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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 27. és március 4.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek február 27. és március 4.
közöttközött

Az Index hírlevelét minden héten más újságíró szerkeszti, most Előd Fruzsina, a gazdaságrovat munkatársa a soros.

Ez a hírlevél kábé 10 000 karakterből áll, és nyolc perc alatt lehet végigolvasni.

 

Üdv minden feliratkozónak, Előd
Fruzsina vagyok, és az Index
gazdaságrovatában dolgozom, ami a
száraz(nak tűnő) terület ellenére a
szerkesztőség egyik legvidámabb
barakkja. Korábban álmomban sem
gondoltam volna, hogy egyszer
újságíró leszek, de 2015-ben, lesz,
ami lesz alapon eltöltöttem egy
nyarat az Indexben gyakornokként,
aztán mire kettőt pislogtam, eltelt öt
év, és lám, még mindig itt vagyok.

Sőt, mint nemrég észleltem, a hírlevélíró beosztásba is bekerültem, szóval ezen a héten én szedtem össze drága
olvasóinknak a legfontosabb infókat. Mivel az utóbbi időben elég erős koronavírus-túlsúly volt a teljes világsajtóban, úgy
gondoltam, menjünk végig mindazon, ami emiatt esetleg elsikkadt az elmúlt hét napban. Lássunk is hozzá…
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...miután néztük pár percig ezt a hipnotikus kecskés gifet. 

 

1. Míg mindenki a járvány miatt izgult, történt néhány súlyos dolog1. Míg mindenki a járvány miatt izgult, történt néhány súlyos dolog
itthonitthon

A múlt héten a parlament megszavazta a börtönkártérítések kifizetésének felfüggesztését, ami abból a szempontból
mindenképpen durva, hogy itt jogerős bírói ítéleteket vesz semmibe az állam, legalábbis június 15-ig. 

Ez mit jelent?Ez mit jelent?

Ezeket az összegeket azért ítélik meg a bíróságok a fogvatartottaknak, mert a börtönkörülmények sokszor nem felelnek
meg az EU által elvárt szintnek.

Miért nem akarja kifizetni a kártérítéseket a kormány?Miért nem akarja kifizetni a kártérítéseket a kormány?

A kormány szerint viszontitt „joggal való visszaélésről”, „börtönbizniszről", van szó, amely mára többmilliárdos iparággá
vált. A területen új szabályozás készül, a kormány őszre tervezi megszüntetni a túlzsúfoltságot a börtönökben. 

Mi volt még –  a koronavíruson kívül –  izgalmas a héten?Mi volt még –  a koronavíruson kívül –  izgalmas a héten?

Egy másik megosztó téma is terítéken volt a héten: az új Nemzeti alaptanterv kérdése. Egyrészt Kásler Miklós
emberminiszter kijelentette, hiába a szakmai körök tiltakozása, szeptembertől már az új NAT szerint oktatnak az
iskolákban. A kormánynak különösen kellemetlen fejlemény ebben az ügyben, hogy kiderült: nemcsak a hagyományosan
liberálisnak tartott, állami fenntartású pesti és vidéki elit gimik tantestületei, de több neves egyházi iskola tanárai is
kritikusak az új NAT-tal. Tűzoltás gyanánt a kormánysajtóban bekamuzták, hogy a piarista tartományfőnök elítélte a
tiltakozást, de az Index kiderítette, hogy ilyesmi nem is történt. 

 

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

 

2. Megint rengeteg menekült miatt fájhat az EU feje2. Megint rengeteg menekült miatt fájhat az EU feje

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=792&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=793&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=794&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=795&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=796&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=797&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=798&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=799&qid=56827


A héten elindult végre a nyolc hónapot csúszó azonnali fizetési rendszer, ami azzal jár, hogy mostantól a bankoknak
képesnek kell lenniük a hét minden napján, 0–24 óráig, öt másodpercen belül célba juttatni a maximum 10 millió forintos
utalásokat. De mondok durvábbat, az új rendszerben a bankok például emailcím, adószám vagy mobilszám ismeretében
is tudnak majd utalni. Ez az egész szuperül hangzik, de mostantól még fontosabbá válik, hogy ne utaljunk
meggondolatlanul pénzt senkinek (például potenciális csalóknak), úgyhogy csak óvatosan!

A múlt hét végén olyan politikai bomba robbant Törökországban, amit egész Európa megérez, Erdoğan elnök ugyanis
kijelentette, hogy nem tartóztatja tovább a nagyrészt Szíriából származó menekülteket. Kezdetnek szélnek eresztett
néhány tízezer embert a török menekülttáborokból, ezért a görög partoknál egyre fokozódik a feszültség, amire az
EU gyorssegéllyel válaszolt.

