, a nyugdíjintézet alap
szabályainak lényegét, kérve, hogy a rendkívüli 
közgyűlés általánosságban járuljon hozzá az alap- 
szabályfervezethez, megtéve hozzá észrevételeit, 
hogy az alapszabályok részletes és fáradságos 
tárgyalásához kezdhessen.

Balázs Flóra kért és kapott engedélyt a 
hozzászóláshoz: „Szeretett elnök urunk felvetett 
egy kérdést és én megragadom az alkalmat, hogy 
elsőnek szóljak a tárgyhoz. A mai szép idő elle
nére is összejöttünk nagyon nagy számban, tanú
ságot téve arról, hogy a kérdés nagy bordereié
vel mindannyian tisztában vagyunk és érezzük 
annak szükségességét is. örömmel üdvözlöm a 
kezdeményező lépést, köszönetét mondok az elnök 
urnák fáradságos munkájáért, úgy érzem, az itt 
megjelentek összessége nevében ígérhetem, hogy 
egyhangúlag mellette vagyunk a nyugdijintéemény 
felállításának, becsülettel támogatjuk az. elnök 
urat ezen törekvésében és kérem, hogy erejét 
használja fel, hogy ezen munkája eredményes 
legyen. Javaslom,hogy az egyesület vagyona képezze 
a nyugijintézet vagyonát és mint ilyen osztassák 
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fel az egyesület tagjai között, tagsági éveik ará
nyában. Mondja ki a közgyűlés, hogy az egyesü
leti tagok az ajándék évekhez annyi évét vásá
rolhassanak fel, amennyit helyzetük megenged. 
Az anyaegyesületnek kell elsősorban felkarolnia 
az ügyei és zászlóvivőjének lenni Örömmel üdvöz
löm a nyugdijintézeti alakuló közgyűlési". A köz
gyűlés Balázs Hóra felszólalását nagy lelkesedés
sel veszi tudomásul.

Marlinovszky T. kéri, hogy a felvásárlás lehe
tőségét törlesztéssel tegyék lehetővé. Molnár 
Istvánná kérdést intéz, hogy a szülő is élvezheii-e 
elhalálozás esetén a biztosítás előnyeit. Szabó 
Ilona ugyanilyen kérdésben szólalt fel. Dr. Antal 
Laios orvos-elnök a felszólalások kapcsán bejelenti, 
hogy az igazgatóság gondolt minden eshetőségre 
és az alapszabályok módot nyújtanak a felvetett kér
dések megoldására. A közgyűlés a felvilágosítást 
tudomásul veszi.

Dr. Antal Lajos orvos-elnök, több felszólalás 
nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést, kivánja-e 
a rendkívüli közgyűlés a nyugdíjintézmény felállí
tását. A közgyűlés egyhangúlag lelkesedéssel járul 
hozzá a nyugdíjintézet felállításához.

A határozat meghozatala után dr. Antal Lajos 
orvoselnök pontonként felolvassa a nyugdíjintéz
mény alapszabályait. Szieben József, Balázs Hóra, 
Szele József, Molnár Istvánná, özv. Suba Imréné 
és Papdy Anlalné hozzászólásai után, egyes pon
tok némi módosítása után a közgyűlés az alap
szabályt és az ügyrendet egyhangúan magáévá 
tette.

A jegyzőkönyv hitelesítésével a közgyűlés 
Somogyi Anna és Válfy Ferenc kartársnőt, illetve 
kartársat bízta meg.

Ezután a rendkívüli közgyűlés az alábbiak 
személyében választotta meg a tisztikart és választ
mányt :

Elnök: dr. Antal Lajos h. oszt, vezető orvos, 
alelnökök: Balázs Flóra és Madari Sándor, 
titkár: Szieben József, pénztáros: Deák Mária, 
ellenőrök: Papdy Anlalné és özv. Suba Imréné, 
jegyző: Válfy Ferenc, ügyész : dr. Dvorcsák Antal. 
Választmány: Somogyi Anna.Jajczai Mária. Molnár 
Istvánná, Szele Józsefné és Sándor Lídia Jelent
kezett első 50 tag után Gazda Emma. Segélyző és 
temetkezési osztály választmánya Krizsán Lajos, 
Korda Sándorné és Bokor Zsuzsanna.

A választások megejtése után Balázs Flóra 
alelnök megköszöni dr. Antal Lajos urnák nagy 
fáradozását és kéri a jelenlevőket, hogy csináljanak 
propagandát a nyugdíjintézetnek. Minden egyesü
leti tagnak erkölcsi kötelessége ez, de a meg
választottaknak sokszorosan kötelességük minden 
ápoló és ápolónő figyelmét a nyugdíjintézetre 
irányítani.

A rendkívüli közgyűlés megtárgyalva részle
tesen az alapszabályokat, dr. Antal Lajos orvos
elnök zárószavaival ért véget.

