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TORÓ TIBOR SZOCIOLÓGUS DITRÓRÓL, A „TÖBBSÉGI XENOFÓBIÁRÓL”

Idegengyűlölet: kettős hatás
éri az erdélyi magyarokat

Az erdélyi magyarok körében magasabb arányban mutatható ki az ide-
gengyűlölet, mint a románok vagy magyarországi magyarok körében – 
állapította meg a Krónikának a Srí Lanka-i pékek alkalmazása nyomán 
kialakult ditrói helyzettel összefüggésben Toró Tibor kolozsvári szocio-
lógus, politológus. A társadalomkutató elmondta, bár a bukaresti média 
a magyarokra hegyezte ki az esetet, sok más romániai közösségben is 
ugyanígy zajlott volna le az ügy. Eközben lapunk a rendőrségtől úgy érte-
sült: a székelyföldi településen történtek ügyében indult nyomozás során 
nemcsak az ázsiaiak elleni uszítást, hanem a világhálón elharapózott 
magyargyalázást is vizsgálhatják.

Hatósági fi gyelem. A rendőrség átfogó nyomozást folytat az ázsiai vendégmunkásokkal kapcsolatos ditrói megnyilvánulások ügyében 

Eldőlt: Soós Zoltán
függetlenként indul
Eleget tett az RMDSZ a számos 
oldalról megfogalmazott kérés-
nek, és úgy döntött: beleegyezik, 
hogy marosvásárhelyi polgármes-
terjelöltje, Soós Zoltán független-
ként pályázza meg a tisztséget 
az idei önkormányzati választá-
son. Ezzel egy időben Kereskényi 
Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es 
polgármestere bejelentette:
ismét megpályázza az elöljárói 
széket a partiumi városban.  

2.»

Pénzt fi al 
a váradi akvapark 
Nemcsak a népszerűsége nő a 
nagyváradi élményfürdőnek, 
évről évre egyre több nyereséget 
termel a szabadidős létesítmény. 
Tavaly mintegy tízmillió lej, azaz 
2,5 millió euró folyt be innen a 
városkasszába. Liviu Andrica 
igazgató büszkén mesélte, hogy 
a nagyváradi akvapark egyike a 
legjövedelmezőbb ilyen jellegű 
létesítményeknek Európában. 
Elmondta, folyamatosan igye-
keznek fejleszteni, minél jobb 
körülményeket és szolgáltatáso-
kat biztosítani.  3.»

Fesztivállá gyúrják
a kézilabdát
Neves magyarországi klubok és 
egykori sportlegendák részvé-
telével rendezik meg júliusban 
a Határok nélkül nevet viselő 
kézilabda- és kulturális fesztivált 
Székelyudvarhelyen. A nemzeti 
összetartozás éve alkalmával 
szervezendő eseményen a gyer-
mekeké lesz a főszerep, de kon-
certekkel és kísérőprogramokkal 
is készülnek.  19.»

Sztárokkal erősít
a terjeszkedő Vibe
Új zenei fellépőkről, közéleti 
előadókról, helyszíni érdekességek-
ről számoltak be a 4. Vibe fesztivál 
szervezői csütörtöki, kolozsvári 
sajtótájékoztatójukon, Július 2–5. 
között több mint 80 ezren tombol-
hatnak a Maros-parton.  20.»

 » A Ditrói 
Pékség nem 
kér bocsánatot 
a lakosságtól, 
igazgatója pedig 
azt is kifogá-
solja, hogy nem 
románul fogal-
mazták meg a 
céghez intézett 
petíciót.
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Új bukaresti mezőgazdasági
stratégiát sürgetnek a gazdák  16.»

Nánó Csaba
újságíró friss
kötetéről  17.»
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