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Olvasónk fordult panasszal 
lapunkhoz: az első Harvíz 
Rt. által kiállított számlán 

ugyanis kéthavi fogyasztás sze-
repel, ráadásul a vízdíj is drágult. 
Erről pedig a lakosság semmi-
féle tájékoztatást nem kapott – 
mondta.

Hogy ne legyen sok a papír

A csíkszeredai cég egyébként 
mindig is másként számlázott a vi-
déki és városi fogyasztók esetében, 
mondta el lapunknak Bogáti Csaba. 
A Harvíz Rt. vezérigazgatója kifej-
tette, városokon a magánházakban 
lakók kéthavonta, vidéken pedig 
háromhavonta kapnak számlát, 
illetve városon a tömbházaknál a 
lakószövetségek havonta függesz-
tik ki a kifizetendő összegek lis-
táját. „Elsősorban a papíron és a 
kézbesítési díjon spórolunk így, 
de ez nem zárja ki a részletfize-
tés lehetőségét: amennyiben va-
laki anyagi nehézségekkel küzd, 
megteheti, hogy a kéthavi szám-
lának a számla kézbesítése után 
csak a felét fizeti ki, majd a követ-
kező hónapban törleszt” – magya-
rázta az illetékes. A cég számításai 
szerint egyébként a magánházak-
nál átlagban évente hatvan köbmé-
ter vizet fogyasztanak, ez havonta 

öt köbmétert jelent. „A vízszolgál-
tatás és a szennyvízelvezetés dí-
ja köbméterenként körülbelül 7 lej, 
tehát ez havonta mintegy 35 le-
jes kifizetendő összeget jelent, így 
ekkora értéknél költséghatéko-
nyabb, ha csak kéthavonta küldjük 
a számlát” – matematikázott Bo-
gáti Csaba.

Egységes díjszabás: hol olcsóbb, 
hol drágább

A változásokról azért nem tá-
jékoztattak egyenként minden 
fogyasztót, mert azt Székelyud-
varhely polgármesteri hivatala 
kiközölte az átálláskor. „Cégünk 
díjszabása mindenhol egységes, 
Parajdtól Csíkszentdomokosig, 
ezt a Harvíz Rt. honlapján meg 
lehet tekinteni. Az egyes telepü-
léseken az árak módosulásáról 
pedig nem láttuk értelmét külön 
tájékoztatni, hisz az nem egy-
séges: Parajdon például egy lej-
jel csökkkent a szolgáltatás ára, 
míg Udvarhelyen körülbelül 60 
banival növekedett” – sorolta a 
vezérigazgató.

Fontos tudnivalók

A Harvíz Rt. április eleje óta 
szolgáltat Székelyudvarhelyen: 

a cég minden olyan létesítményt 
átvett az Aqua Nova Hargita Kft.-
től, amely a vízszolgáltatást és 
szennyvíztisztítást szolgálja, ez 
magában foglalja a vízművet, a 
hálózatokat, a szennyvíztisztító 
telepet. A vízvezeték- és szenny-
víz-elvezető rendszer karbantar-
tását is az új szolgáltató végzi, 
míg a vízóraolvasást továbbra is 
az a külsős cég, amelyet a feladat-
tal korábban megbíztak. Minden 
operatív, üzemeltetési munkát, 
mint például a vízmű és a szenny-
víztelep üzemeltetése, illetve a 
hálózati meghibásodások kijaví-
tását a Harvíz székelyudvarhe-
lyi munkapontjának személyzete 

végzi. A korábbi szolgáltatónak a 
fogyasztók által már ismert elér-
hetőségét megtartotta a Harvíz: 
a hibabejelentést az állandó disz-
pécserszolgálat 0266–216 028-as 
telefonszámán lehet megtenni. A 
cég Facebook-oldalán időben ér-
tesítik a lakosságot minden olyan 
vízelzárásról, amit javítási mun-
kálatok tesznek szükségessé, 
illetve a víz- és szennyvízszol-
gáltatással kapcsolatos közér-
dekű információkat is itt teszik 
közzé. A cég udvarhelyi székhe-
lye a Haáz Rezső utca 4. szám 
alatt van.

KOVÁCS ESZTER

Szokatlan, de rugalmas számlázási rendszer a Harvíz Rt.-nél

Új szolgáltató új játékszabályokkal

Az egységes árakról a Harvíz Rt. honlapján lehet tájékozódni

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

A korábbitól eltérő módon számláz Székelyud-

varhelyen a vízszolgáltató: a szolgáltatást április 

elejétől a Harvíz Rt. végzi, számláikat pedig kétha-

vonta jutattják el a magánházakhoz. A díjszabás is 

módosult, ám a részletekről ismételten azért nem 

tájékoztatták az udvarhelyieket, mivel az árak egy-

ségesek minden olyan településen, ahol a Harvíz 

Rt. jelen van.

Tavasszal elkezdték Székely  -
keresztúron a Sóskút gyógyfürdő 
melletti, diákszállónak elképzelt 

épület felújítását, kitakarítot-
ták, kivették azokat a közfala-
kat, amelyek nem illettek bele a 

tervbe, azonban időközben kide-
rült, hogy a Natura 2000 termé-
szetvédelmi területen fekszik, 
ami miatt pluszengedélyekre 
volt szükség. „A diákszálló épü-
lete korábbi, mint a Natura 2000, 
melynek területét rárajzolták a 
városéra, de a környezetvédelmi 
engedélyt nem adták meg mind-
addig, amíg a természetvédelmi 
terület adminisztrátorától nem 
kaptunk jóváhagyást” – közöl-
te Rafai Emil, Székelykeresztúr 
polgármestere. Emiatt egy időre 
le kellett állítani a munkálatokat, 
azonban mostanra minden en-
gedélyt megkaptak ahhoz, hogy 
a jövő héten újra munkába álljon 
a kivitelezői csapat. A közműve-
sítés egy része korábban meg-
történt, így víz és villanyáram 
van az épületben, azonban még 
a polgármesteri hivatalra vár a 
földgáz bevezetésének procedú-
rája. Ami az épületfelújítást il-

leti, a polgármester elmondta, 
hogy ki kell cserélni a vezetéke-
ket, egyes falakat meg kell erősí-
teni, újra kell burkolni a szobák 
padozatát. Ugyanakkor teljes te-
tőcsere lesz, annál is inkább, 
hogy a tetőtérben konferencia-
termet alakítanak ki, az épület 
akadálymentesítésére pedig kül-
ső liftaknát is „ragasztanak” hoz-
zá. A szerződés értelmében a 
kivitelezőnek ez év végéig el kell 
készülnie a felújítással. A diák-
szálló elsősorban a Határtalanul! 
program részeként fog működ-
ni, tehát itt fogadják azokat a ma-
gyarországi iskolásokat, akik a 
térségbe utaznak személyes ta-
pasztalatokat szerezni a külho-
ni magyarságról. Ez azonban a 
polgármester szerint nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy időn-
ként turistáknak is rendelkezés-
re bocsássák.

DÓSA ILDIKÓ

Folytatódhat a diákszálló felújítása

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Néhány hetes szünet után jövő héttől újra munkába áll a kivitelezői csapat
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