Munkanélküliségünk és a sajtó.
I1a végignézem sok állásnélküli tagunkat, 

akkor szorongás fogja el szivemet: meddig bírjuk 
még? Ha visszagondolok dr. Antal Lajos elnök ur 
első látogatására egyesületünkben, szinte most is 
hallom kétségbeesett kérdését: „Mit tettek a munka
nélküliek érdekében, hogy álláshoz jussanak?" 
Mi nyugodtam felelhettük: „Mindent, ami tehetsé
günkből telt" De sajnos arra, hogy mit tettek az 

intéző körök, keserűséggel felelhetünk: semmit 1 
Lapunk hasábjain nem egyszer azt Írtam, bíznunk 
kell és várakoznunk és ma látnom kell, hogy a 
várás a legnehezebb. Látni, hogy munkára kész 
dolgos kezek tétlenségre vannak kárhoztatva. 
Sajnos velünk együtt ugyanezt az utat járják a 
munkanélküli orvosok is és azt hiszem, hogy ez a 
munkanélküliség minket a legközelebbről érint. 
Hisz az orvossors összeforr a mienkkel. Hihetetlen, 
hogy erről Írni is lehessen. Nekünk, akik a régi 
idők emberei vagyunk, furcsán, idegenül hangzik a 
szó. Visszagondolunk arra az időre, mikor sértés 
számba ment volna a kifejezés, „munkanélküli 
orvos" De olvasva dr. vitéz Csik László kórházi 
főorvos ur előadását a MO.N.E. 1932 május 15-én 
megtartott taggyűlésén, szinte nem is akarunk 
hinni szemeinknek. Munkanélküliség, nyomor, 
hogyan? A magyar orvosi társadalom is meg 
kellett, hogy ismerkedjen ezekkel a fájdalmas 
jelenségekkel? Borzasztó olvasni kopott térdű, 
rongyos könyökű orvosokról. Mintha a mi pana
szainkat hallanánk, mikor nem egy gyűlésen 
hangoztattuk, hogy itt van egy ezrekre menő világi 
betegápolói tábor, mely minden munka és kereseti 
lehetőség híján van, lassan lerongyolódik és kérdés, 
hogy miként bírja el e napról-napra nehezülő 
gazdasági helyzetet

Dr. vitéz Csik László előadását olvasva, 
jobban megértjük Elnök urunk székfoglalójában 
mondott szavait is. Mint akkor, úgy ma is minden 
tehetségünkkel támogatnunk kelí azt a munkát, 
amit a magyar orvosok az érvényesülésükért foly
tatnak. Tudván azt, hogy minél több orvosi elhe
lyezkedési lehetőség van, annál több betegápoló 
és fürdős nyer elhelyezést, munkaalkalmat.

Az előadó főorvos ur olyan szociális érzésről 
tett tanúságot, hogy bár nem a mi ügyünkért szállt 
síkra, mi mégis az elismerés zászlaját hajtjuk meg 
előtte. Bízunk abban is, hogy adandó alkalommal, 
ha rólunk lesz szó, éppen olyan megértéssel teszi 
magáévá sorsunkat. De bíznunk kell abban is, 
hogy az az orvosi rend, mely ma ilyen mostoha 
sorsban részesül, ha vezető pozíciókba kerül, 
jobban meg fogja érteni a nincsielenséget, a szer
vezet és a sajtó fontosságát.

Itt kell rámutatnom a mi sajtónk fontosságára. 
Azon alakulat, testület, melynek sajtója nincsen, lehet 
bármilyen erős és becsületes érvekkel dolgozó szer
vezet, az mindig csak elszigetelt jelenség marad.Dea 
sajtóval rendelkező kisebb alakulat is sok-sok ered
ményt érhet el. Mert a sajtó olyan fegyver, melyet oko
san használva nemcsak tanítani, hanem harcolni is 
tud. Ezért kell nekünk lapunkat bővíteni, hogy igazi 
vezérünk lehessen. Igaz, eddig is megtette köteles
ségét. de most és a jövőben többet kell rábízni, 
mert több és nagyobb lesz a munka, amit el kell 
végeznie. Kaptunk több ajánlatot, hogy bizonyos 
tudományos és orvosi lapokkal társulva, bővítsük, 
erősítsük lapunkat.

Bár az ajánlatok igen értékesek, mégis úgy 
kei'ett határoznunk, hogy megmaradunk önálló 
sajtónk mellett, hogy szabadon minden mellék
tekintet nélkül szállhasson mindenkor síkra ériünk.

A munkanélküliség leküzdése, jogos kívánsá
gok és a kulturális nevelés lapunk fő feladata.

Ezért kell érte áldozatot hoznunk. Ha 
majd lapunk hasábjain megszólalnak a Dr. vitéz 
Ősikhez hasonló lelkes szószólók, akkor biztosan 
remélhetjük, hogy lesz egy jobb jövőnk is. Evvel 
búcsúznunk kell ettől a kedves hű baráttól, mely 
12 éven keresztül bár szerény terjedelemben jelent 
meg, de mindig igazi szószólónk volt. Búcsúnk nem
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olyan.hogy falán lapunk megsemmisült,hanem búcsú
zunk azért, hogy ui köntösben üdvözölhessük, mint 
olyan barátot, ki az ismeretlenségből, elszigetelt
ségből felküzdötte magát egy magasabb pozícióba 
és igy remélhetjük, hogy igy több szolgálatot tehet 
nekünk. Készüljünk fogadni az uj, de mégis régi 
lapunkat. Balázs Flóra, alelnök.
BPI------------ :------------- B—rm—III mm Iimm

A fiirdömunkásság szervezkedése.
A szakmai szervezetekben egy szakmában 

foglalkozó munkások, alkalmazottak tartoznak. 
A szakmai szervezeteknek feladata az alkalmazot
tak, munkások gazdasági viszonyait szabályozni, 
a szaktudásukat fejleszteni szaktanfolyamok tartá
sával. Kulturális igényeik fejlesztésére pedig álta
lános ismereteket felölelő előadásokat rendezni. 
Az összetartozandóság fokozására a társas életei 
mélyíteni.

