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Kik segítettek az uj Otthonhoz?
Fél éve kezdettük meg azt a nagy munkát, 

mely az uj Otthon megszerzését volt hivatva szol
gálni. Ma egy félév után, hála a jó Istennek és az 
egyesületünk tagjai megértő támogatásának, elér
tünk e nagy munkánk befejező állomásához.

Most, amikor az utolsó részletünk lefizetése 
előtt állunk, szükségesnek faláljuk, hogy azokról, 
akik a nagy cél elérésében segédkezet nyújtottak 
névleg is megemlékezzünk. Akik megértettek eddig 
és akik segítettek anyagilag, hogy elérkezhettünk 
a végcélhoz:

Az egészségügyi alkalmazottak szövetsége, a fürdőalkal
mazottak egyesülete, a betegápolók temetkezési és belegsegélyzö 
alapja, valamint egyénenként : Schrempf Katalin, Válfy Ferenc 
és neje, Bereczky Imréné, Válfy Mária, Szele józset, Herceg 
Antalné, Schickl Margit, Galabits Jánosné, Balázs Flóra, Deák 
Mária, Sziebéfc lózsef és neje. Balog Krisztina, Rezső Gusztávné, 
Görög Ferenc, Boray Jószefné, Bábás Júlia, Herceg Józseíné, 
Schlezák Emília, Tizedes János, Polacsek Sándor, Radóván 
István, Papdy Antalné, Hónkén Jolán, Martinovszky Teréz, özv. 
Mátray Istvánná, Leopold Ágnes, Kovács Rózsi, Brza Viktória, 
Ábrohám Oltília, Karvalits Elenora, özv. Tóth Gyuláné, Lázár 
Mihályné, Kacsó Mihályné, Horváth Gyuláné, Mézes Júlia, Mézes 
Gusztáváé, Táncos Kálmánná, Bell Vilma, Kakuk Kálmánná, 
Radó Éva, dr. Kiár Mórné, Farkas Józsefné, Greskovitz Gizella, 
Húsz Júlia, Mészáros Mária, Tcbecs Berta, özv. Nagy Józseíné II., 
Kaszás Gézáné, Tamassi Bianka, Farkas Mária, Láposi Zsuzsanna 
Gyémánt Lilli, Bencsics János, Szeghy Aba, Kovács Károlyné, 
Széchi Borbála, Kubicza Anno, Suba Imi éné, Rákos ludith, 
Gianoiti Mária, üyetvay Júlia, Pajor Mária, Liptay Béla, Császár 
Gyuláné, Voda Anna, Molnár Ferencné, Endrődy Júlia, Tóth Etel, 
Németh László, Wecseyné Sallai Vilma, Vas és Fémmunkások 
Szövetsége, Szethy Maria, Csiby Erzsébet, Thiiinger Ferenc, 
Kulpa Angella, Bodor Jánosné, Petkó Anna, Takács Angella, 
Dinyér István és neje, Schulholf Renée, Szász Sámuelné, 
Takács istvánné, Lövei Etelka, Csatári Lajos, Korálh Sándorné, 
özv. Tánczos Pálné, Jajczai Mária, özv. Németh Lajosné, Juhász 
Teréz, Pap Károlyné, Szmetina Olga, Szunyogh Szeréna, özv. 
Nagy I. Józsefné, Wanyó Zsuzsanna, Méder Mária, Novak Ilona, 
Tyertyák Boriska, Kaszap Ilona, Németh Lajosné, Nyúlás Elekné, 
Gáspár Ágnes, Ambrus Ilona, Ribarics Anna, Sári Józsefné, 
özv. Mágli Józsefné, Szele Rozália, Tengeri András, Tóth 
Erzsébet, Podgarelecz Katalin, Szász Klára, Király Erzsébet, 
Juhász Teréz. Gigler Ferenc, Somogyi Anno, Németit Ferencné 
Péter Róza, Szappanos Margit, Török Mária, Unger Erzsébet, 
Szakegyesületek központja. Árcs Lajos, Virág II. Júlia, Zsólik 
Györgyné, Szabó Mária, Kúdasi Júlia, Fuzesy Zsuzsanna és 
Kiss Anna.

