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Mélyen tisztelt Közgyűlés.
Szövetkezetünk 1902. évi működéséről szóló elnöki jelen

tésemet tisztelettel előterjesztvén, életének hű képét akarom 
adni. Szövetkezetünk külsőleg és bensőleg tovább fejlődik és 
erősödik. Mig csak 23 tagból állt azon lelkes csapat, mely azt 
megalapította, az 1902-ik évben már 63 rendes és 74 pártoló 
tagot számlált, s tekintve a tagokban s vagyoni állapotban 
való gyarapodást, az eredményt, melyet úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben eddig elért, elmondhatjuk : mindeddig segít
ségünkre volt az Ur.

Külső életét tekintve, tovább buzgólkodott az ev. prot. és 
hazafias szellem ébrentartására, a közművelődés előmozdítására 
és a társadalmi élet fejlesztésére szolgáló eszközök keresésében 
s folytatta a helyiség berendezésének s felszerelésének munkáját. 
A játékbiztosok részére egy négy fiókos iró asztalt szerzett, 
teke asztalát behuzatta, a termet dr. Baltik Frigyes püspök, 
Kossuth Lajos és Kossuth Ferencz arczképeivel s még két 
szép történelmi képpel feldíszítette, — szaporította könyvtárát, — 
megrendelte és járatta az^Ev. ^Egyház és Iskola* ez. egyházi 
heti, a «Magyar Szó» evang. prot. egyházi érdekeinkért és a 
hamisittatlan magyarságért küzdő politikai napi lapot, ez 
utóbbit az elnök évi 20 korona kedvezményi áron eszközölvén 
ki. A helyben megjelenő «Nógrádi Lapok és Honti Híradó* 
czimü hetilapot ingyen kapta, az «Ev. Családi Lap»-ot az egy
ház az 1902-ik évben is a Szövetkezetnek engedte át.

Más jóltevőink is voltak, a kik közt „első helyen fel kell 
említenem dr. Baltik Frigyes püspök ur O méltóságát, a ki 
könyvtárunk részére 40 drb. igen szép, vallásos tartalmú füzetet 
és a terem részére a saját arczképét; a magyarhoni ág. h. ev. 
egylet, gyámintézet, mely a Szövetkezet czéljaira 41 k. 27 fillért 
ajándékozni szíveskedtek. Özv. Váczy Ferenczné a könyvtárt 
167 füzettel, Jávornyiczky Samu ur 2 kötettel. Hutnyik Károly 
ur 10 füzettel, Turcsányi Ödön ur 1 kötettel gyarapították; 
Bulyovszky Mihály ur két szép történelmi képpel és Atlasz 
Mihály ur Kossuth Ferencz arczképével s ifj. Ujcsek Pál ur 
egy külső lámpatartóval, a melynek beüvegezését Gyulai József 
ur szívességből eszközölte, kedveskedtek, mely szives adomá
nyokért fogadják ez úton is a kegyes jóltevők a Szövetkezet 
köszönetét.
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A mig szövetkezetünk ezen tárgyakkal vagyonát gyara
pította, a Szövetkezet rendfentartására is gondolt. Házi rend
szabályt alkotott, mely minden tagra kötelező. Dicséretes dolog, 
hogy az abban foglalt határozatokat egy esetben sem kellett 
alkalmazni, a mennyiben a rend senki által megzavarva nem 
volt. A házi rend megalkotásán kívül még egyébb fontos intéz
kedéseket és újításokat is tettünk, nevezetesen: tiszteletbeli 
elnök és aljegyző választatott, az alapszabályoknak a pártoló 
tagok tagsági dijára vonatkozó §-nak módosítása. 1 évi költség- 
vetés készítése, minden rendes tagnak tagsági dij befizetési 
könyvecskével ellátása s a tagok részéről belépéskor három 
havi díjnak kötelező fizetése, minden hónak első hetében vá
lasztmányi ülésnek tartása elhatározva lett s a hétfői vallásos 
összejövetelek vezetését az elnök és a szövetkezet az alel- 
nökre bízta.

Ezen intézkedések mellett örömmel konstatálom, hogy 
bár a tagok jegyzékéből eltávozás vagy kilépés folytán nehá- 
nyan töröltettek, ezekkel szemben 22 rendes és 19 pártoló uj 
tag lépett be, a mi örvendetes gyarapodást mutat. A vagyoni 
átyap9 |ban is — daczára a nagy kiadásoknak — gyarapodásról 
tétiek jelentést, mely az 1902. évben 682 kor. 34 fillér ■— ide 
értve a bútorzat s a könyvtár értékét — gyarapodott, a mely
nek forrásai különösen a jun. 29-én tartott mulatság nagy jö
vedelmében s a játékbiztosok bevételeiben, a melyek a hátra
lékokon kívül 217 koronát tettek ki, keresendők.

