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A bányász- és kohász-altisztek alakulóban lévő 

országos egyesületének ügyei 
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A szerkesztésért felelős: M A T E J K A G Y U L A kir. bányaaltiszt. 

Aranyida. 

Jegyzőkönyv. 
Kelvétetett a »Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülete* • 
aranyidai vidéki osztályának 1908. évi október hó 10-én tartott alakuló 

gyűlése alkalmából. 

Jelen voltak: Grofcsik János, Milasovszky Ferencz, Balázsy János, 
Hűmmel Venczel, Tokár János, Dreiszig Miksa, Schoucsik Péter, Becska 
István, Kreibik Antal, Klein István, Sándor ígnácz, Hanesz Ferencz és 
Szelekovszky Árpád. 

Balázsy János m. kir. bányafelvigyázó elvállalván a korelnökséget, 
üdvözli a megjelent kartársakat, a gyűlést megnyitja; előadja az okot, 
mely őt jelen gyülekezet összehívására birta. 

Többen felszólaltak ugyanis az iránt, hogy nem elég csak az or
szágos egyesületbe tartozni, de szükséges, hogy az aranyidai bánya 
illetve kohóaltisztek az országos anyaegyesületnek külön vidéki osztályát 
is képezzék. Ha ez megtörténik, akkor elkerülhető olyan eset, mint a 
minő folyó június hó 28-án történi, hogy Aranyida nem volt Selmecz
bányán képviselve, mert akkor az osztály elnöke felelősségre lesz von
ható. Ez okból felkéri a megjelent kartársakat, hogy nyomban az elnök 
megválasztásához lássanak s a vidéki osztály megalakuljon. 

Grofcsik János m. kir. bányaintéző, ki eddig az egyesületi ügyekel 
ideiglenesen vezette, szót kér s kifejti, hogy miután az aranyidai osztály a 
selmeczbányai fióknak tartozéka melynek feje Kellner Aurél, az országos 
egyesület elnöke, teljesen feleslegesnek tartja, hogy az aranyidai osztály 
mint ilyen külön elnökkel bírjon és külön erkölcsi testületet képezzen. 

A korelnök ennek ellenében előadja, hogy utóbbi időben szemé
lyesen járt Selmeczbányán s bár Kellner Aurél központi elnökkel sze
mélyesen találkoznia — fájdalom — nem sikerült, mindazonáltal az 
egyesület tovább fejlesztéséről több tekintélyes taggal tárgyalt, kik vala-
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menynyien szükségesnek tartották az aranyidai osztály megalakulását 
mert ha az aranyidai osztály a selmeczbányai fiók tartozéka is, az teljes 
képtelenség, hogy a központ elnöke ki az egyesület országos s a selmeczi 
vidéki osztály külön ügyeivel teljesen el van foglalva, az aranyidai osz
tály belügyeivel is foglalkozzék. 

Hoszszabb eszmecsere után a korelnök szavazásra bocsátja az 
osztály megalakulásának kérdését s az esetleges ellenszavazó kartársakat 
felállásra kéri fel. 

Az indítvány ellen senki sem szavazván korelnök a választás meg-
ejtését elrendeli, szavazatszedőkül Becska István bányafelvigyázót és 
Szelekovszky Árpád végzett bányásziskolai tanulót, szavazat szedő bi
zottság elnökévé Dreiszig Miksa egyesületi tagot kéri fel s az ülést öt 
perezre felfüggeszti. 

A szavazatszedő bizottság elnöke egybevetvén a szavazó czédulákat 
bejelenti a szavazás eredményét, mely szerint Balázsy János ti, Hűmmel 
Venczel 3, Grófcsik János 1, Milasovszky Ferencz 1, Becska Ferencz 1 
szavazatot nyert, 1 drb. szavazó czédula pedig üresen érkezett be. 

Ezen jelentés alapján a gyülekezet Balázsy Jánost választja meg 
elnöknek. 