Ha e névsort szemléljük, megállapíthatjuk, 
hogy az egyesületünk tagjainak még csak egy kis 
része vett részt az építés nagy munkájából. Annál 
jelentősebb az elért siker, mert ez is bizonyítja a 
mi életképességünket. Még egy rövid kis idő áll 
rendelkezésre, hogy mindazok, akik részt kívánnak 
venni az építő munkából és anyagilag is segíteni 
akarnak, ezt megtehessék. Nem erőszakolunk senkit, 
hogy e nagy munkából vegye ki a részét, azonban 
ha lön szívesen látjuk és fogadjuk sorainkban.

Fürdősök közgyűlése.
A Fürdőalkalmazottak OrszágosSzakegyesülete 

f. évi április hó 15-én tartotta meg rendes évi 
tisztújító közgyűlését a Szent Gellért-fürdő zene
termében. A közgyűlést, amelyen fürdősök és fül dős- 
nők igen szép számban jelentek meg Dalmady 
Zolién dr. orvoselnök a következő szavakkal 
nyitotta meg:

Mélyen tisztelt Közgyűlés I Mindig bizonyos elfogódottságot 
érzek, mikor valamely egyesület közgyűlésén részt veszek s 
azt hiszem, hogy mindenki, aki tudja és ismeri a közgyűlések 
jelentőségét az egyesületek életében, az velem együtt érez. 
A közgyűlés az egyesületi élet legfontosabb, legnagyobb és 
legközvellenebb megnyilvánulása. Ez ad alkalmai arra, hogy az 
egyesület minden egyes tagja kifejthesse véleményét a napi
renden levő kérdésekről, hogy szavazatával megválassza azokat, 
kiknek kezébe az ügyek intézését teszi, hogy bírálatot mondjon 
a tisztikarnak s a választmánynak az elmúlt évben kifejtett 
működése fölött.

Itt a közgyűlésen érvényesül valóban az egyesület auto
nómiám s itt érezheti mindenki, hogy nem egyszerűen tagja az 
egyesületnek, nem egyszerű név a tagok névsorában, hanem 
valóban tettekkel tényező, kinek befolyása van az egyesület 
életének és ügymenetének irányítására.

Éppen ezért tudnia kell mindenkinek, ki a közgyűlésen 
részt vesz, s aki felszólalásával vagy szavazatával az ügyek 
irányításához hozzájárul, hogy súlyos erkölcsi felelősség mellett 
cselekszik. A közgyűlésen minden szónak, minden szavazatnak 
súlya van s a határozatok hosszú időre megszabják a fejlődés 
vagy a hanyatlás útjait.

Egyesületünk fejlődése vagy hanyatlása nemcsak a magunk 
öröme vagy kára. Az egyesületi élet a társadalmi életnek 
integráns része és a trazafias, közérdekű célokat szolgá'ó 
egyesületek sorsa befolyásolja egész társadalmi életünk sorsát 
és igy hazánk jövőjét. Bármily jelentéktelen kis pontnak lássák 
is országunk életében a Magyarországi Fürdőalkalmazottak 
Országos Szakegyesülete, mégis fontos a fejlődése, céltudatos 
és erőteljes működése. Egyesületünkben egy hatalmas és 
nemzetgazdasági vonatkozásban is nem kis jelentőségű hivatás 
szakemberei, szakmunkásai egyesültek. A mi egyesületünk 
képviseli az egész világ előtt a magyar fürdöalkalmazottak 
egyetemét, s igy egyesületünk élete, szakmánk fejlődése, meg
becsülése a hozzánk tartozók gazdasági boldogulásuk szem
pontjából döntő fontosságú.

Minden szövetségnek, szakegyesületnek annál nagyobb 
súlya s annál eredményesebb minden föllépése, minél tökélete
sebben egyesíti magában az illető szakma embereit. Ameddig 
a fürdöalkalmazottak egész sora egyesületünkön kívül áll és 
egyszerűen parazita módjára élvezi azon előnyöket, melyeket 
egyesületünk hivatalos és társadalmi téren tagjai részére fárad
ságos munkával megszerez, nem tudunk sok fontos kérdésben 
azzal a határozottsággal föllépni, azzal az egységes fronttal 
fölvonulni, melyet számos életbevágó érdekünk megkíván

A legfőbb törekvésünk az legyen tehát, hogy lehetőleg 
minden lürdőalkalmazottat bevonjunk szakegyesülelünk körébe.

