
Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek január 30. és február 6.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek január 30. és február 6.
közöttközött

Az Index hírlevelét mostantól minden héten más újságíró szerkeszti, ezen a héten Munk Veronika főszerkesztő-helyettes a
SOROS.

Ez a hírlevél 8000 karakterből áll, és kábé hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Üdv mindenkinek, Munk Veronika
vagyok, ez pedig itt az Index legelső
hírlevele, amiben az előző hét nap
legfontosabb és legérdekesebb híreit
ajánljuk, sőt magyarázzuk is. És hogy
a feliratkozóink, így te is kicsit
megismerd szerkesztőségünk tagjait,
minden héten más indexes válogat a
cikkek, podcastok, videók közül.

Mindig csütörtökönként küldjük a
heti Index Neked hírlevelet, és előre
is köszönjük, ha ismerőseidet is
ráveszed a feliratkozásra (például
úgy, hogy elküldöd nekik ezt a linket).

Nekem ez a hét amúgy nemcsak a hírlevél indulása miatt különleges, hanem mert ezen a héten dolgozom éppen 17 éve és
6 hónapja az Indexben, és ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy még mindig nem untam meg. Csak egy példát említek,
miért olyan vidám hely ez: a borzalmasabbnál borzalmasabb szóviccekért itt kitüntetés jár. Az érintett kolléga egy egész
napon át viselheti a láthatósági szóviccmellényt.

Nagy szívfájdalmam, hogy én még sosem részesültem ebben a kiváltságban.

És akkor most jöjjön, hogy mi történt az elmúlt héten…
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1. Az egész világ a koronavírusra figyel: itt van négy cikk, ami minden1. Az egész világ a koronavírusra figyel: itt van négy cikk, ami minden
fontos információt tartalmazfontos információt tartalmaz

A koronavírus egy cseppfertőzéssel terjedő, felső légúti megbetegedéseket és tüdőgyulladást okozó vírus, ami 2020. január
elején jelent meg Kínában, a 12 millió lakosú Vuhanban. A sima influenzánál fertőzőbb betegségről van szó, és február
elejére a betegek száma túllépte a világon a 28 ezret, a halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázat. A fertőzöttek
valódi száma ennél magasabb lehet.

Akkor ez azt jelenti ,  hogy mind meghalunk?Akkor ez azt jelenti ,  hogy mind meghalunk?

Nem. Az első jelek szerint a halálozási arány messze nem olyan magas, mint a korábbi madárinfluenza-járványoknál vagy
az ebolánál, de magasabb, mint a sima influenzánál. Magyarországon egyelőre nincsenek koronavírusos betegek.

És akkor mely ik az a négy anyag, amibÉs akkor mely ik az a négy anyag, amiből  minden kiderül?l  minden kiderül?

Ezen az infografikán láthatod a koronavírus halálozási és fertőzési arányát a sima influenzához, a
madárinfluenzához, az ebolához és kanyaróhoz képest. Ebből látod majd, hogy nagyon komoly a helyzet, de lehetne
sokkal rosszabb is.
Ha ezt a podcastot meghallgatod, fél óra alatt képbe kerülsz: a Tech-tudomány rovat TNT podcastjában Kemenesi
Gáborral, a PTE virológusával tisztáztuk az alapkérdéseket. Szabad-e kínai büfébe járnunk? Kinyithatjuk-e a Kínából
rendelt árukat? Mennyire súlyos a helyzet?
Záborszky Ede cikkéből pedig az derül ki, hogy a vírus miatt az egész világon fellángoltak az előítéletek az ázsiai
emberek ellen, és ez Magyarországon sincs másként. A budapesti kínai piacokon és éttermekben is érezhető a hatás:
egy csomó ázsiai boltos írta ki, hogy nem kínai, hanem vietnámi, és riporterünk alig néhány lézengővel találkozott.
Folyamatosan ömlenek a hírek, itt a koronavírussal foglalkozó összes cikkünket megtalálod.

