2012. október 31., szerda • LXX. évfolyam • 255. szám, 20 oldal • 220 forint, előfizetőknek 141 forint • www.nol.hu

Magyar kenőpénzek kiﬁzetéséről
is beszélt a Gripen-botrány tanúja
O A hazai ügyészség az ezeroldalas anyag alapján eljárást is indíthatna.
O Attól féltek, hogy feltűnő lesz a korrumpáltak költekezése. e6

KIRETUSÁLT
VÁROSVEZETŐ
A HELYI
ÚJSÁGBAN
Magyarország e7

Hurrikán 33 halott Sandy miatt,
három métert emelkedett a tenger szintje
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Brutális erővel csapott le a Sandy hurrikán az Egyesült Államok északkeleti partvidékére magyar idő szerint hétfő éjjel. Az óránként 130 kilométeres
széllökéseket hozó, már poszttrópusi viharrá átminősített Sandy 33 halálos áldozatot követelt, és gyakorlatilag megbénította a térséget. New Jersey és New York állam partjainál néhol harminc perc alatt három métert
emelkedett a vízszint, teljes városokat
elárasztva. Becslések szerint tíz államban több mint hét és fél millióan maradtak elektromos áram nélkül.
Sandy a legnagyobb pusztítást New
Jersey-ben, illetve New York városában
végezte, ami azt is jelenti, hogy hatása
az egész világon érezhető. A térség három repterét elöntötte a víz, ezért még
tegnap is zárva maradtak, ami világszerte fennakadásokat okozott a légi
közlekedésben. Manhattan déli részét,
az Egyesült Államok és a világ pénzügyi központját is elöntötte az ár, így a
New York-i tőzsde hétfő után kedden
ismét zárva tartott. Kétnapos rendkívüli szünetre 1888 óta nem volt példa.
New Yorkban megbénult a tömegközlekedés, a folyók alatt átvezető metróalagutak közül hetet elöntött a víz.
Az utcákat víz, törmelék és szemét borítja. Az iskolák még szerdán is biztosan zárva lesznek. Az áramkimaradások miatt a vihar közepette több kórház betegeit is evakuálni kellett, mivel
a generátoraik is elromlottak. Queensben tűz ütött ki, nyolcvan ház leégett.
A helyreállítás az érintett államok
vezetői szerint fájdalmasan lassú lesz.
Michael Bloomberg polgármester szerint négy-öt napba is telhet, amíg újra
működik a teljes metróhálózat. A közlekedési vállalat vezetői ennyire sem
voltak optimisták, ők nem mertek időpontot mondani. Manhattanben felrobbant az elektromos hálózat egyik
épülete, aminek következtében 240
ezer lakás maradt áram nélkül, egy teljes városrész elsötétült. Több napba is
telhet, mire a hibát ki tudják javítani.
Az érintett területek vezetői szerint a kár felbecsülhetetlen. „Egyértelmű, hogy hatalmas pusztítást okozott
a vihar, és az is, hogy nem fogjuk tudni

Péntek reggel

O Az egykori ívhegesztő esete
a volt cséplési ellenőrrel.
O Armstrongnak eszébe jutott:
mégis nála van a kockacukor.
O Novembertől függetlenné
válik a Nagymező utca.

helyreállítani egy nap alatt” – mondta
Bloomberg keddi sajtótájékoztatóján.
Chris Christie kormányzó szerint a
New Jersey partjait ért pusztítás szinte
„felfoghatatlan”, és nyolc napnál is tovább fognak tartani az elsődleges helyreállítási munkálatok.
Barack Obama éjjel a Fehér Házból követte a viharról érkező híreket,
és folyamatos telefonkapcsolatban állt
a helyi vezetőkkel. Katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánította a Sandy által
érintett tíz államot, illetve Washington
D. C.-t, így azok segítséget és anyagi
támogatást kérhetnek a szövetségi államtól. New Jersey republikánus kormányzója kedd reggel számtalan nyilatkozatban dicsérte az elnököt, akivel az éjszaka során többször is egyeztetett. Chris Christie „kiemelkedőnek”
és „kiválónak” nevezte az elnök munkáját a viharral kapcsolatban. Ezzel sokaknak meglepetést okozott, mivel az
elmúlt hónapokban számtalan kampányrendezvényen biztosította támogatásáról Mitt Romney-t, és folyamatosan kemény kritikával illette az elnököt. A kormányzó azonban a sajtó kérdésére kifejtette: most egyáltalán nem
érdekli az elnökválasztás, annál sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálnia.
A Christie szavai által kiváltott meglepetés is mutatja, hogy Sandy az egy
hét múlva esedékes elnökválasztásra
is hatással lehet. Miközben a sajtó azt
találgatja, hogy vajon melyik jelöltnek
kedvez a vihar, az elnök és republikánus kihívója is próbálja megtalálni az
arany középutat: kénytelenek a kampányra is koncentrálni, de nem mutatkozhatnak érzéketlennek a Sandy
okozta pusztítással kapcsolatban sem.
Az egymást támadó tévéreklámaik
továbbra is minden csatornát elárasztanak a képernyőn, ám az elnök már
kedden bejelentette, hogy szerdai
kampányeseményeit is lemondja, helyette a Fehér Házból követi nyomon
a mentési és kárelhárítási munkálatokat. Mitt Romney pedig egy keddi
ohiói nagygyűlését átnevezte segélygyűjtő találkozóvá. Korábban meghívott vendégei – zenészek és énekesek –
mind elmentek a fellépésre, ám támogatóitól azt kérte, hogy mindenki hozzon tartós élelmiszereket, amelyeket a
vihar károsultjainak juttatnak el.