Földes András kollégánk már el is indult Leszbosz felé, úgyhogy hamarosan helyszíni tudósításokkal is találkozhatnak az
Indexen (nem mellesleg köszönjük olvasóink támogatásait, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen gyorsan ott teremhessünk,
ha Európában bárhol helyzet van).

Miért történt ez?Miért történt ez?

Erdoğan döntésének hátterében komoly nemzetközi politikai játszma és egy durvuló háborús spirál áll, amiben az oroszok
is nyakig benne vannak. Akit mélyebben érdekel a téma, annak nagyon ajánlom szakértő munkatársaim elemzéseit a
menekültkérdésről és a szíriai háború aktuális állásáról. Akinek pedig csak pár perce van, az képbe kerülhet ezzel a
videóval. 

És hogy ki készítette a fenti legós i l lusztrációt?És hogy ki készítette a fenti legós i l lusztrációt?

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

 

3. Utalás öt másodperc alatt? Igen!3. Utalás öt másodperc alatt? Igen!

 

4. Biden az élre tört a demokrata el4. Biden az élre tört a demokrata előválasztásonválasztáson
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Wichmann Tamás után újabb sportlegendától búcsúzik az ország, 92 éves korában meghalt Székely Éva, a magyar
úszósport olimpiai bajnoka, a nemzet sportolója. Székely 1956-ig tízszer volt a válogatott tagja, összesen 44 magyar
bajnokságot nyert, ebből 32-t egyéni számokban. Összesen 36 országos, 12 Európa- és hat világrekordot állított fel, 1947
és 1951 között nyolcszor nyerte meg a főiskolai világbajnokságot. Két évvel ezelőtt, 90 éves születésnapja alkalmából
készült portrécikkünket itt olvashatja el. 

A héten volt az Egyesült Államokban a demokrata elnökjelöltségért zajló versengés fontos állomása, az úgynevezett
szuperkedd.

Mi az a szuperkedd?Mi az a szuperkedd?

Egyszerre 14 államban voksoltak arra, ki induljon majd Trump ellen novemberben. Az esemény egyértelmű győztese Joe
Biden, Obama volt alelnöke, aki tíz államot behúzott, míg fő riválisa, a demokratikus szocialista Bernie Sanders csak
négyet. Akik viszont igazán rosszul jártak, az Elisabeth Warren és Michael Bloomberg, utóbbi hiába ölt félmilliárd dollárt (!)
saját vagyonából a kampányba, ez szinte semmire nem volt elég, ezért vissza is lép.

A fejleményeket továbbra is az Index Fehér Ház blogján követhetik majd.

 

5. Meghalt Székely Éva olimpiai bajnok5. Meghalt Székely Éva olimpiai bajnok
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6. Tiltólisták vannak a közmédiában, dugdosnak egy államtitkárt6. Tiltólisták vannak a közmédiában, dugdosnak egy államtitkárt

Aki rendszeresen néz közmédiát, az ezen biztosan nem lepődött meg, de a héten a Politico konkrét bizonyítékokkal is
szolgált arra, hogy bizonyos érzékenynek minősített témákkal csak akkor foglalkozhatnak a közmédia munkatársai, ha
arra előzetesen vezetői engedélyt kapnak.

Kivel nem foglalkozhat a közmédia?Kivel nem foglalkozhat a közmédia?

Például Greta Thunberggel, a világhírű svéd környezetvédő kamaszlánnyal, de emberi jogi és menekültekkel foglalkozó
szervezetek sem kerülhetnek be csak úgy. Az MTVA a cikk megjelenése után egészen elképesztő Csubakka-védelemmel
próbálta oltani a tüzet, Greta Thunberg, akihez visszajutott az infó, így reagált a Twitteren: „Ilyen listáknak nem lenne
szabad létezniük, de ha már vannak, azt hiszem, kitüntetés rajtuk szerepelni.” 

Ha már a furcsa védekezéseknél tartunk...Ha már a furcsa védekezéseknél tartunk...

Szót érdemel az az eset is az elmúlt napokból, amikor megírtuk, hogy mintha eldugnák az újságírók elől a 22 éves
helyettes államtitkárt, Rácz Zsófiát, mire ő azzal reagált a Facebookon: amikor a sajtótájékoztatója után megkérdezte,
vannak-e kérdések, akkor az indexesek nem kérdeztek semmit. Csakhogy ez sajnos nem igaz, újságírói kérdéseket csak a
győri polgármesterhez lehetett intézni a hivatkozott eseményen. Mikor az erről szóló cikkünket az Index Facebook-
profiljával a poszt alá kommenteltük, jelezve Rácznak és követőinek, mi történt igazából, meglepő (oké, annyira nem
meglepő) fordulat következett: a hozzászólást törölték, az Indexet pedig letiltották az oldalról. Tanulság nincs. 

