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> A „jidan” kifejezés magyarázatának 
megváltoztatását kérik. A román nyelv ér-
telmező és magyarázó szótárban egy zsidó-
kat sértő kifejezés magyarázatának felülvizs-
gálatát kéri a romániai antiszemitizmus-elle-
nes központ. A központ vezetősége levélben 
fordult a Román Tudományos Akadémiá-
hoz, illetve annak illetékes nyelvészeti inté-
zetéhez, és azt kérte, hogy valósan mutas-
sák be a szótárban a zsidókat jelölő, bántó 
„jidan” szó jelentését. A román nyelvben 

hivatalosan az „evreu” megnevezést hasz-
nálják a zsidó közösség tagjaira. A „jidan” 
szó azt követően kapott sértő jelentést, 
hogy a kifejezés a huszadik századi román 
nyelvű antiszemita propaganda elemévé 
vált. A központ azt kifogásolta, hogy a ro-
mán nyelv magyarázó és értelmező szótárá-
ban bizalmas nyelvi stílusban használatos 
szóként jelölik meg a kifejezést, és elmu-
lasztják megemlíteni annak antiszemita 
jelentését. Az antiszemitizmus-ellenes köz-
pont szerint ez a szó „a rasszizmus legpri-
mitívebb formájának a kifejezése”. A köz-

pont szerint az értelmező szótár 1998-as 
első kiadása a szót még úgy határozza meg, 
hogy köznyelvi pejoratív kifejezés, a 2009-
es második kiadás viszont már az írja, hogy 
a „jidan” bizalmas nyelvi formula, amit az 
„evreu” kifejezés szinonimájaként lehet 
használni. Azt kérik a Román Akadémiá-
tól, hogy az értelmező szótárban javítsák 
ki a vitatott szót, és jelezzék egyértelműen, 
hogy pejoratív értelmű kifejezésről van szó. 
A második világháború előtt mintegy 800 
ezer zsidó élt Romániában. A holokauszt 
túlélőinek többsége később kivándorolt Iz-

raelbe, jelenleg mintegy 12 ezer főt számlál a 
romániai zsidó közösség.

> Fegyveres rablás a Bukarest–Piteşti 
autópályán. A Bukarest–Piteşti autópályán 
tegnap rendőrnek öltözött férfiak leállítot-
tak egy autót és kirabolták azt. Rendőrségi 
források szerint az áldozatok azt állítják, 
hogy a Honda személygépkocsival közleke-
dő tolvajok 23 kiló aranyat loptak el tőlük. 
A Diamanti Veri cég tulajdonában lévő au-
tóban két alkalmazott volt, egyik sem ér-
tékszállításra képzett. 

Ország – világ

A hétfő éjjeli zavargásokban 
Croydon városrészben egy autó-
ban lőtt sebbel megtalált 26 éves 
férfi meghalt a kórházban, jelen-
tette be a Scotland Yard. Ezzel a 
három éjszaka óta tartó zavar-
gások már halálos áldozatot is 
követeltek.

David Cameron brit minisz-
terelnök a tegnap délelőtt 
összehívott válságértekezlet 

után színtiszta bűnözésnek nevezte 
a három éjszaka óta tartó zavargá-
sokat, amellyel „szembe kell szállni 
és le kell győzni”. „Ha elég idősek 
vagytok, hogy elkövessétek ezeket 
a bűncselekményeket, akkor elég 
idősek vagytok ahhoz is, hogy szem-
benézzetek a büntetéssel” – mondta. 
Hozzátette, hogy a zavargó fiatalok 
nemcsak a körülöttük élők, hanem 
a saját életüket is tönkreteszik. 
Cameron két konkrét intézkedést 
jelentett be: jelentősen megnövelik 
a rendőrök létszámát, tizenhatezren 
lesznek az utcákon, emellett hol-
nap egy napra összehívják a parla-
ment rendkívüli ülését, amelyen a 
zavargásokkal foglalkoznak majd. 
A Munkáspárt vizsgálóbizottsá-
got követel, szerintük néhány órás 
parlamenti ülés nem oldja meg a 
problémákat. Az ország minden 
részéből rendeltek be rendőröket 
Londonba, mondta Tim Godwin, 
a Scotland Yard megbízott veze-
tője a Kobra válságértekezlet után. 
A hadsereg bevetését ugyanakkor 
nem tervezik, feltehetően vízágyút 
sem használnak majd, gumilöve-

déket ugyanakkor bevethetnek a 
rendőrök. Megmutatták térfigye-
lő kamerák felvételeit, amelyeken 
több feltételezett fosztogatót is 
látni lehetett. A rendőrség figyel-
meztetett mindenkit, hogy a fel-
vételek alapján vád alá helyezhetik 
a bűncselekmények elkövetőit. A 
zavargások Tottenhamben kezdőd-
tek szombat este egy 29 éves helyi 
férfi halála miatt, akit egy  lövöldö-
zés során rendőrök lőttek le. Azóta 
azonban már a zavargásoknak nem 
sok köze van a férfi halálához. 525 
embert vettek őrizetbe az elmúlt há-
rom napban Londonban, közülük 

száznál is több ellen vádat emeltek. 
Birminghamben összesen 138 em-
bert vettek őrizetbe. Az érintett lon-

doni városrészek nem a belvárosban 
találhatóak, ezek a turisták által álta-
lában nem látogatott negyedek. 

Végül két magyar állampolgár 
ellen javasolt szabálysértési el-
járást indítani a kolozsvári rend-
őrség, amely lezárta a vizsgála-
tot a Kincses Város bejáratánál 
magyar nyelvű helységnévtábla 
előtt fényképezkedő és a ható-
ságok által előállított személyek 
ügyében. Erről Szilágyi Mátyás 
kolozsvári főkonzul tájékoztatta 
tegnap az MTI-t.

