
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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1750. körül gulácsi Farkas Ferenc 
földbirtokosnak volt szakszerűen műveit 
zöldségkertészete és szőlőbirtoka. A kert 
a káldi Farkas major és a vasút közötti 
területen terült el, a szőlő pedig a Kis-
somlyó hegyen, amelynek bejárati he-
lyét ma is „Farkaskapunak" {nevezik. Az 
itt dolgozó nép megtanulta és megsze-
rette az addig kevésbé termelt növények 
kultúráját , s legfőbb ideje volt, hogy 
olyan területhez jusson, ahol szőlőt, gyü-
mölcsöt és zöldségféléket termelhet. 
Végre a XVIII. század végén törvényt 
hoztak, hogy a meglévő jobbágy- és 
zsellértelkek mellé — nem robotért, ha-
nem váltságdíj fejében — olyan földet 
kell adni, amelyen szőlő és gyümölcs ter-
meszthető. Akkor jutott Alsókáld hatá-
rában, az Újhegyen lévő birtokból 40 csa-
ládnak csaknem 28 kh erdőterület, s 
azért vannak itt ma is olyan szabályta-
lan mesgyék. A kitermelt fa java az ura-
ságé lett, a kevésbé értékes rész pedig 
azé, alki vágta. Megadatott a jog, hogy 
a vadgyümölcsfákat meghagyhassák, 
ezek voltak a „hagyásfák", amelyek az 
indulás alapját jelentették. A birtokot 
bekerítették: először a kivágott fák 
gallyaiból és a környező erdőből össze-
hordott tüskés cserjékből készítettek 
gyepűt, majd élősövényt neveltek. 

Az eredeti okmányok tanúsága szerint az Újhegy 1790-ben alakult. A „Hegytör-
vényt^t, amelyet maguk alkottak, XII Articulus-ba foglalták. Ez a törvény szabá-
lyozta a hegybirtok öröklését, az adás-vétel, a zálogosítás, a birtokba lépés formáiL. 
Több rész tilalmakkal, büntetésekkel foglalkozik. Ezt a birtokot már eladhatták és 
erről a „Hegységkönyvbe" írtak szerződést, amit azután több birtokos is aláírt. A 
könyv utolsó bejegyzésének ideje 1905. A „hegyvezetés" élén a hegybíró és a hegymes-
ter állt, akik évenként számot adtak munkájukról, s ezt jegyzőkönyvbe is foglalták. 

Az irtás területén elkezdődött a szőlő és gyümölcs telepítésé. Nemes hazai fa j tá -
kat (Kadarka, Juhfark, Kecskecsöcsű, Tőkszőlő, Ragszőlő és Bakator) ültettek sima-
vesszős módszerrel. Ezek díszlettek is kb. 60 évig. A gyümölcsfák közül a szilvából te-
lepítettek és szaporítottak legtöbbet, még ma is vannak olyain sózókörtefák. amelyek 
abból az időből valók. Fő helyet foglalt el még az alma (pogácsa, fűz, cigány, csörgő, 
tök, mac stb.) és a dió, de a körte és a barack is jól szaporodott. 

Az 1848—49-es szabadságharc bukása után gulácsi Farkas Lászlót és Csányi Lászlót 
jogaiktól megfosztották és családjukkal együtt száműzték őket. Vagyonukat átadták 
Wittelsbach Lajos bajor királyinak, aki akkor a Sárvári vár ura volt. Ekkor került 
Káld a sárvári uradalom birtokába. 

A jobbágyfelszabadítás után a lakosság munkakedve fellángolt, a nép gazdagodott 
A tömés-házak helyén egyre több kőház épült, de újra jött a ba j : 1877. június havá-
ban a község leégett. A kárt a nép szorgalmas munkájával helyrehozta ugyan, de nem 
tudott megbirkózni legszeretettebb növényének pusztító ellenségével, a filoxérával -

1890-re az összes nemes szőlő elpusztult. A századfordulón azután újból elkezdődött a 
szőlőtelepítés: zömmel amerikai, direkttermő faj tákat ültettek, s mind a mai napig 
ez van túlsúlyban. 

Az első világháború utáni földreform során a lakosság 320 kh földhöz jutott. Em-
lítést érdemel még a „csemetekert" létesítése is, ahol közösen oltották a gyümölcsfá-
kat. Mindenki olyan oltógallyat vitt, amilyen gyümölcsfára szüksége volt. Elsősorban 
ezt használták fel a hegyeken is telepítésre, illetve pótlásra. Ebben az időben alakult 
ki az Újhegyen a méhészkedés is, ami nagy szakértelmet és gondos munkát igényelt. 

A felszabadulás után a szőlő, a gyümölcs és a zöldségnövények termesztése hát-
térbe szorult, majd a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésével felszabadultak a gaz-
dasági udvarok, az állattartás is minimális mértékre csökkent. Ettől kezdve egyre na-
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Szépnövésű szelíd gesztenye, 
a háttérben borpincék 



gyobb gondot kezdtek fordítani a házkörüli kertekre. Újból előtérbe került a kertész-
kedés, de már elsősorban nem a megélhetési forrásként, hanem mint a szabadidő 
hasznos, szép és kulturált eltöltésének egyik formája. 

Részlet a „Hegységkönyv"-ből 
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Ano 1836 Die 4 dik Áprilisban Balog István Vásárlottam farsang mihál öcsém szőlő 
részét 274 forintokon V. C. magmodvan (megmondván) ahoz tartózó atafiakkal (atya-
fiakkal) Se Szóval Se pénzzel ellene nem montok (mondok) az mely Szőlőnek alsó 
Szomszédja Horvát György felső pedig Balog István — Hegy mester Her Szabó janos f 
Szata György Hegi rnesf Szabó Lászlót Farsang mihál f Komaromi György f Se-
besten Örse f Gozsán jános f Gozsán ferencz f Nótárius Andeler Jakabb 

Balogh István—Zseli István—Kovács László 
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