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közöttközött

Az Index hírlevelét minden héten más újságíró szerkeszti, most Dezső András, a politika rovat munkatársa érkezik a
sorban.

Ez a hírlevél 9000 karakterből áll, és kábé hét perc alatt lehet végigolvasni.

 

Üdv mindenkinek, Dezső András
vagyok, hét éve dolgozom az
Indexnél, tizenhét éve újságíróként.
Gyerekkoromban még amerikai
nindzsa szerettem volna lenni, de ha
valóra vált volna az álmom, akkor
most nem én írnám ezt a hírlevelet.
Ami nem tudom, hogy baj-e vagy
sem, a lényeg: nem lettem nindzsa és
szerintem ennyi év távlatából már
felesleges kutatni ennek az okait.

Mellesleg újságíróként is remekül érzem magam, főleg az Indexnél, ahol a móka és a kacagás mellett jut idő egymás
szórakoztatására is, ami szintén mókához és kacagáshoz vezet, szóval olyan ez, mint egy jó értelemben vett ördögi körbe
tekert 22-es csapdája.

És akkor most, hogy nagy nehezen átverekedtem magam a bemutatkozáson, jöjjön, hogy mi történt az elmúlt héten…
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1. A koronavírus után egy vihartól rettegett Európa1. A koronavírus után egy vihartól rettegett Európa

Ki az a Ciara?Ki az a Ciara?

A Ciara egy vihar neve. Február 4-én keletkezett valahol Texas fölött, és négy nap alatt átszelve az Atlanti-óceánt, lecsapott
Európára. 

Mi közöm ehhez?Mi közöm ehhez?

Az, hogy Európa is érintett. Alig van olyan északnyugat-európai ország, ahol ne okozott volna komoly károkat.

Magyarországon a vihar leszedte az orosházi vásárcsarnok tetejét, Békés megyében mindegyik tűzoltónak adott munkát,
Mosonmagyaróváron több mint százzal hasított végig, több, Budapestet érintő járatot törölni kellett, a magyar vízilabda-
válogatott Frankfurtban ragadt, de ez semmi ahhoz képest, hogy Európában többen meghaltak a viharral összefüggésben. 

Miért fontos hír ez?Miért fontos hír ez?

Mert nemcsak egy viharról van szó, hanem egy olyan jelenségről, amit a klímaváltozás miatt egyre sűrűben
megtapasztalhatunk Európában is. A Ciara az egyik bizonyítéka annak, hogy már az európai kontinensen is lehetnek olyan
viharok, amelyek olyan erősek, mintha hurrikánok lennének.

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

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

 

Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!

 

2. Megrázó sorozatot indítottunk a párkapcsolati er2. Megrázó sorozatot indítottunk a párkapcsolati erőszakrólszakról
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A héten indítottuk el a párkapcsolati és családon belüli erőszakról szóló négyrészes cikksorozatunkat, ami a párkapcsolati
abúzus legdurvább formájáról szól, a módszeresen, hosszú távon lelki terrorban tartott és súlyosan megvert emberekről,
akik sokszor önálló jövedelem nélkül, függő helyzetben kényszerülnek arra, hogy gyerekkel meneküljenek a bántalmazó
fél elől. 

M irMiről  szól a sorozat elsl szól a sorozat első része? része?

Pintér Luca és Huszti István cikke négy nőről szól, akik párkapcsolati erőszak áldozatai lettek. A cikkben nevüket, arcukat
vállalva jelennek meg, ami nagyon ritka a médiában. Ketten közülük annak idején csak azért vállalták a nyilvánosságot,
mert nem volt más eszköz a kezükben. Sokkolni akartak, hogy történjen előrelépés az ügyükben. Szerintük ha a hatóságok
megfelelő komolysággal kezelnék a bejelentéseket, az áldozatoknak is könnyebb lenne túllépni a traumán.

A cikk egyik szereplője, Orosz Bernadett a cikk megjelenése napján tudta meg, hogy beperelte őt a volt barátja, az a
nyugalmazott katona, aki a gyanú szerint tavaly novemberben a felismerhetetlenségig megverte.

 

Mi van a második részben?Mi van a második részben?