Senkinek sem kell félnie, hogy elveszti függetlenségét, 
szabadságát, midőn tagjaink sorába lép, hiszen itt a közgyűlés, 
mely évenként legalább egyszer mindenkinek módot ad arra, 
hogy indítványaival, hozzászólásával, szavazatával, választásával 
az egyesület életének és vele együtt a magyar fürdősök sorsának 
is irányt szabjon.

Igen lontos, hogy mindenki öntudatos és aktiv, de egyben 
engedelmes és alkalmazkodó tagja legyen egyesületünknek.



EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 1928. május

Me>i kell fontolnunk, hogy kiket választunk vezetőknek, hogy 
miként csináljuk meg alapszabályainkat és ügykezelésünk 
rendiét, de visiont a kimondott határozatoknak engedelmeskedni 
kel! s az egyszer elfogadott elvekhez hűeknek kell maradni. 
Egyesületünk csak okkor lesz erős hitelé, ha belső életét nem 
rontja az egyesületi élet legnagyobb betcgséqe a széthúzás, az 
önkényeskedés, az indokolatlan elégedetlenség.

Magyarországon a fürdös-mesteri pályára szent meggyőző
désem szerint jobb napok fognak virradni. A fürdés, a vízzel 
gyógyítás, a gyinnaszllka, a másságé nagy orvosi és egész
ség gyi jelentőségét világszerte egyre inkább elismerik és 
egyre szélesebb körökben alkalmazzak Minalunk beláthatatlanul 
nagy és tágas a tér, amelyet meghódíthatunk és meg is 
kell hódítanunk, ha nem akarunk a külföld inogott szégyenteljesen 
elmaradni.

bízzunk a jobb jövőben és dolgozzunk céltudatosan 
annak érdekében. Éppen azért nyomatékosan, figyelmeztetem 
tisztelt Tagtársainkat a közgyűlésnek s igy mai tanácskozásainknak 
fontosságára, a közgyűlést ezennel megnyitom.

Az elnöki megnyíló ufán a jegyzőkönyv fel
olvasására került a sor, azonban a közgyűlés a 
mull évi jegyzőkönyv felolvasásától elállt. Flitelesi- 
lőknek Bugyáki Ferenc és Kövecses György 
jelöltettek ki. Az 1928. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Tóth Mihály és Babay József 
jelöltettek.

Szieben József főtitkár az egyesület egy évi 
működéséről számolt be. Ismertette az egyesület 
munkáját, u. m. a képesítés ügyében, a nagyünnepek 
első napjának zárva tartása érdekében, a szakszerű 
kulturális előadások rendezése terén kifejtett mun
kásságát, levelezését az egyesületnek, valamint a 
szervezeti élet belső munkálatait.

Gila Ferenc pénztáros az egyesület vagyoni 
állapotáról számolt be. Vitkovits János számvizsgáló 
jelentését tette meg. Majd a pénztáros ismertette 
a jövő évi mérleget. A közgyűlés a jelentéseket 
egyhangúlag vette tudomásul.

Nagy P á /’ügyv. elnök üdvözölte a szakegye- 
sületek központja nevében megjelent Kovács Ferenc 
testvért, valamint a későbben megjelent Zibolen 
Endre dr. gymnasiumi igazgató, intéző tanácsi 
tagot, majd nagy vázlatokban ismertette, hogy a 
fürdőmunkásság múlt és jelen helyzete között 
lényeges haladást ért el, amit csak az egyesület 
tevékenységének lehet betudni. Felhívta a fürdő
munkásságot, hogy a jövőben az egyesülettel 
szemben több megértést tanúsítson.

