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Feladata:
- Vizi közmű hálózati hibák elhárításában való részvétel.
- Vizi közmű hálózat építésében történő részvétel.
- Vízmérőcserék lebonyolítása.
- Ellenőrzési feladatok ellátása.
- Készenléti munkavégzés.
- Az elvégzett munkafeladatokhoz kapcsolódó dokumentálási 

kötelezettség teljesítés (pl. munkalapok, menetokmányok, 
jegyzőkönyvek) szükség szerint papír alapon, illetve elektroni-
kusan.

- A munkafeladat elvégzése során használt gépek, eszközök 
szakszerű használata, állag megóvása, tisztítása és tisztán-
tartása.

- Üzemviteli épületek és azok környezetének tisztán tartása és 
karbantartása.
A munkakör ellátásával kapcsolatos követelmények:

- Szakirányú szakmunkás végzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Elvárások:
- Kunhegyesi lakcím

- Pontosság, precizitás,
- rugalmasság,
- fiatal életkor,
- alkalmazkodó készség.

Amit kínálunk:
- Megegyezés szerinti jövedelem,
- Stabil vállalati háttér,
- Béren kívüli juttatás.

Előnyt jelent:
- Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő,
- Építő és anyagmozgató gépkezelő,
- „C” kategóriás jogosítvány.
Munkavégzés helye: Karcagi üzemmérnökség területe, de 

főként Kunhegyes.
Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal 

és bruttó bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen: 
allas@trvzrt.hu

 Kolozsvári Imre
 víztermelési üzemvezető

A fenti cél a legfontosabb azokban a felnőtteknek szóló 
tevékenységekben, melyek az EFOP 3.7.3 Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosításán alapuló pályázati 
projekt keretében a „Te 
tudásod, a Te jövőd” címmel 
valósulnak meg. Ezek közül a 
napokban ért véget a metszési 
ismereteket adó képzési 
s o r oz a t  e l s ő  r é s z e  d r. 
Valkovszki Noémi kertész-
mérnök vezetésével. A 12 
főből álló kis csoport igazi 
közösséggé formálódott már 
az elméleti és gyakorlati 
alapismeretek megszerzése 
során. A hosszúra nyúlt ősz 
kedvező feltételeket terem-
tett a szabadban folytatható tevé-
kenységekhez. Így a Molnárné Jákó 
Mária gyümölcsösében eltöltött 
metszési gyakorlat nemcsak a részt 
vevőknek, hanem családtagjaiknak is 
emlékezetes programként marad meg. 

A kisgyermekes anyukák cse-
metéikkel voltak jelen, akik külö-
nösen élvezték a málna és szeder-
bokrok karbantartó munkálatait. A 
hosszú távra törekvő tevékenység 
részeként gyümölcsfákat szőlőt és 
szedret telepített a Kunhegyesi 

Mestermetszők csoportja a Kunkapitányház udvarában. A 
meggyfák metszéséhez Váradi Gábor biztosította a gyakorlati 

helyet. A 48 órás képzés része volt a fák, 
növények különböző védelmét biztosító 
folyamatok megismerése, a terméshozam 
megfelelő módon történő ismeretének 
elsajátítása, a különböző hajtások, beteg-
ségek alapos tanulmányozása. Persze még 
nem ér itt véget a foglalkozás sorozat, 
hiszen havonta egy alkalommal gyakorlati 
foglalkozások követik az ismeretek elmé-
lyítését.

Végül az egyik „Mestermetsző” Túri 
Emese gondolatai a képzésről:

Szerteágazó és alapos elméleti ismere-
tekre tettünk szert, amelyet számos 

gyakorlati ismerettel és gyakor-
lással is elmélyítettünk. Ezen 
tudással felvértezve bátran kez-
dünk bele saját kertünk kiala-
kí tásába,  i lle tve a meglévő 
gyümölcsfáink ápolásába, hogy 
családunk számára saját magunk 
termelt, egészséges gyümölcsöket 
kínálhassunk!

Köszönjük kedves Noémi ezt a 
bátorítást!

Szentpéteriné Lévai Mária

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Kunhegyesi lakosok!

Társaságunk munkavállalót keres munkakör betöltéséreIvóvízhálózat karbantartó 

Kunhegyesi Mestermetszők képzése…