 

7. Ha valaki szerette volna ezt a levelet megúszni koronavírusos hírek7. Ha valaki szerette volna ezt a levelet megúszni koronavírusos hírek
nélkül, azt ki kell ábrándítanom :( Íme a legfontosabbak a hétrnélkül, azt ki kell ábrándítanom :( Íme a legfontosabbak a hétrőll

 

Magyarországon is megjelent a koronavírus, Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy két itt tanuló iráni diák
fertőződött meg, a Szent László Kórházban ápolják őket. Ez a cikk volt a legolvasottabb az Indexen.
Három koronavírusos amerikai diák Budapesten járt, egyelőre kérdés, ők megfertőztek-e bárkit.
A fertőzöttek száma világszerte 90 ezer fölé nőtt.
Megnéztük, mi történik, ha valaki le akarja teszteltetni magát itthon koronavírusra (spoiler: nincs egyszerű dolga).
Kompetencia 10/10, avagy a gyógyszerészkamara elnöke kamu lánclevelet terjesztett tovább, amiről később azt
állította, ő írta (csak véletlenül pont megegyezik a kamu lánclevéllel).
USA: Washington államban rengeteg fertőzött lehet, Seattle-ben felmerült a karantén lehetősége, Los Angelesben
szerdán szükségállapotot hirdettek.

 

8. És végül bónuszként a kedvenc anyagaim az elmúlt hét napból8. És végül bónuszként a kedvenc anyagaim az elmúlt hét napból

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=809&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=810&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=811&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=812&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=813&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=814&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=815&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=816&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=817&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=818&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=819&qid=56827
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=820&qid=56827


Támogatóinknak köszönhetően egy rövid dokumentumfilmet forgathattunk a hazai öngyilkosságok szempontjából egyik
leginkább érintett hazai térségben. Szilágyi Máté, Szilli Tamás és Bozsó Ági filmjét elsőként az Index hírlevél-feliratkozóinak
és támogatóinknak szeretnénk megmutatni, ezért, ha érdekel téged a 16 perces dokumentumfilm, kérjük, jelentkezz
mielőbb ezen a linken!

Helyszín: Bem Mozi, Budapest, Margit krt. 5., 1027
Időpont: 2020. március 10., kedd 18:00

A vetítés után beszélgetés is lesz arról, hogy miért van Magyarországon kiemelkedően sok öngyilkosság.

Jakab Pétertől, a Jobbik elnökétől megkérdeztük, tényleg szétesik-e épp a párt, kell-e közös lista 2022-ben
Gyurcsánnyal, és még egy csomó mindent mást is. 
„Benne volt a pakliban, hogy Magyarország teljesen eltűnik a térképről” – mondta Ablonczy Balázs történész
Trianonról TNT podcastünkben. (Ha nincs ideje meghallgatni, akkor is érdemes kattintani, mert a beszélgetés
kivonatát le is írtuk.)
Videórovatunk érzékletesen bemutatta, miért béna a kiskörúti bringasáv, és hogyan tolja a közmédia a kormánypárti
sajtóval karöltve a Mi Hazánk Mozgalmat. 
Ha szeretne (jogosan) háborogni azon, hogyan ússzák meg az adózást a dollármilliárdos profitokat bezsebelő
óriáscégek, akkor ezt a cikket olvassa el, és garantáltan képbe kerül.
Azt is körbejártuk, foglalkozik-e bárki azzal Magyarországon, hogy a gyerekmolesztálásokat megelőzendő
pszichológiai segítséget nyújtson pedofilknak.
A beépített nyomozós filmek rajongói pedig biztosan imádni fogják azt a cikkünket, amelyben a rendőrök és az
alvilág dolgaiban is járatos Dezső András kollégánk mutatja be a fedett nyomozók hazai valóságát.

 

9. Jöjjenek el a Bem Moziba, ahol premier el9. Jöjjenek el a Bem Moziba, ahol premier előtt vetítjük Átokháza címtt vetítjük Átokháza című
új dokumentumfilmünket!új dokumentumfilmünket!
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A beszélgetés résztvevői:

Szilágyi Máté, Index.hu, az Átokháza című film készítője
Szilli Tamás, Index.hu, az Átokháza című film operatőre
Jakabos Boglárka pszichológus
Dr. Tóth Mónika Ditta pszichológus, egyetemi adjunktus

A beszélgetést Munk Veronika, az Index.hu főszerkesztő-helyettese vezeti. 

Bónusz: az eseményen egy csomó indexes újságíróval lehet majd személyesen találkozni, bármiről beszélgetni!