A közgyűlés a jelentések elfogadása után 
korelnöknek Babay József szaktársat választotta 
meg. A korelnök elfoglalva helyét megköszönte a 
bizalmat, majd azon egyéni nézetének adott kife
jezést, hogy a szövetségnél a fürdős szakosztály 
nem azt a támogatást kapja, mint amit nézete 
szerint elvárhatna. Majd azt javasolta, hogy a köz
gyűlés válassza meg egyhangúlag a régi vezetőséget. 
Fazekas Mihály titkár azon nézetének adott kife
jezést, hogy a régi tisztikart nem lehet megválasz
tani, mert az több taggal kiegészitésre szorul.

A felszólalás után a tisztikar és választmány 
a következőképen választatott meg: Orvoselnök 
Dalmady Zoltán dr. egyetemi tanár ur. Líyyv. 
elnök: Nagy Pál. Alelnökök: Kertész Károly és 
Schmíedi József. Főtitkár: Szieben lózsef. Titkár: 
Fazekas M. Pénztárosok: Gila Ferenc és Jelinek 
Lajos. Ellenőrök : Vitkovits János és Tóth Mihály, 
legyzők: Ónody János és Aczetka Frigyes. Szám- 
vizsgálók : Pellák Sámuel és Kiss István. Választ
mányi tagok: Moldován Miklós, Bugyáki Ferenc, 
Hollai János, Törő Ignác, Nagy Gergely, Michelfeit 
Gyula, Metterszkv Károly, Kövecses György, Varga 
József, Fforog István, ids. Babay József, özv. Sallay 
Jánosné, Pusztai Júlia és Szabó Sándor Pólválaszt- 
mányi tagok: Pizek Ferenc és Nánai József.

A választás után Nagy Pál ügyv. elnök átvette 
az elnöki tisztet, köszönetét mondott a megválasztott 
tisztikar nevében a bizalomért, mellyel megtisztelték 
és Ígéretet tett, hogy a jövőben ugyanazzal a 
szorgalommal fog törekedni a fürdőmunkásság 
érdekeiért, mint ezt a múltban is tette. É munkához 
kérte a fürdőmukásság támogatását.

Dalmady Z. dr. orvoselnök megköszönte azt 
a meleg megnyilatkozást, amelyet személyével 
szemben a közgyűlés tanúsított és megígérte, 
hogy a fürdőmunkásság jogos igényeinek biztosítása 
érdekében minden lehető eszközzel munkálkodni fog.

Kovács Ferenc a szakegyesületek központ
jának kiküldöttje üdvözölte az uj vezetőségét és a 
fürdőmunkásságot kérte, hogy tartsanak ki a 
vezetőség mellett és segítsék a munkájában. 
Zibolen Endre dr. a szakegyesületek központjának 
intéző tanácsi tagja, beszédében fejtegette a 
szervezkedés fontosságát, rá mutatott a külföldi 
munkásmozgalmakra, majd kijelentette, hogy min
den dolgozónak valamely szervezethez tartoznia 
kell. Dalmady Zoltán dr. orvoselnök köszönetét 
mondott a központ kiküldötteinek azon szép és 
lelkes szavakért, amelyek a mozgalom elmélyítését 
vannak hivatva segíteni.

Az elhangzott beszédek után indítványokra 
került a sor. Három indítvány tárgyaltalott le. 
Az első indítvány az egyesület székházának meg
szerzésére vonatkozott. Az indítványhoz Vilkovils 
János, Bugyáki Ferenc, Szieben Józset szólt hozzá, 
majd a közgyűlés Dalmady Tollán dr. orvoselnök 
javaslatát tette magáévá, mely szerint elvileg az 
indítványt elfogadja és utasítja az elnökséget, hogy 
az előkészítő munkálatokat kezdje meg. A második 
indítványt a közgyűlés magáévá tette és megbízta 
az elnökséget, hogy Bürger Józsefnek, ki több 
mint egy évtized óta önzetlenül működött az 
egyesület élén, festesse meg arcképét és azt az 
egyesületben helyezze el. Az indítvány alapján 
nevezettet az egyesület diszelnökévé választották. 
A harmadik indítvány egy fürdős-dalárda létesítését 
célozta. A közgyűlés ezen indítványt is elvileg 
elfogadta és utasította az elnökséget, hogy ez 
irányban is tegye meg az előkészítő munkálatokat.

