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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 13. és február 19.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 13. és február 19.
közöttközött

Az Index hírlevelét minden héten más újságíró szerkeszti, most Hanula Zsolt, a technológia és tudomány rovat vezetője
válogatott a hírek közül.

Ez a hírlevél 9700 karakterből áll, és kábé hét és fél perc alatt lehet végigolvasni.

 

Drága Olvasó! Hanula Zsolt vagyok,
én leszek a mai hírlevél
műsorvezetője, már ha egy
hírlevélnek lehet műsorvezetője, de
hát azt csak nem írhatom, hogy én
fogom ma önöket kísérgetni a hét
hírei között, mint Vergilius Dantét a
pokol bugyraiban. Bár miért is ne
írhatnám, sokkal fennköltebb, szóval
én fogom ma önöket kísérgetni a hét
hírei között, mint Vergilius Dantét a
pokol bugyraiban.

Ez itt az indexes profilképem, kb. úgy nézek ki rajta, mintha az utolsó erőnléti edzéseket tartanám egy komolyabb
hipnotizőrbajnokság kiesési rangadója előtt. Ha esetleg ismerős a nevem, az minden bizonnyal a gonosz ikertestvérem
miatt van, aki egy kortárs magyar író, és a mai napig nem akarja elhinni, hogy ezzel a hülye névvel ketten élünk egy
országban, még csak rokonok se vagyunk, de mindketten betűfaragással foglalkozunk. De kár lenne pörlekedni, áskálódni
azon, hogy ki ölt meg kit, elvégre azért jöttünk itt ma össze, hogy ha egyáltalán nem olvasott híreket az elmúlt egy hétben,
elmondjam, miről maradt le.

Essünk neki.
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1. 1. ÉvértékelÉvértékelő beszédet tartott a miniszterelnök beszédet tartott a miniszterelnök

Az évértékelő beszéd nagy divat szerte a világon, Amerikában például George Washington 1790-ben tartotta az első
ilyesmit. Nálunk annyira népszerű a műfaj, hogy egy ideje már nemcsak a mindenkori miniszterelnök mond ilyen
beszédet, de ellenzéki vezetők is, sőt, tulajdonképpen bárki, akinek kedve van.

Miért fontos ez?Miért fontos ez?

Mert az önfényezés és az aktuális ellenségképek felrajzolása mellett fontos bejelentések is el szoktak hangozni ilyenkor.
Idén úgy tűnt, a fő üzenet továbbra is az, hogy Soros, kommunisták és migránsok, új irányként viszont megjelent a fiatalok
megszólítása és a klímapolitika. Hogy biztosan átmenjen a lényeg, a köztévé rögtön megismételte az egész beszédet
hatszor.

Hogy jött szóba Orbán Viktor tenyere?Hogy jött szóba Orbán Viktor tenyere?

A show-t csúnyán ellopták az Orbán Viktor két tenyerén éktelenkedő kékes-lilás foltok, amikről pillanatok alatt született
tízmillió elmélet, hogy mi a fene okozhatta. A legunalmasabb a hivatalos verzió volt, miszerint kifolyt a tinta a töltőtollból.

Később okozott még némi fennforgást, hogy Orbán egyik vicces beszólásáról („A liberális valójában azt jelenti, diplomás
kommunista"), kiderült, hogy egy filmből idézte, ahol egy határozottan negatív szereplő mondja, és egy ízes niggerezéssel
fejezi be a bölcseletet.

Persze a legjobban – szokás szerint – Napirajz ragadta meg az egész beszéd lényegét.

Ja, és aznap időközi választás is volt Dunaújvárosban, ahol az ellenzék közös jelöltje elég simán lenyomta a Fideszt. Aztán
ez vagy jelent valamit, vagy nem.
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Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük a fontos kérdéseket!

 

2. 2. Koronavírus foreverKoronavírus forever

Mindeközben a világsajtó továbbra is ezerrel pörgött a koronavíruson. Meg persze egy kicsit mi is, mert ugyan a járvány
megfékeződni látszik, téma volt dögivel:

Kiderült, hogy a statisztikák eddig elég nagyvonalúan kezelték a nem biztos, csak gyanús eseteket, ezért a fertőzöttek
száma jóval magasabb lehet, mint az eddigi adatok mutatták.
Feloldották a Diamond Princess óceánjáró karanténját, amitől egy csomó szakértő bepánikolt (egy másik hajóról
pedig többek között magyar utasokat is karanténba szállítottak).
Tudósok laborban próbálnak szintetikus koronavírust fabrikálni, és ez egyáltalán nem egy gagyi horrorfilm
kerettörténete.
Némi késéssel ugyan, de a kínai politika is reagált az eseményekre, hullanak a fejek Vuhanban.
Viszont a saját közvélemény-kutatásunk szerint itthon nincs katasztrófahangulat. 

