A földmivelési miniszter ujabb hasznos intézkedése.
Országszerte rég ismert nagy baj, hogy hazánk erdõdús vidékei legnagyobb részében a nép közönye az erdei munkák iránt oly
nagy, hogy az erdõbirtokos, habár évi termésének csak egy bizonyos részét képes értékesíteni, még ennek kiállítását sem tudja
a benlakókkal elvégeztetni, és a legtöbb esetben külföldi vagy legalább is távolabbi vidékek favágóira szorul!
Ezen nemzetgazdasági kalamitásnak következménye aztán az, hogy erdõbirtosaink, nyomva már a drága munkabérek által is,
nem képesek termékeikkel az Alföld piaczain sem a Stiriából, sem pedig a Gácshonból beözönlõ árukkal szemben a versenyt
megállani! Nem is csoda, mert hisz mig Gácshonnak a felsõ megyékkel határos részeiben nem ritkán a fuvaros egy rönkõnek
kiszállításáért egy liter sóval kénytelen megelégedni, addig nálunk ugyanazon munka a leggyakrabban 080–110 frtba kerül! További következménye pedig ezen visszás helyzetnek az, hogy mig a külföldi munkások százezreket visznek magukkal ki, addig
a mi népünk a hosszú téli munkátlanság által elsatnyulva esetleg bekövetkezõ rosz termésnek áldozatul esik, és még a gyakori
kormánysegély sem képes bajait megfelelõen enyhíteni!
Keserû tapasztalás! hogy mig a termõföld hiánya vagy mostohasága folytán hiányzó kenyeret, más országok népei kézi munkájukkal meg tudják keresni, addig a mi, aránylag sokkal kedvezõbb, égalji és talaji viszonyokkal biró fölvidékünk népe éhínséggel küzd, és megunva ezt, apái sírját azon gondolattal hagyja el, hogy másutt dolgozni nem kell!
Ezen szomorú állapot máris oly állandó jellegû lett, hogy megszokottá válván, alig gondol valaki a helyzet javítására! És ép ezért
annál örvendetesebb Ungmegye törvényhatóságának abbeli törekvése, melynél fogva azt kívánja elérni, hogy az ungi kincstári uradalom biztosítsa az összes erdei munkát a nép számára közép bérek és oly szerzõdések mellett, melyek alapján az elvállalt munka teljesítéséért a megye törvényhatósága jót-áll.
Mint biztos kutforrásból értesültünk, a megye közönségének ebbeli, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszterhez intézett elõterjesztése viszhangra talált, és ezen, valamint az ezzel kapcsolatos erdei belzetek használatának kedvezõ megoldása várható.
Mindezen intézkedések pedig a keresetforrásoknak, a népnek saját tûzhelye közelében leendõ megnyitását és megélhetési viszonyainak emelését czélozván, egyúttal nagy nemzetgazdasági tényezõül tekinthetõk, mert az erdei munkák megkedveltetése és sikeres meghonosítása, az eddigi népjellem fokozatos megváltoztatásával, a szorgalmat és munkásságot fogja a tespedés helyébe ültetni, és az általános bajkép ismert munkáskéz hiánya, habár lassan is, de szûnni fog. Nevezetes hatása lesz ennek a gazdasági önállóságra való törekvés kifejtésére, valamint azon függõ helyzet megszüntetésére is fog szolgálni, mely ez idõ szerint a számitni nem tudó tót és rutén
lakosság s a felvidéki korcsmárosok között már annyira erõssé fejlõdött, hogy az igavonó marha csak névleg képez népvagyont, de tényleg, mint a kapott terhes kölcsönök kamatja, amazok tulajdona s gazdájával együtt végzett munkája is amazok részére gyümölcsözik.
Ugyanezért tehát nem mulaszthatjuk el b. Kemény Gábor földmivelési miniszter urnak hazafiúi elismerésünket kifejezni azon ujabb
hasznos intézkedéséért, melylyel, a jelzett visszásságokat megszüntetendõ, elrendelte, hogy ugy az erdei munkák, mint az erdei bérföldek, a kincstár különbeni érdekének teljes megóvásával maguknak a községeknek adassanak k i.
Egy felvidéki erdész.
(EL 1881. április, 297. oldal)
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ERDÉSZETI NÖVÉNYVÉDELMI-SZAKMÉRNÖK-TOVÁBBKÉPZÉSI
tanfolyamot rendez

2012. május 21-25. között.
A tanfolyam keretében elõadások hangzanak el az újabb keletû erdõvédelmi problémákról, a környezetkímélõ erdõvédelemrõl, az ERFARET keretében folyamatban lévõ kutatásokról, a megváltozott növényvédelmi jogszabályokról, az EU-csatlakozással járó változásokról.
A képzés során terepi bemutató jellegû tanulmányutat is tervezünk.
A tanfolyam önköltséges, a részvételi díj a jelentkezõk számától függõen elõreláthatólag 65 000 Ft.
Az elszállásolásról és ellátásról a résztvevõk maguk gondoskodnak.
Jelentkezni írásban (postai úton, e-mailen) lehet

2012. április 30-ig az alábbi elérhetõségeken:

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatal
Majercsákné Zelenák Andrea tanulmányi elõadó
9400 Sopron, Ady Endre u. 5. • Tel.: 99/518-135 • e-mail: andi@emk.nyme.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
Némethné Pogány Csilla intézeti mérnök
9400 Sopron, Ady Endre u. 5. • Tel.: 06-99/518-230 • Fax: 06-99-518-676 • e-mail: ncsilla@emk.nyme.hu
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