A Szövetkezet beléletét illetőleg jelentem, hogy a múlt 
évben is — eltekintve a nyári hosszú szünettől — hetenként, 
hétfőn este tartogaiirmk vallásos estélyeket, a mikor a tartott 
felolvasások és szavallatok élvezetes esteli órákat nyújtott a 
tagoknak s a jelenvolt közönségnek. A szives megemlékezés, 
elismerés és Eála szavaival itt és most csak egyet említek: a 
Györgyffy Margitét, a ki kitűnő, szívhez szóló, építő felolvasá
sokkal gyönyörködtetett.

Márcziusban megtartottuk a szabadság, szeptember 18-án 
Kossuth Lajos hazánk nagyfia születése 100-ik évfordulójának 
és október 31-én a Reformáczió emlékünnepét, mely utóbbi 
alkalommal dr. Baltik Frigyes püspök ur O méltósága is sze
rencséltetett látogatásával s mindhárom alkalommal, de külö
nösen a szabadság ünnepén igen nagy és szép úri közönség 
volt jelen. Márczius 15-ike alkalmából és a Reformáczió emlé
kére tartott ünnepélyeken Vitéz Lajos missiói lelkész s szövet
kezeti elnök tartotta az ünnepi beszédet. Karácsony első ünnepén 
megtartottuk a karácsonyi ünnepet, a mikor 5 szegényebb 
sorsú iskolásgyermeket ruháztunk fel valláskülönbség nélkül.

A tagok nemcsak ezen vallásos estélyeken és ünnepélye
ken, hanem gyűléseken is összejöttek és érintkeztek. Az 1902-ik 
évben a jegyzőkönyv tanúsága szerint 11 választmányi, 1 ren
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des és 2 rendkívüli közgyűlést tartottunk. Szövetkezetünk egy 
küldöttséggel, melyet Kotulyák Mihály ur vezetett, képviselve 
volt a róni. kath. legényegylet zászlófelavatási ünnepélyén.

A tagok, kedves családjaik s a nagyközönség találkozót 
adtak maguknak a június 29-iki nyári táncznmlatságon, mely 
a Nógrádmegyei Gazdasági Telepen a losonczi cs. és kir. 25-ik 
gyalogezred zenekara mellett s rendkívül nagy és fényes közön
ség részvételével tartatott meg s 490 kor. 06 fillér tiszta be
vételt eredményezett. November 23-án, ami itt mint ritka és 
dicséretre méltó dolog felemlítendő — a szövetkezet a mű
kedvelő ifjúság közreműködésével színi előadást rendezett, mely 
alkalommal szilire került Turcsáuyi Ödön szövetkezeti tagnak 
«A mások vétke» ez. színmüve. Úgy a darab, mint az előadás, 
nagy tetszést aratott s deczember 7-éu újból színre került. Úgy 
a darab tehetséges szerzője, mint a közreműködő urak és höl
gyek fogadják ez utón is Szövetkezetünk hálás köszönetét.

Az örvendetes események után szomorúakat is kell jelen
tenem. Verebes Gyula szövetkezetünk lelkes tagja megszűnt 
élni, akinek temetésén a Szövetkezet képviselve volt s koszorút 
tett le ravatalára. Áldás legyen emlékén !

Fájó szívvel kell megemlékeznem, hogy Timko György 
volt segédlelkész s szöv. alelnök, aki Nyíregyházára távozott, 
szept. 25-én leköszönt alelnöki tisztéről s helyére decz. 21-én 
Klimo Kálmán segédlelkész ur választatott meg alelnöknek s 
ugyanakkor tiszteletbeli elnöknek Baltik Pál püspöki titkár s 
aljegyzőnek Jávornyiczky Samu urak lettek megválasztva. — 
A dékánoknál és játékbiztosoknál is változás történt, egyik 
dékánnak Tóth Gusztáv, egyik játékbiztosuak Hlavács Pál 
választatván meg.

A választmányban annyiban történt változás, hogy Frenk 
Ernő tag eltávozott.



A S z ö v e t k e z e t  t i s z t i k a r a :  
E lnök

Vitéz Lajos, missiói lelkész.
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Tiszteletbeli elnök A lelnök

Baltik Pál, püsp. titkár. Klimo Kálmán, segédlelkész.

Jegyző Takács Lajos, tanító.
Aljegyző Jávornyiczky Sámuel.
Pénztáros Kotulyák Mihály.
Könyvtárnok Turcsáuyi Ödön.
Ellenőrök: Garam Lajos és Ujcsek Sándor.
Dékánok: Vigner István, Tóth Gusztáv.
Játékbiztosok: Kolbányi Lajos, Hutnyik Károly, Ujcsek 

Eerencz, Hlavács Pál.
A Szövetkezet ügyeit 12 tagú választmány vezeti.

É n e k k a r .

Az énekkarról fájdalommal annyit kell jelentenem, hogy 
márczius hava óta megszűnt működni.

