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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 20. és február 26.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 20. és február 26.
közöttközött

Az Index hírlevelét minden héten más újságíró szerkeszti, most Haász János főszerkesztő-helyettes került sorra.

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

 

Drága Olvasó! Amikor még floppykat
használtunk, amiken másfél
megabájtokat tudtunk hordozni,
iszonyúan hasznosak voltak a
tömörítő programok, zip-eztünk és
rar-oztunk szakmányban. Aztán
jöttek a pendrive-ok meg a
wetransfer, és többé nem
tömörítettünk – egész eddig. De én
most ezt teszem, az elmúlt hét nap
10 080 percéből csinálok néhányat.

Haász János vagyok, az Index főszerkesztő-helyettese. Lassan 18 éve vagyok indexes, azóta kipróbáltam, milyen
parkolóőrnek vagy magyar focistának lenni, minimálbérből élni, buktattam meg állami cégvezért, lepleztem le MÁV-os
mutyit, de a legtöbben úgy ismernek fel, hogy én vagyok a csávó, akire Lovasi András megsértődött, mert leákosoztam.

Ennyit rólam, nézzük, mi volt a héten.
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1. 1. Szomszédunkban a koronavírusSzomszédunkban a koronavírus

Ha hivatalosan még nincs is világjárvány, a helyzet kezd súlyossá válni itt, Európában. A koronavírus egyik gócpontja
Észak-Olaszország lett: a fertőzöttek száma négyszáz fölött, és már 12 halálos áldozat van, több mint ötvenezer ember
került karanténba. A vírus – amelynek már Franciaországban is van halottja – megjelent a szomszédos Ausztriában,
Romániában és Horvátországban, terjedni kezdett a legnépesebb német tartományban, Litvániában pedig rendkívüli
állapotot is rendeltek el miatta.

Magyarországon még nem tudni fertőzöttről – ennek ellenére a felhalmozási láz már megkezdődött a boltokban –, viszont
magyar beteg és koronavírus miatt elkülönítettek már vannak. A Diamond Princess luxushajó egyik magyar dolgozója
megbetegedett, egy karantén alá vett tenerifei hotelben öt magyar van – a biztosításuk semmit nem ér –, Budapesten
karantén alá került egy diákcsoport, Egerben bezárták az uszodát, Bécsben egy magyar nőt vizsgáltak a vírus gyanújával,
szerencsére alaptalanul.

A járvánnyal kapcsolatos minden cikkünket megtalálja a koronavírussal foglalkozó aktánkban.

 

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

 

2. 2. Búcsú Csukás IstvántólBúcsú Csukás Istvántól
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Június 4-én lesz száz éve annak, hogy a Nagy Trianon-palotában aláírták a vesztes világháborút lezáró békeszerződést. Az
évfordulót megelőző hónapokban rendszeresen foglalkozunk Trianon máig ható következményeivel.

A sorozatot indító cikkünkben indexesek írták meg saját Trianon-történetüket, hiszen van köztünk, aki szlovák vagy
jugoszláv állampolgárként született, másnak a nagypapája tankkal foglalta vissza a Délvidéket, megint más felmenői az
1921-es soproni népszavazást élték meg saját Trianonnak.

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. 

Hétfőn, 83 éves korában meghalt Csukás István, Kossuth-díjas költő, író, a nemzet művésze. Ő volt Mirr-Murr, a kandúr és
Oriza-Triznyák, Süsü, Pom Pom, Gombóc Artúr, Bagaméri és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász megteremtője. A legnépszerűbb
magyar meseíró volt, nemzedékek nőttek fel a történetein. Életművének ebben az írásunkban állítottunk emléket.

 

3. 3. Elindult az Index Trianon-évfordulóra emlékezElindult az Index Trianon-évfordulóra emlékező melléklete melléklete

 

4. Véget ért a kapcsolati er4. Véget ért a kapcsolati erőszakról szóló cikksorozatunkszakról szóló cikksorozatunk
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Az elmúlt években több mint 80 nő vádolta meg azzal Harvey Weinstein egykori filmproducert, hogy szexuálisan zaklatta
őket. A héten egy New York-i bíróságon megszületett a döntés, hogy a Miramax stúdió alapítója erőszakos szexuális
bűncselekmény és nemi erőszak elkövetése miatt bűnös. Az ítéletét később hirdetik ki. A bíróság döntése után Weinsteint
kórházba kellett szállítani, az ügyvédje az életéért aggódik.

Miért kell  ezt tudnom?Miért kell  ezt tudnom?

Mert Weinstein egy nagy hatalmú, népszerű hollywoodi figura volt, aki megtestesíti azt, ahogy emberek a hatalmukra
támaszkodva szexuálisan kihasználnak másokat.  

Még február közepén indult négyrészes, a párkapcsolati erőszakkal foglalkozó sorozatunk. Bántalmazott nők történetein át
bemutattunk konkrét eseteket, foglalkoztunk a hatóságok hozzáállásával, foglalkoztunk azzal, hogyan működik az
áldozatsegítő rendszer, végül azzal, mi is az az isztambuli egyezmény, ami egy európai válasz lenne a nők elleni erőszakra,
de a magyar kormány mégis ódzkodik attól, hogy csatlakozzon hozzá.

Miért fontos,  hogy van i lyen?Miért fontos,  hogy van i lyen?

Mert rémes esetek történtek a közelmúltban, mert komoly rendszerhibák vannak a családon belüli erőszak kezelésében,
és mert a kormány (elvileg) kiemelten kezeli az áldozatsegítés ügyét.