Minél képzettebb egy szervezet munkássága, 
minél erősebben fejlett a szervezet iránti kész
ség a munkásságban, annál biztosabb alapo
kon nyugszik a szervezet és annál eredményesebb 
munkát is tud kifejteni. Ép ezen szempontból szük
séges, hogy az egy szakmában dolgozók átérezzék 
a szakmai szervezetek azon nagy elhivatottságát, 
melyet a gazdasági életben jelentenek. Sokszor 
és sokat irtunk már a szakmai szervezet élet
hivatásáról, rendeltetéséről, hangsúlyoztuk azt is, 
hogy a szakmai szervezet nem kaszinó, vagy 
szórakozó egyesülés, hanem harci szervezet, mely 
legfőbb hivatásának tartja a dolgozó munkásság 
gazdasági helyzetének megjavítását,| megvédését.

És itt, e ponton esnek sokan tévedésbe. Sokan, 
de nagyon sokan vannak, akik abban az elgon
dolásban élnek, hogy eleget tesznek kötelességük
nek azzal, ha a tagdijat befizetik. A szervezeti 
életből azonban nem veszik ki részüket, vagy csak 
igen ritkán. Azonban még többen vannak, akik 
úgy gondolkoznak, hogy van egy szervezet, amely
nek sok lelkes munkás harcosa van, akik a munka
időn túl a szervezet részére az anyagi áldozaton 
kívül még szabad idejüket is feláldozzák, vereked
jenek, harcoljanak ki csak előnyöket, azokat majd ők 
is szívesen élvezik. Csak ne kívánjon tőlük senki 
szervezeti munkái és anyagi áldozatot. Szeretik 
azt is hangoztatni, hogy előbb intézze el ezt vagy 
azt a sérelmüket a szervezet, majd azután ők is 
tagjai lesznek a testületnek.

Igen helytelen ez a felfogás, nem méltó a 
mai kor munkásságához. A fiirdömunkásság között 
is sok az ilyen helytelen felfogású kartárs és kar
társnő, akik nem veszik észre, hogy ezzel a fel
fogással gyengítik az egységet és önmaguknak is 
mérhetetlen károkat okoznak. Voltak a fürdőmun
kások között is már évtizedekkel ezelőtt, akik a 
szervezettségben rejlő erő nagy hivaiottságái fel
ismerték és a szervezetei megalakították. Voltak, 
akik az idők folyásával messzebb is mentek és a 
hasonló szakmai szervezettel — a betegápolók 
egyesületével — szövetségre léptek — teljes 
autonóm joguk fentartása melleit. Vannak, akik 
ezt nehezményezik, pedig ez az egyedüli helyes 
irány. Az egy szakmához, vagy hasonló szakmák
hoz tartozókat minél szorosabb kapoccsal kell 
összefűzni, hogy ez által a szervezeti erő minél 
jobban kidomborodjék. Külföldön, ahol sokkal 
régebb múltja van a szakmai szervezkedésnek, 
sok rokonszakmát találunk szövetségi viszonyban.

Ha a külföld felismerte ennek előnyét, úgy 
mi, akik nem tekintünk még oly nagy múltra 

vissza és nehezebb viszonyok között is élünk, nem 
engedhetjük meg, hogy az erőket — esetleges 
egyéni nézeteltérések miatt, amit egyébként könnyen 
áthidalhatunk — szétforgácsoljuk.

Ma a szervezeti éleiben is mind nagyobbak 
lesznek az igények, amelyeket csak akkor tud a 
szervezet kielégíteni, ha a munkásság első sorban 
a saját szervezeteit jól megalapozza. Ezt elérhetjük, 
ha minden egészségügyi alkalmazott, legyen az 
fürdős, fürdősnő, ápoló vagy ápolónő stb. tagja 
lesz a szervezetnek. Ha ezt egy-két évig szorgal
mazzuk és minden vonatkozásban eleget teszünk 
e kötelezettségnek, akkor érezzük majd az igazi 
erejét szervezetünknek.

A munkásszervezet csak élettelen keret, 
az életerőt a szakmai munkásság maga adja 
meg. A szakmai szervezet olyan erős, amilyen 
erőt annak szakmai munkásságának egysége és 
öntudata önt belé. A szervezetnek hiába van jó 
vezérkara, ha hiányzik a jól fegyelmezett sorkatona
sága Azért, ha jó eredményeket kívánunk a szer
vezettől, akkor öntudatos szervezeti munkástömeg 
is szükséges. Ha valakinek, úgy nekünk egészség
ügyi munkásaknak van a legnagyobb szükségünk 
erős, harcos szakmai szervezetre, nekünk, akik a 
legjobban érezzük az élet mostohaságát. Égyedüli 
megértő jóbarátunk és támaszunk a mi szakmai 
szervezetünk. Győzzük meg a kishiiűeket és inga
dozókat, hogy sorsuk javulása csak a szakmai 
szervezeten át érhető el 1

Vilkovils János. 
——— .. ..... ....... ..