Az indítványok letárgyalása után Nagy Pál 
ügyv. elnök az ülést bezárta.

Közgyűlés után.
A Fürdőalkalmazottak szakegyesülete f. évi 

április hó 15-én tartotta meg XXIX. rendes évi 
közgyűlését. Minden gyűlés szokott valami változást 
vagy meglepetést hozni. Azonban azt mondhatjuk, 
hogy a most lezajlott közgyűlésnek indítványai 
minden eddigit értékében és horderejében fe
lülmúltak.

Az egyik indítvány az egyesület gazdasági 
alátámasztását van hivatva szolgálni, amely abban 
nyerne megoldást, ha egy kimondott fiirdősök és 
fürdősnők székházát tudnánk létesíteni. A kívánság 
régen él a fürdőmunkásság lelkében, a vezetőség 
az eszmét sok esetben vitatta meg, amely most 
indítvány atakjában a közgyűlés elé került. Az uj 
vezetőség a közgyűlés által elfogadott indítvány 
alapján a szervező munkát megkezdette. Az ered
mény a tagok megértésén és támogatásán múlik. 
Ha e nagy kérdést áttudja a vezetőség a gyakorlatba 
ültetni, úgy az eszme rövid idő alatt testet ölt és 
nem kell hosszú éveknek elmúlnia, hogy a fiirdősök
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és fürdősnök székhaza hirdelhesse az összetar
tásban rejlő hatalmas alkotó erőt.

A másik indítvány, amely kulturális célt kíván 
szolgálni, az egy fürdős dalkör felállítása.

A dalkör felállítása is erős akaratú és 
áldozatkész embereket követel. Az egyesület ve
zetősége minden nemes, hasznos törekvést teljes 
erejével támogat és segít elő. Szép és nemes 
célt szolgál a dalkör és nem is a vezetőségen 
múlik, hogy legyen egy jól megszervezett fürdős- 
dalkörünk.

A dal a magyar lelket tükrözi vissza. A dalban 
benne van a magyar ember öröme, bánata és 
keserűsége. Jelentkezzék, aki a dalt szereti, hogy 
a dalkör mielőbb megkezdhesse a működését és 
hogy arra az időre, amidőn a székházat az egye
sület megnyitja, egy kész dalkör álljon rendelkezésre. 
Ha szeretjük az egyesületet és ha él lelkűnkben az 
összetartás érzete, a közgyűlésünk határozatai 
életet nyernek és az egyesület erős alapokra lesz 
építve.

Amidőn közgyűlésünk után az uj vezetőség 
a hozott határozatok szellemében indul neki a 
szakegyesületi évnek, támogassa minden fürdős és 
fürdősnő e munkájában. Különösen támogassuk 
a székház megszerzésének munkájában és jegyez
zünk minél előbb és minél nagyobb kölcsönöket.

Nagy Pál, ügyv. elnök.

K  ó r h á z -b é ly eg et mindenki v e g y e n !

Milyen fizetés jár a közkórházi 
ápolónőknek.

A főváros közkórházaiban szolgálatot teljesitő 
ápolónőink tájékoztatására az alábbiakban közöljük, 
az 1928. költségvetési évben, január 1-től kezdve 
milyen havi illetmény illeti meg őket:

Pengő
Felügyelő ápolónő 10 éven felül, h a v i ...............
Szülésznő 1 évig „  ............... ...

2 - 5  .........................................
6 KI „  ..........................

I. oszt. műtős 1 „  ..........................
1................. 2 5 , .  ..........................
1................. 6 10 „  ...................... ...
II................ 1 „
II. , 2 5 „  .......................
II................ 6 10 ...............
Oszt. ápolónő 1 „  ............... ...

2 -5  „  ............... .
6 10 „  „  ............... ...

Ápolónő 1 „  ...................... ...
2—5 ,. . . . 55 .-

6 10 ..........................
10 éven felül „  ...............

Laboráns 1 évig „  ...................
2 -5  „  „  . . . . . .

