Erdész-vadász továbbképzés
az Ipoly Erdô Rt.-nél
Társaságunk történetében egyedülálló
az a kezdeményezés, melynek keretében október elején, személyzetfejlesztési programunk részeként 90 fô kerületvezetô erdész-vadász szakember továbbképzése valósult meg. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk ezen szakmai
réteg részére a naprakész ismeretek, információk biztosítását, hiszen kulcsemberekrôl van szó, akik az Rt. hatékony
és eredményes mûködéséhez döntô
mértékben járulnak hozzá.
A résztvevôk magas létszáma indokolttá tette a csapat két részre osztását,
így az egyik csoport 3 napig Kemencén,
a másik szintén 3 napig Salgótarjánban
gyarapította ismereteit. Az oktatás megszervezésére, lebonyolítására Vadász
László mérnöktanár, oktatási egyéni
vállalkozóval kötöttünk szerzôdést, aki
az általa meghívott elôadókkal együtt
magas színvonalon biztosította az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását.
A tananyag szakmánk szinte teljes területét felölelte. Az erdômûveléstan keretein belül az erdôvel, mint ökoszisztémával kapcsolatos általános ismeretek
mellett szó volt az erdôgazdálkodás
legfontosabb fogalmairól, a kerületvezetôk erdôvédelmi feladatairól, a természetvédelem és az erdôgazdálkodás
kapcsolatáról, a természetes és mesterséges erdôfelújításról, erdôtelepítésrôl,
nevelôvágásokról, a természetszerû erdôgazdálkodásról, és részletesen a fatérfogat-meghatározás legismertebb
módszereirôl, amely a gyakorlati foglalkozás anyagát képezte.
A fahasználat tárgykörében a hallgatók átismételték a legfontosabb faállományszerkezeti alapfogalmakat. Az
elôadó részletesen ismertette a leggyakrabban alkalmazott fahasználati technológiákat, és az ezekhez kapcsolódó
munkavédelmi elôírásokat. A gyakorlat
során egy-egy tölgy, illetve bükk törzs
választékolásában mérték össze tudásukat szakembereink.
A vadgazdálkodás területén az aktuális ismeretek mellett kiemelt hangsúlyt
kapott a vadbefogás és a trófeabírálat,
elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A szorosan vett szakmai oktatást
egészítették ki az erdészek és vadászok
mindennapi tevékenységéhez hozzátartozó munkavédelmi és munkaügyi
ismeretek.
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A tananyag elsajátításának mértékét
a gyakorlatok során, illetve valamennyi
témakörre kiterjedô tesztfeladatok
megoldásán keresztül mértük le, így
meghatározhatóvá váltak azok a gyengébb pontok, melyekre a jövôben még
több figyelmet kell fordítanunk.
A három nap felettes szerveink,
szakhatóságaink képviselôinek elôadásaival vált teljessé. A hallgatók részére
értékes tájékoztatást nyújtott Balsay
Antal, az FVM Erdészeti Hivatalának
osztályvezetôje, Horgosi Zsolt, az ÁPV
Rt. portfólió managere, Gál Sándor, az
ÁESZ Egri Igazgatóságának igazgatója,
Duska József, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatója és Teszáry Károly, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Börzsönyi Irodájának vezetôje.
Végezetül az Rt. vezetô szakemberei
szóltak a kerületvezetôket érintô legfontosabb kérdésekrôl.
Az ismeretek bôvítése mellett nagyon fontosnak tartottuk a csapatépítést, ezért a tanfolyamot szigorúan
bentlakásosra szerveztük és arra törekedtünk, hogy mind a két helyszínen
képviseltesse magát valamennyi erdészet. A gyakorlatok folyamán teljesen
vegyes munkacsoportokat alakítottunk
ki azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
földrajzilag egymástól távol dolgozó
munkatársaink minél jobban megismerjék egymást. Az esti beszélgetések
rendkívül hasznosnak bizonyultak, fô
tanulságuk, hogy erdészeink, vadászaink igénylik a törôdést, szükségesnek

tartják az ismeretek folyamatos frissítését.
A tapasztalatokat összegezve megállapítottuk, hogy ilyen körben 4-5 évenként, folyamatosan pedig kiemelt témakörökben, rövidebb idôtartamban, egyszerre két – három erdészet szakemberei részére célszerû szakmai oktatásokat, továbbképzéseket szervezni.
Barton Gábor

Pályázat
A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. (Szolnok, József A. u. 34.) pályázatot hirdet a pusztavacsi erdészetének erdômûvelési ágazatvezetôi munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
– erdômérnöki diploma
– minimum 5 éves gyakorlat
– számítógépes felhasználói ismeret
– idegen nyelv ismerete (angol,
német vagy olasz elônyben)
– B kategóriás jogosítvány
– érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör azonnal betölthetô,
szükség esetén szolgálati lakást tudunk biztosítani. A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatok benyújtásának határideje a megjelenéstôl számított 15
nap, melyet „pályázat” megjelöléssel Hajdú József nevére, az rt. címére kérünk megküldeni.

Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 12. szám (2000. december)