Befegápoló évzáró vizsga.
Egyesületünk a szokásos ünnepi keretek közt 

tartotta meg 1932. junius 22.-én betegápolási tanfolya
maink évzáró vizsgáját. A vizsgán a m. kir. népjóléti 
és munkaügyi minisztérium képviseletében dr. Poller- 
rnann Arthur miniszteri tanácsos Öméltósága töltötte 
be a kormánybiztosi tisztet. Jelen voltak még 
dr. Kramolin Gyula főorvos ur, dr. Vásárhelyi 
Katalin orvos urhölgy és dr. Dvorcsák Antal ügy
véd ur, szövetségünk ügyésze. A fürdöalkalmazottak 
egyesületét Vilkovils János ügyvezető elnök képviselte.

A két párhuzamos tanfolyam hallgatói közül 
59 világi és 9 egyházi ápolónő vizsgázott. A vizsgát 
az egészségügyi kormányzat nevében dr. Pollermann 
Arthur min. tanácsos Öméltósága nyitotta meg. Először 
dr Schöller Károly főorvos ur hallgatói vizsgáztak, 
majd dr. Antal Lajos h. osztályvezető orvos ur hall
gatói kerültek a vizsgáló bizottság elé. A vizsgáló 
bizottság döntésének eredményét dr. Pollermann 
Arthur őnieitósága hirdette ki. Dicséretesen vizsgázott 
18 világi és 4 rendi ápolónő, 2 világi ápolónő szep
tember havára pótvizsgára utasittatott, a többi hallgató 
vizsga eredménye elfogadtatott.

Az eredmény kihirdetése után a kormánybiztos 
ur Öméltósága méltatta a Magyarországi Betegápolók 
és Ápolónők Országos Egyesületének kulturális mun
kásságát. Az egyesület a betegápoló tanfolyamok ren
dezésével értékes szolgálatokat teljesít a magyar köz
egészségügynek. Örömmel tapasztalja, hogy évröl-évre 
alaposabb lesz a betegápolási ismeretek elsajátítása. 
Kéri a hallgatókat, hogy megszerzett tudásukat a beteg 
emberiség javára és hasznára értékesítsék mindig, soha 
nem szabad egy pillanatra sem arról megfeledkezniük, 
hogy a gondjaikra bízott betegeknek nem csak 
testi, de lelki ápolásra, nem csak testi, de lelki vigaszra 
és enyhülésre ie szükségük van. Szavai végeztével 
Király Margit vizsgázott ápolónő köszönte meg a 
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kormánybiztos ur Öméltósága fáradozásait és a végzett 
hallgatók nevében Ígéretet tett, hogy a nyert ismerete
ket Istenbe vetett hittel és bizalommal fogják a beteg 
emberiség hasznára értékesíteni. Majd hálájuk és sze- 
retetük kifejezéseid fehér szallaggal díszített csokrot 
nyújtott át Pollermann Öméltóságának.

Kovács ti. Mária, Schöller előadó urat köszön
tötte hallgatói nevében, gyönyörű csokrot nyújtva át 
elismerésük, köszönetük jeléül. Schöller főorvos ur' 
beszédében állandó kitartásra buzdította végzett ápolóit 
és ápolónőit. Rámutatott arra, hogy minden becsülete
sen végzett munka e szerencsétlen ország boldogulását, 
talpraáílását szolgálja.

Hegedűs Krisztina, dr. Antal Laios orvos
elnök urat üdvözölte, kérve öt, hogy továbbra is tartsa 
meg emlékezetében, szeretefében végzett hallgatóit, 
ugyanoly, szeretetben, mint ahogy tanítványai részesítik 
öt, sohasem feledve el azt a hosszú és fáradságos 
munkát melyet egy hosszú éven át tanításukra, műve
lődésükre áldozott.

Dr. Anlal Laios orvoseinök:
Igaz megilletödéssel, köszönettel veszi bizottságunk 

azt a hálát és elismerést, mellyel tanítói munkánkat 
hallgatóink jutalmazzák. Igaz köszönettel vesszük elis
merésüket, mert tudjuk, őszinte talajról fakadt. Azonban 
meg kell itt emlékeznem Önökről, az Önök szorgalmáról, 
az Önök munkájáról is. A vizsgálóbizottság elisme
réssel hajlik meg azon nagy erőfeszítést, nagy fáradsá
got kívánó munka előtt, melyet egy hosszú éven át 
végezniük kellett, hogy ide, a vizsgálóbizottság elé el
juthassanak. Magasra kell értékelnünk munkájukat, mert 
tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy Önök számára a ta
nulás nem a diákévek gondtalanságát jelentette. Önök 
mögött nem állt szülő, ki a tanulás gondjait, anyagi 
akadályait levette volna, önöknek, miközben fáradságos 
tanulmányaikat végezték, dolgozniok kellett a minden
napi kenyérért, erőt, idegrendszert teljesen igénybevevő 
munkakeíyükön. Tanulmányaikat tanulásukat szinte 
lopva végezhették, tanulásra szánt idejüket a szabad
napjukból kellett szinte elvonniuk. Ezért értékeli sokra 
a bizottság munkájukat, erőt, lelkesedést, művelődni 
akarást, öntudatosságot lát mögötte.