 

10. Ezek vagyunk mi: 10. Ezek vagyunk mi: 
 bemutatom Nyilas Gergelyt, az Index egyik legbevállalósabb riporterét bemutatom Nyilas Gergelyt, az Index egyik legbevállalósabb riporterét

Gergő nemrég tért haza, miután Olaszország járvánnyal sújtott részéről tudósított, ezért csak telefonon sikerült elérnem a
karantén magányában.

Hol vagy most? Hol vagy most? 

A Balaton környékén, szerencsésen úgy adódott, hogy van egy ház, ahova vissza tudok húzódni. Mivel nyaraló, ember
nincs közel s távol, úgyhogy karanténnak ez ideális, nincs kinek átadnom az esetleg bennem lapuló vírust.

De ugye jól vagy?De ugye jól vagy?

Ja, tökéletesen, persze. Mi rövid ideig voltunk Milánóban, és egy kivétellel nem is fogyasztottunk helyi ennivalót. Ha így is
el lehetne kapni, akkor azt gondolom, hogy sokkal több lenne a fertőzött. 

Meddig tart még ez a számMeddig tart még ez a száműzetés? Milyenek a körülmények?zetés? Milyenek a körülmények?

Két hét a társadalmilag elvárt karantén, én hat napja vagyok itt, és nem is nagyon mozdultam ki még az udvarra sem.
Fűtés az nincs, de meleg víz azért van, úgyhogy nem panaszkodom. Szerintem ez azért jobb, mint egy valódi kórházi
karantén, de mondjuk sapkában megyek le a konyhába. 

Reméljük,  azért nem leszel beteg pont a karanténban.Reméljük,  azért nem leszel beteg pont a karanténban.

Hát igen, ez mondjuk kicsit bosszantó, hogy amikor meg akartam nyitni a vizet, végül gatyára vetkőzve be kellett mentem
a derékig érő hideg vizes aknába. Gondoltam is, hogyha ott megfázom, akkor senki nem vakarja le rólam, hogy
koronavírusos vagyok, de most  úgy tűnik, megúsztam.

Azt kijelenthetjük,  hogy ez az eddigi legnagyobb szívás,  amit az Indexért vállaltál,  vagy volt már ennélAzt kijelenthetjük,  hogy ez az eddigi legnagyobb szívás,  amit az Indexért vállaltál,  vagy volt már ennél
durvább is?durvább is?

Most, hogy így mondod, szerintem élvonalban van, főleg, hogy ez a része már nem is a munkához tartozik, csak várni kell.

Mi tud még versenyezni ezzel?Mi tud még versenyezni ezzel?

Mondjuk Urengojba, a Gazprom gázmezőjére elmenni, és ott állni a -25 fokban, 40 km/órás szélben, az úgy első blikkre
szívásnak tűnik. Meg Kelet-Ukrajnában a határon, amikor rám ijesztettek, hogy lerángatnak a buszról a nem létező határon
az éjszakába, és hogy ott nem tudom, mi lesz, na, az a pillanat talán versenyez ezzel. De ott cserébe készült egy anyag,
úgyhogy megérte az áldozat, most ez nincsen, csak két hét unalom. A megvilágosodás még nem jött el, csak néhány
apróbb bölcsesség, mint hogy műveljük kertjeinket, most például leveleket szedek össze. Meg hogy több nap, mint
kolbász, a kolbászkészlettel óvatosan bánok, de még mindig van a Milánóba vitt konzervkészletemből, úgyhogy ki fogom
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húzni. 

Istenien hangzik! De az a kemény akkor,  hogy ezek szerint nem fér bele a top3, legdurvább kalandodba,Istenien hangzik! De az a kemény akkor,  hogy ezek szerint nem fér bele a top3, legdurvább kalandodba,
amikor 2015-ben amikor 2015-ben menedékkérmenedékkérőnek álcáztad magadnek álcáztad magad, hogy így  mutasd meg, min mennek keresztül a,  hogy így  mutasd meg, min mennek keresztül a
menekültek a magyar táborokban?menekültek a magyar táborokban?

Figyelj, tényleg nem. De azért nem, mert annak minden pillanata érdekes volt, és fontosnak éreztem. Ennek meg a legtöbb
pillanatát annyira nem, de legalább tudok távolról dolgozni, az lett volna az igazi szívás, ha ez a szabadságom rovására
megy. 

És van valami,  amit a karanténból üzennél az olvasóknak?És van valami,  amit a karanténból üzennél az olvasóknak?

Olvassanak több Karantén Frigyest, és nézzenek Quentin Karanténó-filmeket. A karanténban arra is van ideje az
embernek, hogy hülye vicceken gondolkodjon!

 

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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