 

3. 3. Zsidók. Zsidók mindenhol!Zsidók. Zsidók mindenhol!
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Emlékszik még a sztorira január végéről, amikor egy családtól elvették a csecsemőjüket, mert a szülők se beoltatni, se
anyakönyveztetni nem voltak hajlandók, és erőszakoskodtak a gyámügyesekkel?

Mint kiderült, a család egy egészen bizarr, szektaszerű, összeesküvés-hívő mozgalom tagja – most ennek a társaságnak a
vezetőjével beszélgetett Dezső András és Kolozsi Ádám kollégám. Szürreális és nagyon súlyos cikk lett belőle.

Nem is akármilyen pénz: tao, ami ugye alapvetően adóforintokból áll, és a bíróság is kimondta róla, hogy közpénz. Mizsur
András cikke arról szól, hogyan lopták szanaszét a milliárdokat a foci környékén ügyeskedők, kávé helyett kiváló
vérnyomásemelő, lesz itt kamu edzőtábor, NB III.-as csapatoknál eltűnt százmilliók, büfésnek bejelentett profi focisták,
minden.

 

4. 4. Mindeközben ÓzdonMindeközben Ózdon

Mi lehet szomorúbb annál, mint hogy az ország egyik legszegényebb városában bezár egy gyár, szélnek eresztenek 1200
embert, akik ott állnak teljesen reményvesztetten a nyakig érő munkanélküliségben és kilátástalanságban? Talán az,
amikor valaki erre is csak azt tudja mondani, Soros György. Bozzay Balázs kollégám riportjában egy csomó ilyen megrázó
pillanat van még. (És itt emeljük ki külön, hogy Balázs az Index gyakornokprogramjának növendékeként érkezett hozzánk
tavaly, ami a mi drága jó támogatóink jóvoltából valósulhatott meg.)

 

5. 5. A fociban bezzeg van pénz!A fociban bezzeg van pénz!
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6. Folytatódik a Mi Vidékünk!6. Folytatódik a Mi Vidékünk!

Komárom-Esztergom megyébe ért országjáró sorozatunk, ez az ország legkisebb megyéje, de itt van a legnagyobb Turul-
szobor. Ellátogattunk Esztergomba egy 500 éves vízemelőt megnézni, Oroszlányba graffitiken ámulni, és Tatára
csodálkozni azon, hogy milyen jól elvannak a helyiek az indonéz vendégmunkásokkal, miközben papírforma szerint ők
mégiscsak migránsok. A megfejtést egy helyi hölgy adja meg: lehet, hogy migránsok, de legalább nem négerek.

 

7. 7. Fotosop az egész világFotosop az egész világ

Szerdán volt 30 éves az Adobe Photoshop, minden idők képmanipuláló szoftvere, ami annyira elterjedt, hogy a
matchboxhoz és a dzsiphez hasonlóan köznevesült a márkaneve, lásd még a gyönyörű fotosoppolni kifejezést. Ebből az
alkalomból végigvettük, hogyan lett a Photoshopból az, ami, hogyan lehet felismerni a manipulált képeket, és
áttekintettük a fotótörténelem leghíresebb/legviccesebb retusált fotóit.

 

8. A ház ajánlata8. A ház ajánlata

Ha már én vagyok a heti műsorvezető/Vergilius, nagy szeretettel ajánlom a személyes kedvenc anyagaimat a hétről:

Egy bizarr videójáték tesztje, amiben valós időben kell tévéhíradót cenzúráznunk. Britek készítették, de ha látnák, mi
megy a magyar köztévében, lehet, hogy sírva fakadnának gyönyörűségükben.
Német Tamás kollégám videós clickbait-sorozata óriási kedvencem, nyilván az önöké is, nem is akarom nagyon
dicsérni Tomit, mert még elbízza magát, inkább nézzék meg a heti részt.
Dikh Villám. Ha bármikor elveszíti a hitét az emberiségben, nézze meg ezt a videót, vissza fogja adni.
Ha minden szentnek maga felé hajlik a keze, akkor az enyém a Ma is tanultam valamit minirovatunk felé, amit hat
éve én találtam ki és indítottam el, azóta is mindennap jelentkezik a rovat segítségével, és a héten is egy csomó
érdekességet lehetett tanulni belőle.