Kedves kartársaim 1 Vizsgájuk méltóvá jelezte 
Önöket a diplomás ápolói és ápolónői megjelölésre. 
A diploma, az oklevél, amit majd kézhez kapnak, azon
ban nem csak jogokat jelent, nem csak megkülönböz
tetést hirdet, hanem kötelességeket is ró önökre. 
Kötelességeket: az oklevéllel megszerzett tudást, kultúrát 
soha egy pillanatra sem szabad elaludni, elsenyvedni 
hagyni, tanulni, tanulni "művelődni kell tovább; műve
lődniük beteg embertársaik hasznára és szerencsétlen 
országunk boldogulására. Kötelességeket is ró önökre az 
oklevél magatartásukra, erkölcsi felfogásukra vonatkozó
lag. Az oklevél szó kulturális tekintetben mindig valami 
megkülönböztetést jelent, elismerve a tehetseget, tudást, 
egy foglalkozás művelésére, azonban e kulturális meg
különböztetésen felül bizonyos erkölcsi kötelességeket 
is ró az egyénre: a törvények súlyával kötelezi az egyént, 
hogy megszerzett tudását mindig embertársai javára, 
mindig ez ország boldogulására fordítani.

Ily kötelezettségeik vannak a mai naptól kezdve 
Önöknek is, mindig a tisztult erkölcsök, mindig a 
betegápolói ethikának tételei irányítsák mozdulataikat. 
E betegápolói ethikának sarkalatos tétele a legszebb, 
legköltöibb krisztusi tétel: Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat1“ Szeressék mindig betegeiket, minden 
beteg ember egyenlő legyen az önök szemei előtt. Faj, 
vallás, gondolkozás, világnézet mindig maradjon kívül 
a kórterem ajtajain.

Kedves hallgatóim! Büszkén és öntudatosan kell 
hordaniuk az emberek felé foglalkozásukat, hivatásukat, 
büszkén kell hirdetniük ápolói mivoltukat. Nem szabad 

elfelejteniük, hogy foglalkozásuk, szaktudásuk az orvosi 
therapiának jelentős része. Minden pillanatban érezniük 
kell foglalkozásuk felelősségét, az intézményesen ápolt 
beteg sorsának, gyógyulásának legnagyobb része az 
önök kezeibe van letéve.

Ez eszméknek, e gondolatoknak legyenek önök 
hűséges katonái, minden ténykedésük, minden mozdu
latuk e gondolatokat szolgálja. Egyben soha ne felejtsék 
el, hogy e testület, a Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesülete tette önöknek lehetővé, 
hogy művelődjenek, hogy okleveles ápolónők és ápolók 
legyenek, ne feledjék el, hogy ezen országos szervezet 
már évtizedek óta munkálkodik a magyar betegápoló 
sorsának jobbraforditásán, a magyar betegápolásügy 
elismertetésén és megszervezésén Soha ne feledjék el, 
hogy testületünk nem politikai testület, nem politikai 
célokat és érdekeket szolgáló egyesület, hanem erkölcsi 
intézmény, kari testület, mely minden megmozdulásában 
az önök társadalmi helyzetének a felemelésén, az önök 
kultúrájának gazdagításán, az Önök szent pályájuknak 
elismertetésén fáradozik. Soha, egy pillanatra se tánto- 
rodjanak el mellőle, a jövő napjaiban is harcos hivei 
maradjanak.

Isten áldását kérem munkájukra és kívánom mind- 
annyiuknak, hogy a jószerencse, a boldogság kisérje 
jövő pályafutásukat!

Varga Erzsébet meleg szavakkal, csokorral 
köszöntötte Balázs Flóra alelnököt, aki válaszában 
hitet tett amellett, hogy a jövőben is mindenkor minden 
erejével oda fog hatni, hogy a világi betegápolói kar 
megkapja azt az elismertetést, azt a méltánylást, mely 
hivatásának súlya miatt méltán megilleti. Kérte, hogy 
ezen törekvésében legyenek segítségére.

Scharf, Róza Deák Mária titkárnő fáradozását 
köszönte meg a tanfolyam hallgatói nevében, hang
súlyozva azt a fáradhatatlan szeretetet, melyet Deák 
Mária a hallgatóság nevelésében kifejtett.

Deák Mária köszönő szavai után Balázs Flóra 
alelnök olvasta fel a vizsgázott ápolónők számára a 
fogadalmi szöveget, amit az uj okleveles hallgatók meg
indulva ismételtek el.

A fogadalom letétele után a vizsgázott ápolónők 
és ápolók kézhez kapták az egyesület jelvényét, mely 
feltünteti okleveles ápolói mivoltukat.

A vizsgaünnepély a magyar Lliszekegy eléneklésé- 
vel ért véget.
ZWLM mi un ■—

A magyar faji egészségügy 
nagy kérdéseiről értekezik az „Orvosképzés" leg
utóbbi számában Neuber Ede, a nagy hírű debreceni 
orvosprofesszor Neuber Ede tanulmánya tudós 
elmélyedésről, igaz magyar lelkesedésről tesz 
tanúságot, gondolatai nemzetünk élő húsába vágnak, 
annyira érintik a magyar iövő nagy sorskérdéseit, 
hogy az. orvosi zártkörű nyilvánosságon túl is 
érdeklődésre tarthatnak számot. Szükségesnek tart
juk tehát lapunk hasábjain is röviden vázolni e 
gondolatokat

