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A CARMEN SILVA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentgyörgy, Bánkfalva 159/A szám 
alatt található FAFELDOLGOZÓ MŰHELY működtetéséhez a kör-
nyezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A csíkszentléleki SUTA II kőbánya 
eladásra kínálja a következő termékeket: 

Törtkő (piatră spartă)
 0–63 mm   23 lej/t
63–300 mm 24 lej/t

Nemes zúzalék (criblură)
4–8 mm 29 lej/t
8–16 mm 29 lej/t
16–25 mm 27 lej/t

Homok 
0–4 mm  26 lej/t

Érdeklődni a 0266–312462, 0749–372801, 0745–841788-as 
telefonszámokon.

FELCSÍK ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
– Csíkmadaras, Fő út 32. szám –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkmadaras község területén meg-
valósítandó RÉGIÓS SZENNYVÍZHÁLÓZAT A FELCSÍKI TÉRSÉG-
BEN ÉS RÉGIÓS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE című 
tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2011.  április 12-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti ha-
tástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, szerdán 8.30–18.30 
között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg jelené-
sétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 

a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

Az 1971-ben végzett 
Marosvásárhelyi Pedagógiai 

Főiskola román–magyar szakos 
hallgatóit találkozóra hívjuk.

A szálak elszakadtak.
Kapcsolatfelvételre  

jelentkezzetek 
a következő telefonszámokon 

vagy e-mail címen: 

Koszorus Tót Erzsébet:
0742–732329,

vagy 
Tordai Árpád: 0744–390637, 
e-mail:tordaiarpad@vipmail.hu

MEGHÍVÓ
A Kászonjakabfalva Közbirtokosság vezetőtanácsa 

összehívja a közbirtokosság közgyűlését 
2011. április 30-án 11 órára, a kászonjakabfalvi iskolába.

Napirendi pontok:
1. a vezetőtanács 2010-es évi beszámolója;
2. az ellenőrző bizottság 2010-es évi jelentése;
3. a 2010-es év mérlegének jóváhagyása;
4. a 2011-es év költségvetésének jóváhagyása;
5. az aktuális tagsági lista jóváhagyása;
6. különfélék.

Amennyiben a gyűlés megtartásához szükséges létszám nem lesz meg, 
a gyűlés megismétlődik 12 órakor, ugyanazon a helyszínen.

ELADÓK
700-800 m2-es, magánház 

építésére alkalmas, 
közművesített,  

panoramikus fekvésű  
telkek 

Csíkmindszent határában, 
rendezett aktákkal,
rendezési tervvel.

Érdeklődjön a 0744–
575211-es telefonszámon!

Magyarországra 
elektronikai cégekhez 

szakképzetlen

női és férfidolgozókat 
KERESÜNK, 

szállás, utazás ingyenes, 
azonnali kezdéssel.

Telefonszám: 
0755–067685.

ELADÓ
Csíksomlyón, 

az ApiParkban, 
egy 160 m2  

hasznos felületű új ház 
4 ár területtel 

és 25 m2-es garázzsal.

Megvásárolható 
Első Lakás 

programmal!

Érdeklődjön a 0744–
575211-es telefonszámon!

www.apicom.ro

A C+C Rt., Reşiţa
HENTESÁRUGYÁRTÓ ÉS -FORGALMAZÓ CÉG

tapasztalattal rendelkező 
KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmaz.

Elvárások: 
• minimum 3 éves B kategóriás hajtási engedély;
• magyar és román nyelv tökéletes ismerete;
• dinamizmus;
• hosszított programra való hajlandóság.

Amit kínálunk:
n fix fizetés + bónusz;
n szolgálati autó;
n telefon.

Önéletrajzokat román nyelven a 0268–507748-as faxszámra várunk. 
Érdeklődni a 0728–134821-es telefonszámon lehet.