« 10 „  ...................... .
•• 10 éven felül „  ................... . . 75 .-

Fertőző osztályon:
Felügyelő ápolónő 10 éven felül, h a v i ...............
Szülésznő l ..........................................
Laboráns 1 „
Oszt. ápolónő 1 évig „  ...................

2 -5  „  ..........................
6 -1 0  „  ..........................

10 éven fe lü l......................
Ápolónő 1 évig „  ...............

2 -5  „  .......................
6 10 ......................

10 éven felül ............... ...

Elme osztályon:
Felügyelő ápolónő 5 éven felül, havi ........................... 110.—
Főápoló és ápolónő 5 .................... ...........................  90.—
Oszt. ápoló és ápolónő 1 éven felül, havi .................  70.—

„ „  5 „     75 .-
Ápoló és ápolónő 1 évig   60.—

„  „  2 -5  „  „ .......................  65 .-
„  „  6 -1 0  „  ............................  7 0 -

Azon ápolónők, akik lakást nem kapnak évi
180 pengő lakbér megtérítést kapnak.

Úgy véljük, hogy hasznos szolgálatot teljesítünk,
amidőn ezen illetménytáblázatot szaklapunk utján 
a tagjaink rendelkezésére bocsájtjuk. Amennyiben 
az illetményeiknél differencia mutatkoznék és azt a 
a gondnokságnál nem tudnák tagjaink elintézni, 
kérjük ezt a titkárságnál bejelenteni, hogy el
járhassunk.

Évi beszám oló.
Lapunk múlt számában megemlékeztünk, hogy 

a betegápolók közgyűlésén felolvasott főtiikári 
jelentést is teljes egészében adjuk közre. Ennek 
alapján alábbiaknak közzétételével adjuk a fő
titkári jelentést.

Mélyen tisztelt Közgyűlés 1 Ismét egy év 
morzsolódott le az egyesületi életünkből és mi 
összejöttünk, hogy egyrészi számot adjunk egy 
évi munkánk eredményéről, másrészről, hogy bírá
latot mondjunk a jelentésekről, mennyiben szolgálták 
azok az egyesületet és tagjainak az érdekeit.

Volt-e az egy éves munkának eredménye és 
nem mulasztottunk-e cl olyan alkalmakat, amelyekből 
károsodás érhette volna akár az egyesületünket, 
akár annak tagjait.

Az egyesületünk vezetőségének munkájáról 
adva van a bírálat lehetősége a jelentések alapján. 
Joga van az egyesület minden tagjának a jelen
téshez hozzászólni, azt megbírálni. A bírálat azonban 
őszinte szívből fakadjon és ne kívánjon más célt 
szolgálni, mint az egyesület és tagjai jólétének 
az előmozdítását.

Ha az elmúlt és a jelenlegi gazdasági viszo
nyokat tekintetbe vesszük, meg kell állapítanunk, 
hogy reánk b'etegápolókra és ápolónőkre is épp 
oly súlyosan nehezedett a megélhetés gondja, 
mint bármely más szakma munkásságára. Az egye
sület vezetősége a megélhetés biztosítására minden 
rendelkezésére álló eszközt igénybe vett, még az 
esetben is, ha az anyagi áldozatokkal járt is. így a 
magánházakhoz járó ápolóink és ápolónőink 
alkalmaztatása érdekében több ezer nyomtatványt 
készítettünk és osztottunk ki, nem különben azon 
szakfolyóiratokban, amelyek orvosaink kezén fordul 
meg, hirdetéseket adtunk fel, melyek azon célt 
szolgálták, hogy egyesületünk szolgálatait a 
betegápolás terén felajánljuk. Az egyesületünk 
azon tagjai érdekében, akik ma intézeti szolgálat
ban végzik a betegápolás fárasztó munkáját, kör
leveleket intéztünk az intézetek igazgatóihoz és 
gondokságaihoz, kérve, hogy a szükséges ápoló
személyzetet az egyesületünk — és ne a cseléd- 
közvetitők révén — szerezzék be. Hogy ezen 
törekvésünk milyen eredménnyel járt, azt a titkárnő 
közvetítési jelentéséből megállapíthatjuk.