Neuber tanulmányának címe: „ifjúságunk 
öröklődési anyagának károsodásairól és annak 
megvédéséről" Kutatja a tényezőket, melyek a 
szervezet csiraplasmáját, különösen a fiatal szer
vezet csiraplasmáját véglegesen károsítják. Rámutat, 
mily nagy jelentősege van az átöröklődési anyag 
sorsára a nemi betegségeknek, de különösen a 
syphilisnek. Rámutat, mily beláthatatlan károkat 
okoz a syphilis és a tbc. az iskolás gyermek fej
lődésében Miéit veszik fel — kérdi Neuber - a 
syphilissel, tuberculosissal stb. fertőzött gyermeke
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kei az iskolába? Az iskolai felvételhez sok-sok 
okmány szükséges, csak a legfontosabb nem, az 
orvosi bizonyítvány. Meg kell védenünk a 6 éves 
kis gyermenekete fertőző betegségektől. Kötelezővé 
kellene tenni az iskolaköteles korban a megelőző 
orvosi vizsgálatokat, megvédeni a magyar gyer
meket, a magyar jövőt az iskola fertőzéseitől, attól 
a lehetőségtől, hogy egészséges magyar gyerme
keket rejtett fertőző betegségben szenvedő iskola
társuk syphilissel, tuberculosissal megfertőzhesse. 
Országos megelőző iskolaorvosi vizsgálatok meg
szervezése nagy jelentőségű lenne a magyar jövő, 
a magyar ifjúság egészségügyi sorsára nézve.

Ily orvosi vizsgálatok lennének szükségesek 
a házasságkötés előtt is! „Bár feküdnék egyik
másik okmány helyett az anyakönyvvezető író
asztalán a házasulandók orvosi bizonyítványa, mely 
arról tanúskodnék, hog a jegyespár fertőző beteg
ségektől (syphilis, tuberculosis, gonorrhea) mentes 
Mennyi könnyet, mennyi betegséget és mennyi 
válást lehetne elkerülni, illetve megtakarítani!"

Rámutat Neuber az alkoholizmus súlyos 
csapásaira is. Idézi Lippich adatát, mely szerint a 
részegség ideje alatt bekövetkezett fogamzásból 
70 - 80%-ban születtek beteg gyermekek, illetőleg 
betegedtek meg szülés után, elsősorban gümökor- 
ban. Az alkoholizmus emeli a tbc.-ben elhalt em
berek számát. Igazolja ezt az Egyesült Államok 
erre vonatkozó statisztikája: A szesztilalom be
vezetése óta 35—55 %-kai kevesebb ember hall 
meg gümökorban, mint azelőtt. Nálunk Parassin 
adatai mutatják, hogy a megrögzött iszákos szülők 
gyermekei között 24'2%-ban mutatható ki a gümö- 
kór, az elmebetegségek 20 25%-a is az alkoho
lizmusra vezethető vissza.

Az alkoholizmus sietteti az elszegényedés, a 
pauperisatio folyamatát. Hazánkban az alkoholizmus 
emelkedőben van. Donálh szerint, ha kiszámítjuk 
egy közepes alkoholfogyasztásu év számláját, úgy 
azt a lesújtó eredményt kapjuk, hogy Csonka- 
magyarországon egy év alatt megilták a Nép
szövetségtől nyert 250 millió aranykoronás 
kölcsönt 1

Nem szabad lebecsülni a kábítószerekkel 
űzött visszaélések jelentőségét sem. A morphium, 
a cocain Csonkamagyarországon is szedi áldoza
tait. A morphinizmus cocainizmus mind szélesebb 
társadalmi rétegekben terjed el országunkban, a 
kábítószerek csempészsésc, árusítása is szemér
metlen merészséggel folyik. E szenvedélynek szeren
csétlen áldozatai szinte elvesznek a nemzet egye
temére, e bóditószerek károsítják a csiraplasmát. 
Igazolják ezt a kínai statisztikák is, melyek szerint 
rendszeres opiumélvezetnek hódoló fiataí kínai nők 
elvesztik fogamzóképességüket, szintúgy a férfiak is.

E vázlatos ismertetés csak hézagosán és hiá
nyosan mutathat rá a Neuber professzor tárgyalta 
egészségügyi problémák fontosságára és jelentő
ségére. A magyar fej egészségügyi lövőjének a 
sorskérdései ezek, e problémák céltudatos meg
oldásának módjai a magyar közegészségügy leg
égetőbb kérdései — a magyar ápolónak ismerni 
kell e nagy jelentőségű törekvéseket.

(A. L.)

Lapunk szerkesztősége ez utón közli olvasói
val, hogy ez idén az „Egészségügyi Alkalmazottak 
Lapja" a régi szokástól eltéröleg augusztus 
hónapban nem fog megjelenni, hogy 1932. szeptem
ber elsején uj, jelentősen kibővített formájában 
köszönthesse olvasóit.

Vegyes hírek.
Lapunk e hónapban kissé elkésve jut olvasói 

kezébe. E késedelem oka az, hogy júliusi számunk
ban mindenkép hirt akartunk adni a nyugdijintézeti 
közgyűlésünkről is, mely junius 29-én zajlott le. 
Igy nyomdatechnikai okok mjatt csak e hó 8-án 
jelent meg júliusi számunk.

Az uj Horthy Miklós közkórházat a Maglódi- 
uton az elmúlt hónap végén nyitotta meg Sipőcz 
Jenő polgármester. Á két hatalmas épületében 550 
beteget lehet elhelyezni. Most egy sebészeti, három 
belgyógyászati és egy tüdőosztály működik a kór
házban. A kórház a Szerit István kórház igazgatása 
alá tartozik. Vezető főorvosa Mező Béla dr., a 
belgyógyászati osztályok főorvosai: Torday Árpád, 
Kern Tibor, Reuss Frigyes, a tüdőosztály főorvosa 
Karczag László. Az uj kórház sok kényelemmel 
veszi körül a betegeket, minden betegágy mellett 
telefonhírmondó is van, csengők helyett pedig 
villamos fényberendezés működik.