Munk Veronika bemutatja, hogy habár 2013 óta külön tényállás a törvényekben a kapcsolati erőszak, a hatóságok alig
ismerik fel ezt a bűncselekménytípust. 

 

3. 3. Meghalt Wichmann Tamás világbajnok kenusMeghalt Wichmann Tamás világbajnok kenus
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72 éves korában, hosszú betegség után meghalt Wichmann Tamás, kilencszeres világbajnok kenus.

Wichmann 37 magyar bajnoki aranyat őrzött, a halhatatlan magyar sportolók egyike. Erzsébetvárosi kocsmája
generációknak volt kultikus helye. 

 

4. 4. A lebukott magyar diplomatától volt hangos a sajtóA lebukott magyar diplomatától volt hangos a sajtó

Negyedikként a saját cikkemet ajánlom. A magyar sajtóban az Index írta meg elsőként, hogy tavaly tavasszal
gyermekpornográfia miatt hazarendelték Peruból, majd letartóztatták a limai magyar nagykövetet.

Kaleta Gábor elfogásának története közel egy évig titokban maradt, de napról napra többet derítettem ki az ügyben: a
diplomatát egy amerikai bűnüldöző szerv hosszú ideig tartó felderítése leplezte le, az egyik magyar titkosszolgálat emberei
hozták haza, novemberben pedig már vádat is emeltek ellene, tavasszal bíróság elé kerül az ügy.

Mit csinált a nagykövet?Mit csinált a nagykövet?

Az ügyészség szerint Kaleta 19 ezer gyermekpornográf képet tárolt a számítástechnikai eszközein. 

Miért fontos ez a sztori?Miért fontos ez a sztori?

Azért, mert egy fontos rendszerhibára világít rá. Kaleta Gábor közel húsz éven át dolgozott a külügyben, többször átesett
nemzetbiztonsági ellenőrzésen, de azt, hogy ilyen "titkai” vannak, nem az őt többször ellenőrző hazai szervek, hanem egy
külföldi ügynökség tárta fel.

Bár az ellenzék egy része fideszes botránynak próbálja beállítani az ügyet, Kaleta párton kívüli, tipikus karrierdiplomata,
ezért a sztorija valójában nemzetbiztonsági és nem politikai ügy.

Mit szóltak a peruiak?Mit szóltak a peruiak?

Fogalmuk sem volt. Egészen mostanáig a perui külügyminisztériumban mindössze annyit tudtak, hogy Kaletát "személyes
ügy" miatt rendelték haza. 

 

5. 5. Belekóstoltunk a kamu majombizniszbeBelekóstoltunk a kamu majombizniszbe
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A magyar törvények tiltják, hogy engedély nélkül majmot tartsunk odahaza (ilyen engedélyt legfeljebb állatkertek,
cirkuszok kapnak), de a neten elszaporodtak a majmokat kínáló hirdetések. Janecskó Kata utánajárt. Nem árulom el, mi a
csattanó. 

 

6. A vegán IQ-s cikk, ami több mint nyolcezer megosztást hozott6. A vegán IQ-s cikk, ami több mint nyolcezer megosztást hozott 

Nagyon kedvelem Molnár Csaba cikkeit, mert olyan tudományos témákról ír, amikről nekem gőzöm sincs, de érdekelnek.
Ebben az írásában azt boncolgatja, hogy a vegán táplálkozás hogyan hat az agyra. Egy másik cikkében pedig annak járt
utána, hogy jobb-e a tápszer, mint az anyatej. 

Na de mik a válaszok?Na de mik a válaszok?

A vegán táplálkozás, nos, nem valószínű, hogy pozitívan hat az agyra.

Ne vásároljunk anyatejet az interneten, mert szennyezett lehet, nem vizsgálja be senki. Amúgy meg a tápszer és az anyatej
nagyjából ugyanannyira jó a gyerekeknek, de az anyatej azért valamivel jobb.

 

7. 7. A leggazdagabbA leggazdagabb
magyar különösmagyar különös
története Kövértörténete Kövér
LászlóvalLászlóval

Brückner Gergely nagyon képben
van a magyar gazdasági elittel. Ebben
a cikkben egy olyan tajvani-magyar
üzletemberről ír, akivel eddig még
senki sem foglalkozott ilyen
részletesen. 