Az elnök szerint
túl jók vagyunk,
ezért mennek el
a bajnokaink
Baráth Etele azt mondja,
a magyar kajakosok olyanok,
mint a labdarúgásban a brazilok, és meggyőződése, hogy
Paksy Tímea és Csipes Tamara
is vissza fog térni. e19

Nem érti...
Nem érti hazánk oslói nagykövete, miért a felzúdulás, miért
a tiltakozás. Nem érti dr. Jeszenszky Géza történész, hogyan
feltételezhetik róla, hogy rasszista
lenne. Nem érti, miért nyilvánították nemkívánatosnak excellenciás személyét a tegnapi oslói
Wallenberg-megemlékezésen.
Hírügynökségi közleményében
is kijelentette, hogy ő akár kutatóként, akár külügyminiszterként
vagy nagykövetként cselekedett,
mindig támogatta, sőt védte a
kisebbségeket. Ő – tudtuk meg –
csupán általánosan ismert tényeket ismertetett angol nyelven írt
jegyzetében. A cigányok között
eszerint azért sok a szellemileg
sérült, mert körükben folyamatos
vérfertőzés dúl. A tudós diplomata csupán racionalizált, megmagyarázta a dolgokat. Hogy
ez valóban igaz-e vagy nem,
hogy gyakoribb-e ez a jelenség
a romák, mint az arisztokraták,
avagy keresztény uralkodócsaládok körében, kit érdekel? A szaloncigányozó, szalonzsidózó tesz
így. „Hát ezek ilyenek!” – súgja
oda. Vagy: „Nekem számos zsidó
jó barátom van, de...” Avagy:
„Ismerek igazán rendes, tiszta
cigányokat, azokról senki nem
mondaná...”
A rasszisták szeretik előítéleteiket „tudományosan” megalapozni. Mint a nácik, nekik például
szinte tökéletesre sikeredett a
vállalkozás. Mi tudjuk, hogy nagykövetünk tollforgató emberként a
minap elítélte azt, hogy a magyar
uralkodó réteg elárulta, kiárusította, kirabolta a zsidó magyarokat. A cigánykérdéssel kapcsolatban feltehetően kevésbé volt érzékeny. Az általa Norvégiában képviselt kormány is felemás érzelmű
és gondolkozású azt illetően, miért olyan súlyos a cigányság helyzete és vele a magyarságé is. Nem
értik, ahol (szalon)cigányoznak,
ott zsidóznak, ott magyaroznak
is. És ez fáj nekünk, fáj a civilizált
embereknek. (A szerk.)

Vélemény

A dél-manhattani Battery alagutat is elöntötte az ár FOTÓ: REUTERS � ANDREW KELLY

Itt a vége
Települési hivatalokká válnak az önkormányzatok,
amelyek elvesztik súlyukat
– állítja Tóth Ákos. e11

MAGÁNÜGGYÉ
VÁLIK A GYÁSZ
Régen társadalmi elvárás volt a gyász nyilvános felvállalása, ma
viszont egyre inkább
a fájdalom elrejtése
a jellemző. Már nálunk
is gyászfeldolgozó csoportok segítenek megbirkózni a traumával,
és az interneten akár
virtuális sírt is létre
lehet hozni. Az ügy e4
FOTÓ: MÓRICZ SIMON

Állami meteorológia
Törvénnyel nem lehet legyőzni a magánmeteorológusokat – írja Uj Péter. e11
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