 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 héten a legolvasottabb cikkünk: Újabb csodás kamuba futott bele tátott szájjal Schobert Norbi. Erről
nemhogy beszélni, de írni sem nagyon tudok röhögés nélkül, inkább olvassa el, és kacagjon ön is!
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Tűzre ébredt az ötéves, az ablakon kituszkolta a kétéves húgát, aztán
visszament a kutyáért. Marketinges körökben azt beszélik, gyerekkel és kutyával bármit el lehet adni. Milyen igaz!
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10. Ezek vagyunk mi: 10. Ezek vagyunk mi: 
 bemutatom Stöckert Gábor f bemutatom Stöckert Gábor főszerkesztszerkesztő-helyettest-helyettest

Stöki nagyon régi barátom, már akkor asztaltársak voltunk a Galagonya borpincében (ami egyébként itt van a
szerkesztőség szomszédjában), amikor még nemhogy Index nem létezett, de az internethez is a főiskola Unix-laborjába
kellett belógni, ahol gyötrelmesen lassan töltődött le a porn… izé, a tartalom. Később voltam a főnöke egy
gémermagazinnál, aztán ő hozott ide az Indexhez, és volt a rovatvezetőm éveken át. Azt hiszem, egyfajta mentoromként
tekint saját magára, és kicsit zavarja, hogy senki más nem tekint így rá, hanem inkább úgy, mint az a fura fickó, aki már-
már természetellenesen vonzódik a szóviccekhez, a papírhajtogatáshoz és a retró videójátékokhoz.

Váratlanul jó arc leszek,  és ezennel felajánlom, hogy válassz egy témát,  amirVáratlanul jó arc leszek,  és ezennel felajánlom, hogy válassz egy témát,  amiről  nem kérdezlek: origami,l  nem kérdezlek: origami,
szóv iccek,  retró v ideójátékok.szóv iccek,  retró v ideójátékok.

Huh, már azt hittem, valami tényleg kínosat fogsz kérdezni, mondjuk azt, hogy tényleg a mentorodnak tartom-e magam.
Ezekkel a témákkal semmi bajom, az origami például nagyon szép japán papírművészet, és az, hogy kicsit konyítok hozzá,
egyáltalán nem jelenti azt, hogy valamikor a múlt században a tévében is szerepeltem vele, aztán a kollégák megtalálták
ezt a felvételt, és azóta ezzel cikiznek. Mondom, egyáltalán nem jelenti azt.

Elég hírhedt vagy az Indexben a Elég hírhedt vagy az Indexben a rendkívül magas színvonalú,  szellemes szóv icceidrrendkívül magas színvonalú,  szellemes szóv icceidrőll . M ilyen gyerekkori. Milyen gyerekkori
trauma, mentális zavar vagy konkrét agysérülés kell  ahhoz,  hogy i lyenek jussanak az ember eszébe?trauma, mentális zavar vagy konkrét agysérülés kell  ahhoz,  hogy i lyenek jussanak az ember eszébe?

Jelentős inspiráció volt egy kiváló verbális terrorista (azóta indexes rovatvezető, és mit ad isten, éppen ő szerkeszti a
mostani hírlevelet), aki pont a mellettem levő szobában lakott a kollégiumban, és akivel kialakult egy egészséges (?)
versengés, aminek az volt a lényege, hogy az veszít, aki röhög a másik szóviccén. De az agysérülést sem zárom ki, mert
gyerekkoromban sokat törtem a fejem. A szóvicc pedig eleve ökölcsapás az agynak, ugyanakkor az indexes szóviccelést
nemrég őszintén megbántam.

Miért vagy oda annyira a 20-30 éves v ideójátékokért? Nem hallottad, hogy van például Fortnite meg ez aMiért vagy oda annyira a 20-30 éves v ideójátékokért? Nem hallottad, hogy van például Fortnite meg ez a
MOBA nevMOBA nevű játékm játékműfaj,  ami tök jó?faj,  ami tök jó?

Érzem a szándékot, hogy valamiféle boomer-gémer szerepbe kényszerítenél, de az a helyzet, hogy a videójáték nekem
magányos eszképizmus, aminek pont az a lényege, hogy ne találkozzak benne más emberekkel (például veled). Hát
tehetek én róla, hogy ezek a mai divatos izék mind multiplayer cuccok? Bezzeg a régi videójátékok, oda még nem
engedtek be akárkit. De amúgy a szóló játékok máig meg tudnak fogni, az újabbak is. A Witcher III-at például kétszer is
végigtoltam, és nem bánok semmit (csak Triss szomorú szemeit).

 

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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