8. 8. A németek, akikA németek, akik
Orbán miattOrbán miatt
menekültekmenekültek
MagyarországraMagyarországra

A videós stábunk meglátogatta
azokat a németeket, akik a közmédia
szerint Orbán politikája miatt
költöztek Magyarországra. A videó
vége felé van a csattanó, nem lőném
le, de nem véletlenül osztották meg
ezt a videót több mint ötezren.
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 9. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat 9. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat

Ez volt a legolvasottabb cikkünk: Tönkremész a munkádban, és azt hiszed, megéri - Kritika a Sajnáljuk, nem találtuk
otthon című filmről

Ez pedig a Facebookon legjobban pörgő cikkünk: 80 éves lett a Tom és Jerry

 

 

10. Ezek vagyunk mi: 10. Ezek vagyunk mi: 
Bemutatom Miklósi Gábor politikai szerkesztBemutatom Miklósi Gábor politikai szerkesztőtt

Miklósi Gábor a kollégám, barátom. Sok mindenben kikérem a véleményét, és eddig sosem bántam meg, ha rá
hallgattam.

Mióta dolgozol újságíróként és mióta vagy az Indexnél?Mióta dolgozol újságíróként és mióta vagy az Indexnél?

1997-ban jelent meg az első cikkem. Akkor a Roma Sajtóközpontban dolgoztam, még nem újságíróként, de azonnal
éreztem, hogy ez nagyon nekem való műfaj. Az Indexnél 2008 nyara óta vagyok.

Mennyire v isel meg, hogy egy csomó jó cikket írtál,  de sokan úgy ismerik a neved, mint az indexes,  akiMennyire v isel meg, hogy egy csomó jó cikket írtál,  de sokan úgy ismerik a neved, mint az indexes,  aki
nem állt fel a Nélküled címnem állt fel a Nélküled című dalra? dalra?

Nem foglalkoztat ez a kérdés, és nem tartom annyira fontosnak azt a cikket, mint amekkora hiszti lett körülötte. Valójában
annyi történt, hogy újságíróként elmentem a Puskás Aréna avatóünnepségére, és a beszámolóban megírtam, milyen
érdekes tapasztalat volt, hogy a stadion teljes közönségével szemben nem ismertem az egyik zenét, nem is tetszett, és így
aztán fel sem merült, hogy felállva hallgassam. Világos, hogy miután a kormánymédia hazafiassági kérdést csinált belőle,
ez egy sokakat foglalkoztató, megosztó ügy lett, és biztos akár nagyon büszke is lehetnék magamra, hogy a micsoda
vérzivataros időkben hú de bátran kiálltam a véleményem mellett, de én valahogy továbbra sem érzem ezt akkora tettnek.

A szerkesztA szerkesztőségben köztudott,  hogy rajongsz a komolyzenéért. Sosem érdekelt a lakodalmas rock?ségben köztudott,  hogy rajongsz a komolyzenéért. Sosem érdekelt a lakodalmas rock?

Egy csomó zenéért rajongok, bár a klasszikus zene tényleg elég magas polcon van. A gyerekeimnek mese után főleg
magyar népdalokat énekelek, bulizni meg, ha én választok, Romanyi Rotára és Parno Grasztra szoktunk. Meg néha punk
rockra. Sok jazzt is hallgatok, bár nem eleget. Sose hittem volna, de elkezdett tetszeni pár Beatles-szám - ez már biztos a
kor. Erősen csábít az őszi bécsi RATM-koncert, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, az egyik abszolút kedvenc a gyerekekkel
Kis Grófo és a Mert a nézését meg a járását.

Mi az,  amit a legjobban szeretsz és amit a legjobban utálsz a munkádban?Mi az,  amit a legjobban szeretsz és amit a legjobban utálsz a munkádban?

Amikor valami nagy, összetett sztorin dolgozom, mindig van egy ilyen aha-pillanat, amikor hirtelen összeáll a fejemben,
hogy hogyan lehet megírni, mi lesz az íve. Azt nagyon imádom. És utálom, hogy rengeteg mindent kéne egyszerre csinálni,
ezért mindennel elszöszmötölök, a fontos projekteket meg csak halogatom.

 

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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