Az egyesület vezetősége a díjazásoknál a 
gazdasági viszonyok figyelembe vételével arra 
törekedett, hogy lehetőleg a békebeli díjazások 
arányát tartsa fokmérőnek, azonban ha ez nem 
volt lehetséges, iparkodott a helyzettel megalkudni 
és ha lehetett az állást szerényebb díjazás mellett 
is tagjaink javára igyekezett biztosítani.
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A közkórházi ápoló és ápolónői kar érdekében 
is állandóan munkába állottunk és hanem is nagy, 
azonban eredménytmégisértiink el. Hogy közkórházi 
ápolóink és ápolónőink milyen fizetésre tarthatnak 
igényt, erről szaklapunk legközelebbi számában 
részletes kimutatást közlünk. (Ma megjelent. 
Szerk.) Tesszük ezt azon indoknál fogva, mert 
az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy egyes 
közkórházakban a fizetés kevesebb, mint a 
mennyi a valóságban járna. A fővárosi közkórházi 
ápoló és ápolónői kar nyugbér-ügyében a többi 
fővárosi üzemmel egyetemben egy nagyobb moz
galom indíttatott meg és reméljük, hogy e kérdés 
is ily módon kedvezően nyer végre elintézést. 
E kérdés magában foglalja a véglegesítés kérdését 
is, amely az előbbivel egyidőben nyer megoldást.

Kulturális, nevelő téren az egyesületünk ez 
évben is, mint az előző években, két párhuzamos 
betegápolási tanfolyamot nyitott, amelyeknek Rajnai 
.Béla dr. orvoselnökünk és Schöller Károly dr. 
tiszteletbeli elnökünk a vezetői. Az elmúlt évben 
a két tanfolyam hallgatói közül 93-an nyertek elis
merő okmányt.

Tagjaink szórakoztatására egy szüreti ünnepélyt 
és egy tea délutánt rendeztünk, amelyen a tagok 
igen kedélyesen elszórakoztak és ebből az egye
sületünknek is igen szép erkölcsi és anyagi 
sikere volt.

Hogy az egyesület miként gazdálkodott, azt a 
pénztár mérlegből állapíthatjuk meg.

Az egyesület vezetősége nagy súlyt és gondot 
fordított a fennhatósága alatt működő Beteg- és 
Temetkezési Önsegélyzőnkre és annak eredménye, 
hogy ez a fiatal, alig három éves szociális intéz
ményünk a feladatának nem remélt módon tudott 
eleget tenni és amint a beszámoló is tanúsítja, 
anyagilag erősödik és a jövőben még nagy és 
áldásos munkát lesz hivatva betölteni. Sokan 
vannak, akik még ma sem tudják kellően e szociális 
alkotásunknak nagy hordereiét felfogni, mert akkor 
már minden ápoló és ápolónő kartársunk tagia 
kellene, hogy legyen. Ha az egyesületünk tagjai 
részéről a jövőben meg lesz e szociális intézmény 
iránt a kellő megértés, ha az egyesületünk minden 
egyes tagia az önsegélyzőnk kötelékébe is belépne, 
úgy meg volna a lehetősége annak, hogy a jó 
Isten segítségével rövid időn belül egyesületünknek 
egyik igen fontos programmját, mely az ápoló és 
ápolónők üdülő Otthonát van hivatva megvalósítani, 
valóra is válthatnók. A Beteg- és Temetkezési 
önsegélyzőnk pénztári állományáról, vagyis jelen
legi vagyonáról egyébként annak pénztárosa tesz 
számszerű jelentést.

(Folytatás a jövő számban.)

V egyes hírek.
K eresztény szo c ia lista  javaslat a Ház előtt.

