
hangolni a Fotóklub és az Üzemtörténeti Klub tagjainak munkáját úgy, hogy a 
fotósok vállalnák a negatívok előhívását. 

A tagok az előadások anyagát hasznosságuk folytán szeretnék gépelt példányok-
ban látni, hogy azok hozzáférhetőek legyenek, ha szükség van rájuk. A Művelődési 
Ház magára vállalta az előadások szövegeinek legépelését. Nyugdíjas tagjainknak az 
SZMT megtéríti az útiköltséget. A klubtagoknak lehetőségük van, hogy részt vegye-
nek a szakmai konferenciákon. Legutóbb a nagykanizsai üzemtörténeti konferencia 
meghívottai voltunk. Kapcsolatban állunk a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörté-
neti Szekciójával is, amely figyelemmel kíséri munkánkat. 
van róla, hogy Csehszlovákia több városában is működnek ilyen jellegű klubok. 

A klub tevékenységének történetéhez tartozik az is. hogy 1973. januárjában 30 
fővel indultunk, s a foglalkozásokon résztvevők száma ma átlagban 15 főre tehető. 
Tehát a kezdeti nagy fellendülés után visszaesést tapasztalhattunk, s ennek külön-
féle okai vannak. Egyrészt feltételezhető, hogy a delegáltak egy részének érdeklődése 
nem egyezett a klub munkájával, másrészt pedig az üzemektől nem kaptak meg-
felelő támogatást. Az előbbi olyan tény, amelyet tudomásul kell venni, hiszen senkit 
sem lehet üzemtörténetírásra kényszeríteni. Az utóbbi esetben pedig az üzemek és 
vezetőik felelőssége merül fel. E téren a személyek körültekintőbb kiválasztása, 
valamint az üzemek részéről megnyilvánuló nagyobb anyagi és erkölcsi támogatás 
hozhat megoldást. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az üzemek igazgatói, 
szakszervezeti vezetői felismerik e munka hasznosságát és szükségességét. 

A mozgalom fellendítése érdekében az SZMT 1974. elején felhívást intézett 
valamennyi megyei üzem, illetve vállalat vezetőjéhez az üzemtörténetírás ügyének 
további elősegítése érdekében. Dicsérettel kell szólnunk azokról az üzemekről, ame-
lyek eredményesen támogatják munkánkat. Itt említem meg a Péti Nitrogénműveket, 
az Ajkai Üveggyárat, az Ajkai Erőművet, az Inotai Erőművet, a Nitrokémiai Ipar-
telepeket, a Veszprémi ÉPGÉP-et, a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz-
daságot, az TJzsai Kőbányát, a Padragi Bányát, az Állami Építőipari Vállalatot 
(Veszprém) stb. Remélem, hogy ezek a példák további követőkre találnak. 

Végezetül a klubtagok munkájáról szeretnék beszámolni. Az átlagosan 15 részt-
vevő közül kb. 5—6 olyan tagunk van, akik dolgozataikkal már eddig is szerepeltek 
a pályázatokon, tőlük további művek várhatók. Rajtuk kívül még 2—3 olyan tagunk 
van, akik remélhetően rövid időn belül jelentkeznek üzemtörténeti dolgozatokkal. 
A klubtagok egy része pedig még nem kapcsolódott be teljes aktivitással a mun-
kába, de a klub megismertette és megszerettette velük az üzemtörténetírást és fel-
keltette az érdeklődésüket. 

Az üzemtörténetírók munkája elismerésének legjobb fóruma az évente meghir-
detett pályázat, ahol értékes díjakat nyerhetnek. 1973-ban első díjat nyert Lakö 
István és Tomózer Gyula, harmadik díjat Pinkavölgyi Attila és Móricz István. Szé-
lessy János dicséretben részesült. A pályázatra beküldött dolgozatok száma ugyan 
nem emelkedett jelentősen a korábbiakhoz képest, de reméljük, hogy a lehetőségek 
szélesítése révén tovább erősödik, s a jövőben még eredményesebbé válik ez a 
mozgalom. 

Fodor Zsuzsa 

Kiváló hon ismereti szakkörvezetők jutalmazása 

A Honismereti Híradó 1973. évi 1—2. számában közzétettük az 1972-ben megju-
talmazott kiváló honismereti szakkörvezetők jegyzékét. 1968 óta ugyanis kétévenkint 
jutalmat kapnak azok a középfokú és általános iskolai honismereti szakkörvezető ta-
nárok, akik helytörténeti-munkásmozgalmi, néprajzi-nyelvjárási stb. szakköri tevé-
kenységükkel a szocialista hazafias nevelésben és a tudománysegítő munkában a leg-
kiemelkedőbb eredményt értek el. Most, 1974-ben (immár negyedízben) újból sor 
került a jutalmazásokra. 

A jutalmazó intézmények: a Magyar Tudományos Akadémia I. és II. Osztálya, a 
KISZ Központi Bizottsága, a Magyar Üttörők Országos Elnöksége, a Pedagógusok 
Szakszervezete és az érdekelt minisztériumok. 

A jutalmakat, a Magyar Tudományos Akadémia Képes Termében, 1974. december 
18-án, ünnepélyes keretek között adták át a nyerteseknek. Kecsmár Ilona, a KISZ 
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KB Középiskolás és Szakmunkástanuló Osztályának vezetője köszöntötte a megje-
lenteket, majd dr. Benkő Lóránd egyetemi tanár, akadémiai levelező tag nyújtotta át 
az okleveleket és a jutalmakat. 