Balázsy János elfoglalván az elnöki széket, köszönetet mond a 
gyülekezetnek a beléje helyezett bizalomért; igéri, hogy igyekezni fog 
elnöki ténykedésében a tagoknak nemcsak bizalmát, de megelégedését 
is kiérdemelni. 

Örömmel hozza egyúttal tudomására a gyülekezetnek, hogy 2 uj 
tag, — névszerint Becska István bányafelvigyázó és Szelekovszky Árpád 
végzett bányásziskolai tanuló — jelentette belépését az egyesületbe. 

A gyülekezet a két uj tag belépését örvendetes tudomásul veszi. 
Ezután felhívja az elnök a gyülekezetet a tisztikar többi tagjainak 

megválasztására, pénztárosi tisztre Dreiszig Miksa, jegyzői tisztre Becska 
István tagot ajánlva. 

A gyülekezet pénztárosnak Dreiszig Miksát, jegyzőnek Becska Istvánt 
választja meg, mindkettőt egyhangúlag. 

Az elnök előterjeszti a gyülekezetnek, hogy jóllehet a «Magyar 
Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesületé»-nek aranyidai osztálya 
az anyaegyesület elfogadott alapszabályait teljes egészében magáévá 
teszi, mindamellett azokat az aranyidai osztály részére az alábbi pót-
szakaszszal kiegészíteni óhajtja: 

1. §. Az aranyidai vidéki osztálynak minden rendes tagja íizet a 
vidéki osztály pénztárába specziális kiadások fedezésére havonta 10 
(tíz) fülért. 

2. §. Ezen kiadások lehetnek: irodai költség, a központtal való 
levelezés költségei, esetleg kiküldendő megbízott illetve bizottság uti 
költsége s egyéb az osztály érdekeiben tett kiadás, megjegyezvén, hogy 



az aranyidai osztály pénztára csak oly kiküldött útiköltségét fedezi, ki 
tisztán csak ezen vidéki osztály érdekében lesz kiküldve, országos 
érdekben kiküldendők költségeit a központ fedezi. 

Hűmmel Venczel a helyi tagsági díj csekélysége ellen szollal fel. 
Az elnök ama kijelentésére, hogy egyelőre nem látja jónak a na

gyobb öszszeggel való hozzájárulást, az 1-ső §. változatlanul elfogadtatik. 
3. §. Az osztály saját ügyeinek megbeszélése és az öszszetarto-

zandóság érzetének fejlesztése ezéljából havonkint ülést tart, melyről 
mindenkor jegyzőkönyv vétetik fel, de ez a központnak nem küldetik 
meg, kivéve ha a jegyzőkönyv országos érdekű dolgot tartalmazna. 

A 3-ik §. azon módosítással fogadtatik el, hogy az ülések minden 
hó 1-je utáni szombaton este, esetleg a felmerülő szükséghez képest 
gyakrabban is tartatnak. 

4. §. Azon czélból, hogy a vidéki osztály szétszórtan lakó csa
ládjai néha öszszekerüljenek, egymással megismerkedjenek, egymástól 
ne idegenkedjenek, az osztály időről-időre, de legalább félévenként egy
szer társas öszszejövetelt vagy mulatságot rendez, melynek tiszta jöve
delme mindenkor az osztály pénztárának javára fordítandó. 

A 4. §. teljes terjedelmében elfogadtatik. 
Több tárgy nem lévén, elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Kjein 

István és Schoucsik Péter tag urakat kéri fel s a gyűlést berekeszti. 
K. m. f. 

Balassi/ János s. k. Becska, István s. k. 
elnök. jegyző. 

Klein István s. k. Schoucsik Péter s. k. 
hitelesítők. 