 

5. 5. Harvey Weinstein bHarvey Weinstein bűnösnös

 

6. Rakétájával földbe csapódott Mad Mike, amikor be akarta bizonyítani,6. Rakétájával földbe csapódott Mad Mike, amikor be akarta bizonyítani,
hogy a Föld lapos, pedig nem is azhogy a Föld lapos, pedig nem is az
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A hétvégén saját készítésű, gőzhajtású rakétájával halálos balesetet szenvedett Mike Hughes, azaz Mad Mike, az egyik
leghíresebb laposföld-hívő. Azért próbált már többször is a magasba emelkedni, hogy saját szemével szerezzen
bizonyítékot arra, hogy a földgolyó lapos.

 

7. Jóbarátok, kerozin, pornózó Spielberg lány7. Jóbarátok, kerozin, pornózó Spielberg lány

Egy hét alatt születik több mint ezer cikkünk és Mindeközben-posztunk, a végére néhány érdekes hírből egy kis
vegyesvágott:

Pornósnak áll Steven Spielberg egyik lánya, Mikaela. A lány Sugar Star néven tervezi új karrierjét, az apja aggódik, de
azért támogatja.
Újra összeáll a Jóbarátok stábja, méghozzá az HBO egy különkiadásában fognak imprózni.
Távozik a fővárosi állatkert éléről Persányi Miklós, aki a megromlott egészségével indokolta a lemondását, közben a
MÁV igazgatóságába bekerült Tarlós István volt főpolgármester.
Több száz métert ment egy Mercedes a 2-es villamos sínein, a Duna-parti szakaszon a péntek délutáni
csúcsforgalomban.
Ha mindig is kíváncsi volt arra, miért pazarolnak a repülők azzal, hogy kiengednek kerozint a levegőbe, most azt is
megtudhatja.

 

 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 héten a legolvasottabb cikkünk: Ausztriát is elérte a koronavírus
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Tényleg újra összeáll a Jóbarátok stábja

 

 

9. Ezek vagyunk mi: 9. Ezek vagyunk mi: 
 bemutatom Lovas Gerg bemutatom Lovas Gergőt, a sportrovat vezett, a sportrovat vezetőjétjét

"Délután mit csinálsz? Hazamegyek, kinyitok egy sört és a gázt."

Ezzel a párbeszéddel kezdődött különös emberi kapcsolatunk Lovas Gergővel, a sportrovat vezetőjével. Barátságunkat
Koós János örökbecsű dala, a Kislány a zongoránál mélyítette el, ami képes éjszakai sms-es trollkodásokba és fake url-ek
kreálásába torkollni. Ha már sport: kérdeztem sörről, sütés-főzésről, és valahogy a Mos Eisley-i kocsma is előjött.

Hogyan alakult ki a vonzódásod a kézmHogyan alakult ki a vonzódásod a kézműves sörökhöz,  és mi volt eddig a legextrémebb sör,  amit ittál?ves sörökhöz,  és mi volt eddig a legextrémebb sör,  amit ittál?

Te hogyan kezdtél vonzódni az unikumhoz? – kérdezhetnék vissza. Amúgy onnan indult, hogy pár éve elrángattak a
Főzdefeszt nevű kézműves sörös fesztiválra. Üdítő élmény volt kiszakadni a csapoltborsodik meg az üvegesgösserek
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világából, és rádöbbenni, hogy ja, így is lehet sört csinálni? Azóta kinőtte magát ez a mozgalom, és már nem lepődünk
meg, ha valaki meggyes pitével, túrórudival vagy különféle kávékkal teszi különlegessé sörét, és ez nem baj, hogy Molnár
doktor kollégám híres szavait idézzem. Szóval ilyen mezőnyben már nehéz rámutatni egy sörre, hogy ez extrém, de
például tavaly a budapesti kézműves sörfesztiválon kóstoltam az egyik hazai főzdétől céklás sört, na az eléggé megmaradt.

Mi v itt rá a Mi v itt rá a mármegintcsípmármegintcsíp insta-oldal elindítására,  vagy általában is a csíp insta-oldal elindítására,  vagy általában is a csípős nyavalyák fs nyavalyák főzésére,  sütésére?zésére,  sütésére?

Ezek szerint a tervem, hogy ez lesz az internet legeltitkoltabb gasztrotematikájú felülete, csak eddig működött. Annyi az
egész, hogy néhány ismerősömmel gyakran főzünk szóban: időnként indokolatlanul hosszú beszélgetéseket folytatunk
arról, ki, mit, hogyan, milyen fűszerrel felturbózva dobott össze. De elmondás alapján nehéz főzni, vagy legalábbis
nehezebb megjegyezni, szóval némi unszolásra elkezdtem felpakolgatni pár receptet. Nagy dolgokra nem kell gondolni,
bár ha van idő, akkor azért megy a kísérletezgetés, és örömmel ugrom bele az 5-6-7 órás főzős projektekbe, hobbiszintű
BBQ-zásokba, mert ez az, ami segít lehozni a hétköznapokról, és kikapcsolja az agyamat.

Ha nem indexes lennél,  akkor mi lennél? És mi lennél,  ha az amerikaifutballban bármi lehetnél?Ha nem indexes lennél,  akkor mi lennél? És mi lennél,  ha az amerikaifutballban bármi lehetnél?

Ha lehetne választani, akkor csapos a Mos Eisley-i kantinban, ahol hüllőarcú csápos lényeket kell kiszolgálni. Ha ennél
földhözragadtabb kell, akkor szerintem valami olyasmit, aminek köze van a sütéshez, főzéshez. Amerikaifutballban meg
maximum a pálya szélén idegesen ordibáló ember, mert ez a sport az egyetlen a kézilabda mellett, amitől kileng a
vérnyomásom meccs közben. A legutóbbi egyetemi amerikaifutball-szezon rangadóját, az LSU–Alabamát is csak a kanapé
mellett ugrálva bírtam végignézni.

 

Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!

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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