(M. P.) 
A -JUTALMAZOTTAK: 

3000 Ft-os I. díjban részesültek: Balogh Lászióné, Budapest, 5. sz. Dési Hubert 
Szakmunkásképző Iskola — Kuczy Károly, Kalocsa, I. István Gimnázium — Mester 
György, Elek (Békés m.) Gimnázium — Vörös Ottó, Körmend, Kölcsey Ferenc Gim-
názium — Zsíros Katalin, Szentes, Erősáramú Szakközépiskola 

2000 Ft-os II. díjban részesültek: Czupon Béla, Vép (Vas m.), Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Iskola — Csoboth Attiláné, Bp. 18. sz. Szakmunkásképző Iskola — 
Dr. Gyarmaty Zsigmond, Vásáros,namény, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium — Naszádos 
István, Sárvár, Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium — Turi Róbert, Kisbér, Táncsics 
Mihály Gimnázium — Zsoldos István, Kisújszállás, Móricz Zsigmond Gimnázium. 

1000 Ft-os III. díjban részesültek: Dr. Börcsök Vince, Szeged, Radnóti Miklós 
Gimnázium — Czakó György, Salgótarján, Madách Imre Gimnázium — Farkas Ferenc, 
Hódmzeővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium — Hajdú István, Sárospatak, II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnázium — Lukács Zoltánné, Veszprém, Lovassy László Gimnázium 
— Neményi Pál, Budapest, 18. sz. Szakmunkásképző Iskola — Pesti János, Székes-
fehérvár, Közgazdasági Szakközépiskola — Reményi Antal, Pula (Veszprém m.) Ál-
talános Iskola — Soltész Józsefné, Ózd, József Attila Gimnázium — Dr. Szőke Sándor, 
Dombovár, Gőgös Ignác Gimnázium — Varga József, Gvoma, Mezőgazdasági Szak-
munkásképző Iskola. 

Jutalomüdülést nyertek: Dr. Heltai Miklós, Gödöllő, Általános Iskola — Tóth 
Mária Makó, Általános Iskola. 

A Káldi Kertbarát Kör honismereti tevékenysége 
Községünk Vas megye délkeleti részén fekszik. Határának nagyobb része a 

Kemeneshát keleti lejtőin, kisebb része pedig a Kemenesalján terül el. Településhelye 
talaj szempontjából nem a legkedvezőbb, nagy része dombtetőn, kavicstakarón épült 
és csak a keleti rész talaja jó homok és vályog. Ez bizonyos fokig meg is szabja a 
kertészkedést: a régmúltban a belterületen nem is foglalkoztak gyümölcstermesz-
téssel. A házikörüli kertekben még ma is zömmel olyan gyümölcsökkel találkozunk, 
amelyek nem talaj igényesek és a károsítókra is érzéketlenek (dió, birs, mvrabolán,1 

szilva). A nemesebb gyümölcsök termesztése a falutól 3—4 km-re eső helyeken, vul-
káni tufamálladékon, jó homokon alakult ki 

1969 őszén, az egyik Népfront Bizottsági ülésen merült fel először a Kertbarát 
Kör létrehozásának gondolata. A bizottsági tagok támogatták az elgondolást és segí-
tettek a szervezésben. 22 fővel indítottuk el ezt a mozgalmat, első összejövetelünket 
1969. november 14-én tartottuk. Azóta évente tíz alkalommal rendezünk előadást a 
TIT keretében. Évente egyszer meghívott előadóval bővítjük szakismereteinket. 

A Kör létrehozásának több célja volt. Elsődleges talán a szabadidő helyes felhasz-
nálása, ami a szabad szombatokkal még nagyobb szerephez jutott. A falusi kertek 
nagysága 300—500 négyszögöl, s a Kör fontos feladata ezeknek ésszerű és szakszerű 
kihasználása.. Tagjaink zöme 35—65 év közötti fizikai dolgozó. Főleg az Állami Gaz-
daság és Erdészet alkalmazottai, de vannak nyugdíjasok és értelmiségiek is. Közös 
vonásunk: mindannyian szeretjük a szépet, a jót és szeretünk kertészkelni. A Kert-
barát Kör működése munkaterv szerint történik, októbertől júniusig havonta egy elő-
adást terveztünk. Az előadás témájától függetlenül mindig foglalkozunk a soron kö-
vetkező tennivalókkal. Nagyon jó az, hogy nem csak arról beszélünk hogyan kellene, 
hanem mindenki bátran el meri mondani azt is, ha valamit rosszul végzett. 

A szakmai ismeretek bővítése mellett a Kertbarát Kör tagjai helytörténeti kuta-
tásokat is végeznek s értékes agrártörténeti dokumentumokat gyűjtöttek össze. 

Káld község a tatárjárás után települt, tehát kb. 700 esztendeje. A törökdúlások 
idején a lakosság elmenekült, a község pedig leégett. Újratelepítésekor két részből 
tevődött össze: Felsőkáldból és Alsókáldból. Kiilöin közigazgatásuk volt egészen az 
1867-es kiegyezésig, csak ezután egyesültek. 
1 Mi rabe l l a = a k ö k é n y s z i l v a v á l t o z a t a 
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