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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » A május 
3-ai határidő 
a feladás idő-
pontját, és nem 
az igénylések 
beérkezésének 
idejét jelzi. 

 » KOVÁCS ESZTER

Az ortodox húsvétot övező, illet-
ve a május elsejei munkaszüneti 

napok miatt péntektől szerdáig zárva 
lesznek a postahivatalok. A Szülőföl-
dön magyarul program idei kiírásának 
leadási határideje május 3., a pályá-
zóknak azonban nem kell aggódniuk, 
ugyanis jövő csütörtökön és pénteken 

is postázhatók még a dokumentum-
csomagok. Pénteken már zárva lesz 
az összes postahivatal, legközelebb 
pedig május 2-án, csütörtökön lesz 
ügyfélfogadás. Eközben a minivakáci-
ót követő pénteken lesz a Szülőföldön 
magyarul nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támogatást, 
illetve hallgatói támogatást biztosí-
tó program pályázati határideje, az 

igénylőknek tehát legkésőbb május 
3-áig postára kell adniuk a dokumen-
tumcsomagot. Aggodalomra nincs ok 
– hangsúlyozta Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi programkoordinátor, hiszen 
a harmadikai határidő a feladás idő-
pontját, és nem az igénylések beérke-
zésének idejét jelzi. „A pályázatokon 
május 3-ai vagy annál korábbi postai 
bélyegzőnek kell szerepelnie. Az, hogy 

a levél mikor érkezik meg hozzánk, 
teljesen lényegtelen” – magyarázta az 
illetékes. Hozzátette, a Csíkszeredában 
vagy környékén élők személyesen is 
benyújthatják az iratcsomót a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
könyvtárában, a Taploca utca 20. szám 
alatt. Itt egyébként május 1-jét leszá-
mítva minden hétköznap lesz ügyfélfo-
gadás, a megszokott program szerint.

Szülőföldön magyarul: nem okoznak gondot a munkaszüneti napok

Nagyvárad után Marosvásárhe-
lyen is nyomást gyakorolnak a 
Digi Románia képviselőire, hogy 
a nagy nézői felháborodás hatá-
sára vegyék vissza a kábelszol-
gáltató kínálatába a Hírt Tv-t. Az 
EMNP csütörtökön 2500 aláírást 
adott át az RCS&RDS helyi illeté-
keseinek, de az RMDSZ is gyűjti 
a kézjegyeket.

 » SIMON VIRÁG

K étezerötszáz aláírást nyújtott 
át az Erdélyi Magyar Néppárt 
marosvásárhelyi vezetősége a 

Digi Románia (RCS&RDS) cég helyi 
képviselőjének csütörtökön, ezzel 
nyomatékosítva kérésüket, hogy le-
hetőségeik szerint tegyék vissza a mű-
sorrácsba a Hír Tv adását. Az aláírás-
gyűjtést még nem tekintik lezártnak. 
Eközben az RMDSZ marosvásárhelyi 
irodájában is kézjegyeket gyűjtenek.

Iktatták a kérést
Az EMNP csaknem egy hónapon ke-
resztül gyűjtött aláírásokat maros-
vásárhelyi székházában, annak ér-
dekében, hogy az egyik legnagyobb 
romániai kábeltévé-szolgáltató visz-
szavegye kínálatába a magyarországi 
Hír Tv műsorát. Mint Brassai Hunor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt maros-
vásárhelyi elnöke emlékeztetett, a 
tévécsatorna évekkel ezelőtt még sze-
repelt a szolgáltató műsorrácsában, 
ám 2012-ben az Echo Tv-re cserélték. 
Most azonban az Echo Tv megszű-
nése miatt egy magyar adóval keve-
sebbet nézhetnek a Digi-előfi zetők, 
miközben más kábelszolgáltatók – 
például a UPC és a NextGen – kínála-
tában szerepel a Hír Tv. „2500 aláírást 
gyűjtöttünk a marosvásárhelyiektől, s 

ezt adtuk át ma a szolgáltató maros-
vásárhelyi illetékesének. Kérésünket 
iktatták, illetve megígérték, hogy Bu-
karestbe továbbítják, és a lehető legy-
gyorsabban választ is adnak. Azt kér-
tük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 
magyarországi tévétársaság vezetősé-
gével, és egyezzenek meg, hogy újra 
bekerüljön a műsorrácsba a Hír Tv. 
Az aláírásokat továbbra is gyűjtjük, 
aki szeretné támogatni a kezdemé-
nyezést, az még megteheti” – mondta 
Brassai Hunor.

Aláírásokat gyűjt az RMDSZ is
Eközben a marosvásárhelyi RMDSZ-
irodában is gyűjtik az aláírásokat a 

Hír Tv sugárzása érdekében. Mint 
Kali István ügyvezető a Székely-
honnak elmondta, az ünnepek 
után meglepően sokan mentek be 
aláírni a kérvényt, ezt május 26-
áig mások is megtehetik. Kali ko-
rábban már a kapcsolatba lépett a 
szolgáltató bukaresti illetékeseivel, 
akik azt mondták, hogy ha valós 
igény van rá és nincs technikai 
akadálya, akkor újra sugározhatják 
a Hír Tv adását.

Váradon is háborognak
a Digi tévénézői
Amint arról beszámoltunk, koráb-
ban Moldován Gellért Lajos, az 

A MAROSVÁSÁRHELYI EMNP 2500 KÉZJEGGYEL PRÓBÁLJA JOBB BELÁTÁSRA BÍRNI A DIGIT, DE A HELYI RMDSZ IS „MOZGÓSÍT”

Ezrével gyűlnek az aláírások a Hír Tv-ért

Hírvivők. Brassai Hunor, az EMNP marosvásárhelyi elnöke a kézjegyek csütörtöki átadásakor hangsúlyozta: folytatják az aláírásgyűjtést

EMNP nagyváradi elnöke szintén 
bejelentette, beadványban fordult 
az RCS&RDS vállalathoz annak ér-
dekében, hogy a szolgáltató tegye 
újra elérhetővé a Hír Tv-t, miután 
már csak ezen a csatornán követ-
hetőek a beolvadt Echo Tv műso-
rai. A néppárt nagyváradi elnöke 
április 11-én közölte: levélben kér-
te a Hír Tv vezetőségét, hogy le-
gyenek partnerek a helyzet rende-
zésében. Moldován hozzátette: ha 
a Digi harminc napon belül nem 
válaszol beadványukra, aláírás-
gyűjtésbe kezdenek, így jelezve a 
lakosság határozott igényét a Hír 
Tv műsoraira. 

 » „Kérésün-
ket iktatták, és 
megígérték, 
hogy Bukarestbe 
továbbítják, és a 
lehető leggyor-
sabban választ is 
adnak. Azt kértük, 
hogy vegyék fel 
a kapcsolatot 
a tévétársaság 
vezetőségével, és 
egyezzenek meg, 
hogy újra bekerül-
jön a műsorrácsba 
a Hír Tv” – mondta 
Brassai Hunor.
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