Adomány. M. A. ur Szűcs Róza kartársnő 
utján 50 (ötven) pengőt juttatott a munkanélküli 
segélyalapunknak. Ez utón mondunk köszönetét a 
nemes adakozónak.

Felszólitás. Ez utón szólítjuk fel mindazon 
tagjainkat, akik tagdijhátralékban vannak, azt 
mielőbb rendezzék, mert az ebből származó hát
rányokért a jövőben önmaguknak tehetnek csak 
szemrehányást. — Kérjük egyben a tagjainkat, hogy 
lakás vagy alkalmaztatási helyük megváltoztatását 
a titkárságnál azonnal jelentsék be, hogy a szak
lapunkat az uj címre továbbíthassuk.

Uj betegápolási tanfolyam. Az Egyesület, 
nini minden évben, úgy ez idén is uj beteg
ápolási tanfolyamot indít f. évi szeptember havában. 
Felhívjuk az egyesületnek mindazon tagjait, akik 
niég esetleg tanfolyamot nem hallgattak, saját 
érdekükben jelentkezzenek felvételre az egyesület 
titkárságánál.

Tanfolyam-hallgató tagjaink figyelmébe. 
A Betegápolók Egyesülete minden esetben figyel
mezteti azon újonnan beiratkozott tagokat, akik 
egyben tanfolyam hallgatására is jelentkeztek, hogy 
annak sikeres elvégzése után az oklevelet csak 
kétévi tagság után kaphatják kézhez.

Ünnepélyes vacsora. A Betegápoiók Egyesülete 
abból az alkalomból, hogy dr. Antal Lajos h. oszt, 
vezető orvos urat az egyesület orvos-elnökéül választotta 
és hogy Madari Sándor egyesületi alelnök, valamint 
Madari Sándorné a Charité polyklinika kötelékében 
25 éves szolgálati idejüket betöltötték, f. évi junius hó 
11-én ünnepi vacsorát rendezett. Az egyesület székháza 
nagytermében házilag állította elő a vacsorát, amely közel 
100 személyre készült. A vacsorán részt vett dr. Daday 
András főorvos ur, dr. Dvorcsák Antal szöv. ügyész 
ur, Tobler János orsz. gyűl, képviselő, a szakegyesü
letek központi elnöke és Novák Imre központi titkár.

Az üdvözlő beszédet Balázs Flóra alelnök mon
dotta, aki meleg szavakban méltatta az ünnepeltek 
érdemeit. Madari Sándor személyével kapcsolatban 
visszapillantást vetett az egyesület életében kifejtett 
munkásságára, majd átnyújtotta úgy neki, mint nejének 
az egyesület disztagságát jelképező díszoklevelet. Egy- 
időben köszöntötte még Tobler János orsz. gyűl, 
képviselő urat is és az egyesület iránt tanúsított jóindula- 



6 EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LARjA 1932. julius

fáért és készséges munkásságáért neki is átnyújtotta az 
egyesület disztagsági oklevelét.

Tobler János orsz. gyűl, képviselő ünnepi beszé
dében köszöntötte az ünnepeiteket és utalt arra, hogy 
milyen erős akarat és türelem kell ahoz, hogy e nehéz 
pályán valaki 25 évet egyhuzamban, egy helyen tudjon 
eltölteni. A meleg ünneplés bizonysága a nagy testvéri 
szeretetnek, mely az egyesületet naggyá van hivatva 
tenni és amely mintaképe lehetne a többi szervezeteknek 
is. Majd megköszönte a kitüntető disztagságot és 
Ígérte, hogy úgy, mint a múltban, a jövőben is minden
kor készségesen áll az egyesület rendelkezésére. Ezután 
Madari Sándor köszönte meg azt a meleg ünnepel- 
tetést, mellyel nejével együtt az egyesület részéröl 
kitüntették és ígérte, hogy úgy, mint a múltban, a 
jövőben is, amennyire azt szolgálati elfoglaltsága meg
engedi, mindenkor készségesen áll az egyesület ren
delkezésére.