Aranyicián lakó igen tisztelt Kartársainknak hazafias 
üdvözletünket l 

Legmelegebben üdvözöljük az Aranyidán lakó kartársak igen 
lisztéit testületét abból az alkalomból, hogy osztályt alakítva, alakuló
ban levő egyesületünk megerősítéséhez hozzájárultak és bizonyítékát 
adták annak, hogy az egyesülésben való erősödésben bízva, nemcsak 
egyenként, de együttesen is részt óhajtanak venni abban a mozgalom
ban, mely hazánk öszszes bányász- és kohász-altisztjeit egy táborba 
egyesíteni, a magyar bányász- és kohász-altiszti kar tekintélyét meg
erősíteni és érdekeit képviselni törekszik. 

Vajha szép hazánk minden bányász- és kohász vidékén megérte
nék azt a lelkesedést, amely Önöket, igen tisztelt Kartárs Urak, az 
osztályba való tömörülés, követésre méltó elhatározására vezette! Vajha 
szép példájukat azok is követnék, akik eddig még csak egyenként, 
magukra hagyatva, szétszórtan, s minden kapocs nélkül hevülnek a 
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magyar bányász- és kohász-altiszti kar jövő boldogulásáért! Vajha 
mindazok megértenék azon ügyszeretetet, azon buzgóságot s azon lel
kesedést, mely Önöket hevítette akkor, mikor osztálylyá tömörülve, 
szavuk súlyának emelésére, javaslataik egyöntetűvé tételére, az egyesek 
által felvetett eszmék tisztázása végett, egy szívvel, egy lélekkel együvé 
tartozásukat dokumentálták, — kik az alakulásban lévő •»Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesületé«-től még távol állanak és az 
Önök példáján lelkesedve, azon táborba sorakoznának, mely a magyar 
bányász- és kohász-altisztek karának továbbmívelését, magyarosodását, 
hazafias szellemben való egyesülését tűzte ki feladatául. Az »Egyesült 
erővel* jelszava lelkesítsen bennünket, mert bizonyos, hogy ezen jel
szóval zászlónkon fogunk csak boldogulni. Sorsunk javításán fárado
zunk! Ezt akarjuk mindanynyian! Egyesek kérése a pusztában elhangzó 
szó! Az egyesítve, százak és ezrek képviseletében elmondott kérelem, 
békésen és szerényen szorgalmazva és ha kell százszor is megismételve, 
zárt ajtókon is lalál bebocsáttatást. 

Kedves Kartársak! 
A Ti lelkesedéstek uj munkára serkeni bennünket! A Ti példáto

kon felbuzdulva a legközelebbi napokban újra felhívással fordulunk, az 
ország minden vidékén, szétszórtan lakó öszszes szaktársakhoz és uj 
lelkesedéssel tömörülésre és hozzánk csatlakozásra hívjuk fel mind
azokat, kik eddig még távol állanak hazafias mozgalmunktól. Kérünk 
pártoljátok felhívásunkat, támogassatok munkánkban, buzdítsátok a 
habozókat, bátorítsátok a bátortalanokat és öntsétek lelkesedésteket 
azok lelkületébe, kik közös ügyünkért, karunk felvirágoztatásért eddig 
még nem lelkesedtek! 

Fogadjátok nagyrabecsülésünket és őszinte üdvözletünket. 
Jó szerencsét! 

Selmeczbánya, 1908. október hó 29-én. 

Kellner Aurél s. k. Ballay János s. k. 
elnök. titkár. 

A pénztár nyilvános nyugtatója. 
Az »Országos Magyar Bányász és Kohász Altisztek Egyesulet«-ének pénztárába 

befizettek: Becska István, Szelekovszky Árpád, felvételi díj czímén 1—1 koronát. 
Felhívom a két belépett uj tag urat az 1908. évre járó 1 korona tagsági díjnak 

beküldésére. 
Selmeczbánya, 1908. évi október 26-án. 

Gindl János, 
központi pénztáros. 

TARTALOMJEGYZÉK. 
Aranyida. Jegyzőkönyv. — Üdvözlés. Aranyidán lakó igen tisztelt Kartársainknak 

hazafias üdvözletünket! — A pénztár nyilvános nyugtatója. 

MeUéklet zárasa: 1908. okt. 20. cl. u. 5 őra. 