K ö n y v t á r .

Könyvtárunk ez időszerűit 80 kötetből és 203 füzetből áll 
s 3 kötet és 219 füzettel gyarapodott. — A tagok s család
jaik használják.

P é n z t á r  1902. decz. 31-ig.
Szövetkezet bevétele ................................. 2055 kor. 87 fill.
vSzövetkezet k i a d á s a ................................. 2033 kor. 86 fill.

Készpénzmarad vány 22 kor. 01 fill.

V a g y o n i  á l l a p o t .
Takarékpénztári betét . . . . . . . . 688 kor. 02 fill.
Pénztári készlet . . . . . . . . . . 22 kor. 01 fill.
Hátralékokban .......................................... .... 188 kor. 33 fill.
Bútorzat é r t é k e .......................................... 384 kor. 12 fill.
Könytár é r t é k e .......................................... 50 kor. fill.

Összesen 1332 kor. 48 fill.
Szaporodás ..................................... 682 kor. 34 fill.
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Tagok:

Dísztag: Dr. Baltik Frigyes püspök.

Rendes tagok:

Vitéz Lajos, missiói 
lelkész

Baltik Pál, püspöki titkár 
Timkó György segéd

lelkész, eltávozott 
-Takács Lajos, tanító 

5 Králik István
Bulyovszky Mihály 
Hutnyik Károly 
Kotulyák Mihály 
Turcsányi Ödön 

10 Id. Ujcsek Pál 
Vojtko András 
Hamaridesz János, eltáv. 
Valach János, kilépett 
Ujcsek Sándor 

15 Vigner István 
Styevák András 
Marendeák Samu 
Marendeák Sándor 
Reisz Dániel 

20 Garam Lajos 
Styevák Pál 
Markovics Samu 
Erdélyi József 
Bárány István 

25 Kolbányi Lajos 
Algőver Lajos 
Havaj János, kilépett 
Petro József 
Tót Gusztáv 

30 Polányi Pál
Turóczi Ferencz, eltáv.

Ujcsek Ferencz 
Jávornyiczky Samu 
Gyulay József 

35 Kasuba János 
Vengrinyi János 
Thuróczy Sándor 
Thuróczy János 
Ifj. Havaj János 

40 Szabó Ferencz
Frenk Ernő, eltávozott 
Markovics János 
Velkovics János 
Garam Gyula 

45 Draskóczy Bertalan 
Imre Lajos 
Biró György 
Petro Sándor 
Kovács János, eltávozott 

50 Farkas András 
Hlavács Pál 
Králik Mihály 
Krisker Kálmán, eltáv. 
Atlasz Mihály 

55 Zsíros Zsigmond 
Rianka János 
Vilim Gyula, eltávozott 
Sárközy György 
Varaunay Lajos 

60 Uhrim János 
Klimo Kálmán 
Szabó István 
Vigner Venczel.
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Pártoló tagok:

Ifj. Ujcsek Pál 
Ifj. Brenner József, el táv. 
Kollár András 
Sztrecskó Pál, kilépett 

5 Paraszty János
Sovcsik Irma, eltávozott 
Sovcsik József 
Müller László 
Paudler József 

10 Káposztássy Gábor
Verebes Gyula, meghalt 
Özv. Varsányi Istvánné 
Hraskó Lajos 
Bázlik János 

15 Quittner Sándor 
Percze Lajos 
Vaigel József 
Kotnzsik Pál 
Fiiló Pál

20 Matulányi Antal 
Horváth Nándor 
Mohácsy József 
Stefka János 
Kiss József, kilépett 

25 Fillér Rezső, eltávozott 
Drenka János 
Róth József 
Rohács Dániel 
Szilárd Lajos 

30 Kirchner Samu 
Polgár János 
Sztrecskó Dezső 
Czelczer Ferencz 
Gyurjan Pál 

35 Hendrich József
Szamkó Jenő, kilépett 
Lővy Mór

Tenigl Lajos, eltávozott 
Viszolajszky Imre 

40 Kardos Hermán 
Bende Gyula 
Molnár István 
Sinkovics Samu 
Petrovics Mátyás 

45 Oszadszky János 
Tokay Lajos 
Csukay Lajos 
Id. Laurincz József 
Kirschner Károly 

50 Rajtélyi Ottó 
Gerő Ferencz 
Hábel István 
Náton János eltávozott 
Dudás Samu 

55 Dudás Jenő
Salamon K. Zoltán 
Révész Béla
Sztrecskó János eltávozott 
Sóry Mihály 

60 Róth Ignácz 
Molnár János 
Beruch István 
Dr. Kossaczky Arnold 
Kovács János 

65 Révész Gábor 
Fodor Ferencz 
Horváth Danó 
Deli László 
Fábián Sándor 

70 Schneider Simon 
Prasznay István 
Tóth Gyula 
Pruzsinszky/ Gábor 
Magyaríts Ágoston