 

Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!
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2. 2. Babos Tímea harmadszor is Grand Slam-bajnokBabos Tímea harmadszor is Grand Slam-bajnok

Babos Tímea és társa, Kristina Mladenovic nagyszerű játékkal győzött az Australian Open női páros döntőjében. 

Miért fontos ez?Miért fontos ez?

Mert Babos Tímea a legeredményesebb női teniszezőnk, és ez a négy legnívósabb tenisztorna egyike, amit másodszor
nyert meg, és tavaly a Roland Garroson is győzött.

Ki készítette a fenti legós i l lusztrációt?Ki készítette a fenti legós i l lusztrációt?

Martiskó Gábor indexes képszerkesztő, aki mostantól a hírleveleink hírei közül mindig megépít legóból egyet. 

Ismered az Index Sport Facebook-oldalt?Ismered az Index Sport Facebook-oldalt?

Ha nem, kattints ide és kövesd!

És milyen kellemetlen teniszes hír volt a héten?És milyen kellemetlen teniszes hír volt a héten?

Lett volna egy neves teniszverseny Magyarországon február végén, de elmarad, ami azért is kellemetlen, mert a torna
jó felkészülési lehetőség lett volna Babos Tímeának is.

A Magyar Tenisz Szövetség közleményében Márky Jenőt, a Hungarian Grand Prix torna jogtulajdonosát okolja. Azt írják,
Márky úgy vállalta a magyar kormány felé a tenisztorna Bukarestből Budapestre hozatalát, hogy arra nem volt engedélye.

 

3. A hét rejtélye: 3. A hét rejtélye: EltEltűnt egy tai chis férfi egy budai erdnt egy tai chis férfi egy budai erdőben, majdben, majd
kiderült, hogy félmilliárdot keresnek rajtakiderült, hogy félmilliárdot keresnek rajta

Tai chit gyakorolni indult el egy 38 éves férfi még január 13-án, de azóta sem tért haza. Rengetegen indultak a keresésére.

Mi történt ezután?Mi történt ezután?

Dezső András cikkéből kiderült, hogy a rejtélyes eltűnés mögött még rejtélyesebb csalássorozat állhat: ismerősei szerint
ugyanis a férfi több százmillió forintnyi pénzt forgatott, amit főként a barátai bíztak rá. Amúgy mindenki kedves, őszinte,
megbízható férfinak ismerte.
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Megtörtént a brexit, pénteken a britek 47 év után kiléptek az Európai Unióból.

Miért érdekes ez?Miért érdekes ez?

Mert még soha egyetlen tagállam sem lépett ki az unióból. A britek kilépésének valószínűleg egy csomó, egyelőre nem
látható politikai, gazdasági és társadalmi következménye lesz. Sőt, a szkeptikusok szerint az unió szétesésének hangsúlyos
előjeleként is értelmezhető.

Hogyan lehet ezt a folyamatot megérteni?Hogyan lehet ezt a folyamatot megérteni?

Nagyon nehezen. Többek szerint sehogy. De Iván András, Fillér Máté és Somogyi Péter pár perces brexitügyi Képbehozó
videójából minden kiderül.

4. 4. Kiléptek a britek az EU-bólKiléptek a britek az EU-ból

 

5. Megjelent az új Nemzeti alaptanterv, és jó páran kiakadtak t5. Megjelent az új Nemzeti alaptanterv, és jó páran kiakadtak tőlele 

Pénteken este tíz órakor hozta nyilvánosságra a kormány az új Nemzeti alaptantervet, amit néhány hónap múlva az első,
ötödik és kilencedik évfolyamon már be is vezetnek.

Miért fontos ez?Miért fontos ez?

Mert ez a 150 oldalas dokumentum ismerteti, mit és hogyan kell vagy lehet majd tanítani a magyar iskolákban.

Milyen fMilyen főbb változások lesznek?bb változások lesznek?

Csökken a diákok kötelező óraszáma.
A természettudományos tárgyakat egy kurzuson belül is lehet oktatni.
Az alaptanterv meghatározza, milyen szintre kell eljutniuk a diákoknak az idegennyelv-tudásban.
Más írók művei kerülnek a kötelező olvasmányok közé. 