Hírösszefoglaló

Hétfőn hajnalban hat ma-
gyar állampolgárt kísértek 
be a rendőrségre Kolozs-

váron  „közerkölcs elleni vétség és 
csendháborítás gyanújával”, mivel 
a város bejáratánál fényképezkedni 
kezdtek egy magyar nyelvű – „Ko-
lozsvár” feliratú – helységnévtábla 
előtt. Ez utóbbi táblát az illetők 
hozták magukkal, és azt állították 
fel fényképezés céljára. 

A rendőrök a magyarok gép-
kocsijában egy hasonló helység-

névtáblát találtak, amelyen Torda 
város neve szerepelt magyarul. 

Alma Bruja Brehariu, a Kolozs 
megyei rendőrség szóvivője az 
MTI-nek korábban telefonon 
azt mondta: négy magyarországi 
gyanúsítottról van szó, mégpedig 
az 56 éves M. Árpádról, a 43 éves 
B. Lajosról, a 27 éves M. Árpád 
Ferencről, valamint az 53 éves T. 
Leventéről, de bekísérték a rend-
őrségre a velük együtt helyszínen 
tartózkodó 43 éves B. Ildikót és 

egy tízéves gyermeket. A főkon-
zul tájékoztatása szerint a rend-
őrség már hétfőn este lezárta a 
vizsgálatot, s az ügyészség szá-
mára két személy ellen javasolt 
szabálysértési eljárást indítani 
és pénzbírságot kiszabni „közer-
kölcs elleni vétség és csendhábo-
rítás” gyanújával.

Szilágyi Mátyás szerint egyéb-
ként a bekísért személyek már 
hétfőn szabadon távozhattak a 
rendőrségről.

Több AnglIAI nAgYVároSrA IS áTTErjEdT A rEndbonTáS-hulláM

Halálos áldozata is van a zavargásoknak

„KolozSVár hElYSégnéVTáblA”-ügY

Két személy ellen javasolt eljárást a rendőrség

A brit rendőrség nem tudja fenntartani a rendet a lázongó lakónegyedekben  fotó: mediafax

SpAnYolorSzágI MunKA-
VállAláS-KorláTozáS

Brüsszel
döntésére várnak

diszkrimináció a spanyol kor-
mány döntése, melynek értel-
mében korlátozták a román 
állampolgá rok munkavállalását, 
nyilatkozta tegnap Sebastian 
lăzăroiu munkaügyi miniszter, 
hozzáfűzve: ezt Madridban is 
elmondta.

A munkaerő-közvetítő cé-
gek képviselőivel foly-
tatott megbeszélés után 

Sebastian Lăzăroiu kifejtette: a 
romániai munkavállalókat sújtó 
korlátozások révén a spanyol kor-
mány a munkanélküliségi arányt 
szeretné csökkenteni és a fekete-
munkát akarja visszaszorítani. „A 
döntés a legnépesebb csoport felé 
irányult. Persze, ez diszkriminá-
ció. Ezt elmondtam Madridban 
is” – fűzte hozzá a munkaügyi tár-
cavezető. A munkaerő-közvetítő 
cégek képviselői azonban inkább 
politikai döntésről beszélnek. „A 
döntés inkább azoknak okozott 
gondot, akik Spanyolországban 
dolgoznak. Politikai döntés ez, 
mely erőteljesen alapoz a pszicho-
lógiai hatásra. Csakhogy Spanyol-
országban hatalmas a munkaerő-
deficit, nincsenek építkezésben és 
mezőgazdaságban dolgozók.

A spanyolok nem vállalnak 
ilyen munkát. Spanyolország-
nak szüksége lesz kevésbé képzett 
munkaerőre tőlünk” – nyilatkoz-
ta Daniel Milicescu, egy külföldi 
munkára munkavállalókat tobor-
zó cég menedzsere. A munkaügyi 
tárcavezető szerint az Európai Bi-
zottságnak e hétvégén kellene ál-
lást foglalnia Spanyolország azon 
döntése kapcsán, melynek értel-
mében visszatértek a 2009. január 
elseje előtt fennálló munkaerő-pi-
aci korlátozásokhoz. „Azt hiszem, 
a Bizottság megközelítése árnyalt 
lesz. A brüsszeliek nem fogadnak 
el egyoldalú döntést. Árnyalt dön-
tésre számítok, melynek révén az 
Európai Bizottság megőrzi az ellen-
őrzést és a monitorozást” – nyilat-
kozta Sebastian Lăzăroiu miniszter. 
A tárcavezető elmondta: jóllehet 
Spanyolország célul tűzte ki a kor-
látozások újraelemzését 2012 vé-
gén, megeshet, hogy néhány hónap 
múlva bizonyos ágazatokat felsza-
badítanak. „Várjuk az Európai Bi-
zottság válaszát, reméljük, az idei 
év végén újraelemzik a döntést” – 
mondta a miniszter.

A zavargások átterjedtek más városokra is

Hétfőn az utcai harcok már fényes nappal elkezdődtek London 
Hackney negyedében, több száz fiatal tört be kirakatokat, rongált 
meg buszokat és támadt rá a rendőrökre üvegekkel és minden más-
sal, amit a kezükbe került. Később London számos más negyedére – 
Croydonba, Peckhambe, Lewishambe, Claphambe és Ealingbe – is 
átterjedtek a zavargások, estére pedig már Birminghamban és Liver-
poolban is hasonló jelenetek játszódtak le. Tegnap már Bristolban és 
Nottinghamben is elszabadultak az indulatok.