A vacsorán megjelent vendégeket Szász Berta 
és Fiölcz Magda urleányok hegedű és énekszámokkal 
szórakoztatták. Az ünnepi vacsora vendégserege oly 
kitünően érezte magát, hogy csak a kora hajnali órák
ban oszlott szét.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi junius hó 21-én igazgatósági ülést tartott. Az 
ülést Balázs Flóra alelnök nyitotta meg, aki a hatá
rozatképesség megállapítása után kérte a jegyzőkönyv 
felolvasását. Sándor Mária jegyző felolvasta a múlt 
ülés jegyzőkönyvét, ami ellen észrevétel nem tétetett. 
Két taggal hitelesíttetett. A pénztárnok távollétében a 
pénztárkönyvet Deák Mária titkárnő olvasta fel, amit 
az igazgatóság tudomásul vett. Deák Mária titkárnő 
ezután az ünnepi vacsora eredményéről számolt be. 
Bejelentette, hogy ismét Mátraházára utazik, ahova is
mét hat ápolónőt kért a szanatórium igazgatósága és 
ahol néhány jelentéktelen ügyet kell elintéznie. Az igaz
gatóság tudomásul vette a bejelentést. Majd felolvasta 
Kenyeres-Klein Jenőné kartársnő levelét, mely
ben igazgatósági póttagságáról lemond. Az igazga
tóság tudomásul vette a lemondást. Felolvasta a tit
kárnő Tames Jánosné levelét, melyben 11. osz
tályba kéri az átírását. Az igazgatóság a döntést a jövő 
ülésre halasztotta el. Közben az elnöklést dr. Antal 
Lajos orvos-elnök vette át, aki a fenti ügyek elinté
zése után a létesítendő öregségi és rokkantsági nyug
díj intézményünk főbb vonásait ismertette nagy 
részletességgel. A tárgyhoz Somogyi Anna, Nagy 
Erzsébet, Balázs Flóra szóltak hozzá, majd az igaz
gatóság egyhangúan magáévá tette az ügyet. Még a 
szaklap kibővítését vitatta meg az igazgatóság és el
fogadta dr. Antal Lajos orvos-elnök ur javaslatát. 
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi junius 
hó 23-án tartotta meg rendes havi ülését. Az ülést 
Balázs Flóra alelnök nyitotta meg, aki megállapítva a 
határozatképességet üdvözölte a megjelenteket, majd 
kérte a múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasását. Válfy 
Ferenc jegyző felolvasta a múlt ülés jegyzőkönyvét, 
amit a választmány némi módosítással tudomásul vett. 
A pénztárkönyvet a pénztáros elutazása miatt Deák 
Mária titkárnő olvasta fel, amit a választmány egy
hangúan vett tudomásul. Szieben József főtitkár 
bejelentette, hogy a választmány utasításának megfele
lően szóvátette az O.T.I. közgyűlésén a betegápoló alkal
mazottak helyzetét. Beszámolta fürdőüzemek zárórájáról. 
A bejelentéseket a választmány tudomásul vette. Ismertette 

a választmánnyal dr. Antal Lajos orvos-elnök ur jövő 
tervét szaklapunkkal kapcsolatosan, kérte, hogy tegyék 
meg észrevételeiket és tegyék magukévá az ügyet. 
Az üggyel kapcsolatosan észrevételeit Vilkovits lános, 
Szabó József, Fazekas Mihály, Somogyi Anna és 
Balázs Flóra tette meg, majd Szieben József fő
titkár adta meg a választ, ezután a választmány egy
hangúan tette magáévá a lap ügyét. Vilkovils János 
panaszt tett a központ ellen, hogy a szövetséget el
hanyagolja és a meghívásoknak nem tesznek eleget. 
Kérte, hogy a szövetség Írjon át és fejezze ki a aggo
dalmát, mert ily jelenségek nem szolgálják a szer
vezetek fejlődésének ügyét. Ezután a választmány 
a nyári szünet kérdését és a tisztviselők szabadság
ügyét tárgyalta. A tárgysorozat kimerülvén, elnök az 
illést bezárta.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi junius hó 9-án tartotta meg rendes havi ülését. 
Az ülést Vilkovits János ügyv. elnök nyitotta meg, 
aki a határozatképesség megállapítása után kérte a 
múlt havi ülés jegyzőkönyvének felolvasását. Szieben 
József főtitkár felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a 
választmány tudomásul vett. Szabó József a Rudas
fürdő személyzete nevében felajánlott az egyesület 
részére egy gyönyörű selyemzászlót, amelyet az egye
sület azonnal átvehet. Vilkovits János ügyv. elnök 
megköszönte a felajánlott zászlót. Több kisebb jelentő
ségű ügy megvitatása után elnök az ülést bezárta.

A fürdőiizemek zárórája. Mint lapunk múlt 
számában megírtuk, a fürdöüzemek a forgalom emelése 
céljából az üzemi zárórát egy órával meghosszabbították- 
A kérdéssel foglalkozott fürdős szakosztályunk választ
mánya. Megírtuk lapunkban azt is, hogy ezen intéz
kedés visszavonása céljából a szövetség beadvánnyal 
fordul a főváros tanácsához. Megírtuk, hogy a záróra 
meghosszabbítás nem hasznot, hanem újabb megterhe- 
lét jelent ez üzemeknek, valamint súlyos hátrányokat 
idéz elő, ezek főleg az üzemek munkásságát érik. A fürdők 
igazgatóságai is meggyőződtek több heti kísérletezés 
után, hogy az egy órai meghosszabbítás nem válik 
be és igy vissza is állították a régi zárórát 
Azonban amint értesültünk, még nem minden üzemnél 
történt ez meg. Vannak még fürdők — ma név- 
leg nem kívánjuk megnevezni — ahol a több heti 
megfigyelés nem volt még elég. Bár ezeknél az üzemek
nél is ugyanaz a helyzet, mint a többinél, mégis 
ragaszkodnak a nyitvatartáshoz. Úgy látszik ezen 
üzemek vezetésének gépezetében valami hiba van. 
Mi nem kívánunk a dolgok elé vágni, azonban 
lesz módunk — amennyiben a helyzet meg nem vál
tozna — a közel jövőben ezen üzemeket névleg is 
megnevezni és véleményünket megírni.

Tagjaink figyelmébe! Értesítjük vidéki tag
jainkat, hogy ez év junius hó 1-én székházunkban, 
Vili., Dobozi-utca 45. sz. alatt uj fiókirodánk 
megkezdette működését. Egyesületünknek szóló 
leveleiket, küldeményeiket ide is irányíthatják. 
Az uj iroda telefonszáma: József 40-6-71.
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