Miért akadtak ki jó páran?Miért akadtak ki jó páran?
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Elsősorban a kötelező olvasmányok
miatt.

Joób Sándor az új NAT-ról írt cikke
árnyaltan ír a problémáról, kiderül
belőle, hogy például Ottlik Géza vagy
az egyetlen irodalmi Nobel-díjasunk,
Kertész Imre említés szintjén sem
szerepel az alaptantervben. Főként ez
akasztott ki többeket, jó pár tanár
mellett például a Magyartanárok
Egyesületének tagjait és Dragomán
György írót is.

 

6. 6. Bejártuk a hármasBejártuk a hármas
metró alagútjátmetró alagútját

Tenczer Gábor és Marjanovic Mira a
föld alá szállt, hogy négyperces
videóriportban mutassák be a
budapesti metróvonalat, amit éppen
felújítanak. A víz a szakemberek fő
ellensége az alagútban.

7. 7. Megnéztük aMegnéztük a
röszkeiröszkei
határhelyzetethatárhelyzetet

Röszke újra felkerült a balkáni
migráció térképére, a Vajdaság több
határ menti magyar településén
ismét a mindennapok részei lettek a
határhoz vonuló csoportok. Nyilas
Gergely riportja Ajpek Orsolya
fotóival.

 

 8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat 8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat

Ez volt a legolvasottabb cikkünk: A WHO várhatóan órákon belül kihirdeti a globális egészségügyi vészhelyzetet

Ez pedig a Facebookon legjobban pörgő cikkünk: Kész, az olaszok felértek a csúcsra: emojit kapott a legendás
kézmozdulatuk 
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9. Ezek vagyunk mi: 9. Ezek vagyunk mi: 
Bemutatom padtársamat, Iván András külpolitikai szerkesztBemutatom padtársamat, Iván András külpolitikai szerkesztőtt

Valószínűleg kevés olyan ember van Magyarországon, aki ugyanannyit tud a világpolitikáról ÉS a teniszről együtt, mint
Iván András, és azt is elmondhatja magáról, hogy végig képben volt a totál érthetetlen brexitből is.

Ráadásul ő az indexes futók csapatkapitánya, most már sokadik éve szervezi a csapatot mindenféle versenyeken, sőt, a
házi pingpongbajnokság lelke is András.

Hogy lett András újságíró?Hogy lett András újságíró?

„Már a gimiben is Indexet olvastam, és úgy éreztem, hogy szívesen írnék is egyszer majd ide. A francia mellett
kommunikáció szakra jelentkeztem, ahol az újságírásórákról négyünket ajánlottak be az Indexhez, mikor külpolitikás
gyakornokot kerestek. Végül én maradhattam itt. Mostanra már voltak saját gyakornokaim is, és éppen a negyedik
amerikai elnökválasztásnak kezdek neki az újraindult Fehér Ház mellékletünkben, a megszokott éjszakázásokkal.”

A saját cikkei közül mely ikre a legbüszkébb?A saját cikkei közül mely ikre a legbüszkébb?

„Nehéz egyet kiemelni, mindig van egy újabb, amit nagy élmény volt megírni. Most éppen a brexites Képbehozó videó a
kedvencem, annak a készítése során sokat tanultam arról is, hogyan gondolkodjak a szöveg írásával párhuzamosan
mozgóképben. De nem csak nagyobb cikkekre vagyok büszke, kifejezetten szeretem írni a percről percre közvetítéseinket
is, legyen szó egy teniszdöntő vagy éppen egy külföldi választás követéséről.”

 

Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!
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Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál
az Index Neked hírlevélre.
Ha nem szeretnél több ilyen levelet
kapni, ide kattintva tudsz leiratkozni.

Ha kérdésed vagy ötleted van, a
hirlevel@index.inda.hu címre írj!
A szerkesztőségünkhöz beérkező e-
mailekben szereplő adatokat az
adatvédelmi tájékoztatónkban leírtak
alapján kezeljük.

Lajos u. 48-66.
B épület, 4. emelet
Budapest, 1036
Magyarország
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