A képviselőházi értesítő 153. számából olvas
suk, hogy Tobler János központi elnökünk a 
parlamentben elmondott beszéde (melyet jövő szá
munkban lógunk ismertetni) során az alábbi javas
latot terjesztette elő :

„Mélyen t. Ház! Ez a szakszervezeti, illetve 
a munkásszabadságnak törvénye, azonban szerény 
véleményem szerint a munkásokat is kell, hogy 
védje azon munkaadókkal szemben, akik a szer
vezeteket nem akarják megtűrni és lehetetlenné 
akarják tenni, hogy egyáltalában a munkásság 
szervezkedjék. Erre vonatkozólag t. Ház, vagyok 
bátor egy határozati javaslatot beterjeszteni.

amelynek a szövege a következő : Határozati javas
lat. Utasítsa a t. Ház a m. kir. kormányt, hogy a 
munkásszabadság törvényét haladéktalanul terjessze 
a Ház elé. Ez a törvény a dolgozót úgy a munka- 
vállalóktól, mint a munkaadóktól ért esetleges 
atrocitásokkal szemben védje meg."

A határozati javaslatra 154. napló szerint 
dr. Vass József népjóléti miniszter az alábbi vá
laszt adta.

„Elnök : A népjóléti miniszter ur kíván szólni.
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter: 

T. Ház! Énnek a szociálpolitikai gondolatnak 
megvalósítása benne van a tervsorozatban, amely 
a kormány megbízásából a népjóléti minsztériumot 
foglalkoztatja; ennek következtében ezt a gondo
latot törvényjavaslatalakjában meg fogjuk valósítani. 
Éppen azért, mert magát ezt a súlyos szociálpoli
tikai gondolatot a magam részéről nagyon szeretem, 
mégis „haladéktalan" szó okán, magái a javaslatoí 
nem tudnám elfogadásra ajánlani, viszont azonban 
a gondolatot nem szeretném leszavaztatni, én itt 
a Ház színe előtt arra kérem t. képviselőtársamat, 
szíveskedjék határozati javaslatát visszavonni. 
(Tobler János szólásra jelentkezik.)

Elnök: A házszabályok 207. §-a alpján Tobler 
képviselő ur kiván szólni.

Tobler János; Mélyen tisztelt képviselőház! 
Engem javaslatom megléteiénél az vezetett, hogy 
a munkások szabadságát törvényesen biztosítsuk. 
A minister ur Önagyméltóságának válaszát örömmel 
hallottam, azt tudomásul veszem és javaslatomat 
viszavonom."

Mint láthatjuk tehát a miniszter ur maga is 
elismerte a javaslat szükségességét és reméljük, 
hogy az mihamarabb törvényre is emelkedik.

Névünnep. A Betegápolók Egyesületének tagjai 
lapunk utján Rajnai Béla orvoselnökünknek és 
lapunk szerkesztőjének névünnepe alkalmából 
őszinte, szívből jövő szerencsekivánatukat tol
mácsolják.

Eljegyzés. Akrelon István fürdős-testvérünk 
leányát Margitkái, f. évi április 8-án eljegyezte, 
Fekete Béla soffőr. — Bell Vilma kartársnőnket, 
f. évi április hó 17-én, eljegyezte özv. Szele 
József kartársunk. A jegyespároknak ezúton kívá
nunk sok szerencsét.

Bocsánatkérés. Leopold Ágnes, az igaz
gatóság által hozott határozat alapján Tizedes 
János testvértől a vele szemben tanúsított durva 
magaviseleté miatt, az egyesület tagjai előtt bocsá
natot kért.

Nyilatkozat. Vettük „A Reggel" című lap 
1928. április 16-iki számából az alábbi hirt. Közöljük 
tanuságképen, hogy a velünk nem érző sajtó 
magatartását mozgalmunkkal szemben testvéreink 
megismerjék. „A Reggel" szeptember 19-iki szá
mában „Tobler János keresztényszocialista kép
viselő kommunista propaganda miatt bűnvádi föl
jelentést tett Szabó József keresztényszocialista 
volt képviselő ellen" cim alatt megjelent közle
ményben Tobler személyével kapcsolatban olyan 
tényeket állítottam, amelyek alkalmasak arra, hogy 
a képviselő magatartását ferde világításba helyezzék. 
Meggyőződtem arról, hogy ez ügyben tévesen 
informáltak. A közlemény miatt sajnálkozásomnak 
adok kifejezést és egyúttal kijelentem, hogy Tobler 
képviselő személyéi sérteni nem volt szándékomban.

Lukacsovics Lajos.
Felelős k ia d ó : Szieben József.
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