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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 5. és március 11.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 5. és március 11.
közöttközött

Az Index hírlevelét minden héten más újságíró szerkeszti, most Tóth-Szenesi Attila vezető szerkesztő került sorra.

Ez a hírlevél kábé 8600 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok! Tóth-Szenesi Attila vagyok,
a 20. században Szegeden éltem, a
21. században Budapesten. 2002 óta
dolgozom az Indexnél. Újságírótól a
főszerkesztőig szinte minden voltam
már, most vezető szerkesztő vagyok.
És hogy mi volt eddig a legjobb? Írni.
Először arra gondoltam, hogy ez a
hírlevél lehetne akár egy történelmi
visszatekintés a korábbi cikkeimre.
Végül úgy döntöttem, hogy csak
egyet emelek ki: egy megrázó
történetet Micikéről, az állomásfőnök
teknősről. (A fotón én vagyok az
elővigyázatossági okokból majdnem
üres szerkesztőségben.) 

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=854&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=855&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=854&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=856&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=861&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=866&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=878&qid=70272
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=880&qid=70272


És képzeljétek, az Országos Széchényi Könyvtárban archiválni kezdték az Index Neked hírlevelet! Itt érhetőek el az online
szabadpolcon a korábbi számaink.

 

1. A koronavírus az Indexb1. A koronavírus az Indexből nézvel nézve

Ilyen még nem volt: a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, az Egészségügyi Világszervezet pedig a világjárványt. Az Index
élete is gyökeresen megváltozott, szerdától a legtöbb újságíró távmunkában dolgozik. Egyedül a hírügyelet jár be a
szerkesztőségbe, a híreket, pláne, amikor ilyen dömping van, könnyebb kezelni az egy helyen dolgozó stábnak. De ha kell,
a hírügyeletesek is át tudnak állni az otthoni munkavégzésre. Most az a legfontosabb – bárhol is dolgozzunk –, hogy minél
kevesebbszer mozduljunk ki otthonról. 

Igen ám, de az Index egyik legnagyobb erőssége az, hogy ott van mindenhol. Akár járvány idején is. (Apropó, Földes
András a menekültválságot megszenvedő Leszboszon járt a napokban, most otthoni karanténban dolgozik.)

Van néhány kollégánk, akik önként vállalták a száguldó riporter szerepét. Náluk különösen fontos, hogy minden higiénés
szabályt betartsanak, erről egyébként remek ajánlások vannak olyan külföldi újságíróktól, akik fertőzött terepen dolgoztak
és egészségesek maradtak 2002-ben a SARS-járvány idején vagy akár 2019–2020 fordulóján Vuhanban. Ezzel együtt van
az a kockázat, amire nemet mondunk. Három héttel ezelőtt, bár fogcsikorgatva, de elengedtük Nyilas Gergelyt és Simor
Dánielt Észak-Olaszországba (két hét karantén után egyikőjüknek sincs baja), ma már oda biztos nem mehetnének, hiába
jelentkeznének önként. Csütörtökön pedig indulunk az osztrák–magyar határra, ahol az Észak-Olaszországból hazatérők
rohamára számítunk. (Az otthoni munkavégzésre átállt Munk Vera kolléganőm a lelkemre kötötte, hogy írjam meg:
hiányzik neki a benti zsizsegés. Asszem, így van ezzel mindenki.)

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.

 

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

 

2. Nagy Attila Károly-különkiadás2. Nagy Attila Károly-különkiadás
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Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a koronavírus-járvány miatt kérdéses a tokiói nyári olimpiai játékok megrendezése,
legutóbb már a szervezőbizottság egyik tagja is megpendítette ezt a lehetőséget. Akár lesz olimpia, akár nem, hatalmas
élvezettel olvasom Ághassi Attila kollégám magyar olimpiai bajnokokat bemutató sorozatát. (Attilával már az 1997-es
magyar–azeri meccset is együtt néztük, 3-1 ide, gólszerzők Klausz, Halmai, Illés.) Most járunk 1948-nál és Papp Lacinál.

Ezekben a cikkekben nekem mindig az a legizgalmasabb, hogy mi történt a sportolókkal pályafutásuk befejezése után. A
heti versenyzők közül például Csík Tibor bokszoló hajókat pakolt Ausztráliában. Itt a folyamatosan frissülő teljes sorozat.

A napokban csetelt rám Nagy Attila Károly, alias NAK, akivel a politikarovatban dolgoztam együtt a kétezres években, hogy
vajon mi lehet a perbenyiki Balogh Józseffel, aki a városi szeméttelepen guberált holmikból díszítette fel a házát. 2007-ben
jártunk riportozni a kelet-szlovákiai faluban, nekem meg erről eszembe jutott, hogy mennyire szeretem Attila azon témáit,
amelyek valamilyen módon a 20. századhoz, a történelemhez, a nagy vasakhoz, a retróhoz kapcsolódnak. Az elmúlt
napokban például bemutatta a még mindig futurisztikus Ferrarit a születésem évéből, az alig ismert tatabányai
autómúzeum csodáit, a helikopteres hadviselést a Bakonyban és a tatabányai bányaipari skanzent.

 

3. Tovább mesél Ághassi úr3. Tovább mesél Ághassi úr

 

4. Sixx tévét néz4. Sixx tévét néz
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Rém büszkék vagyunk a Képbehozó sorozatunkra, a legújabb darabjára (Fillér Máté és Hanula Zsolt munkájára, amihez
Kántor Viola adta a hangját) meg különösen. Az influenzáról szól, mert ne felejtsük, nem csak koronavírus van a világon. És
ha már influenza, íme egy kis matek. A koronavírusnak szerencsére egyelőre nincs magyar áldozata, de hány honfitársunk
veszti életét az influenza miatt. Nos, Joób Sándor és Szémann Tamás összeállításából kiderült, hogy erre nem is olyan
egyszerű válaszolni.

A helyzet az, hogy én már nagyon régóta alig nézek tévét, megteszi ezt helyettem Varga Attila, alias Sixx kolléga, aki épp
most esett ki a Liverpoollal a BL-ből, mondjuk kizártnak tartom, hogy befejezik az idei szezont. Megbízom az ízlésében; ha
azt mondja, hogy A Dal felesleges pénzkidobás volt, akkor neki elhiszem, de mindenekelőtt imádom, ahogy helyre rakja a
neki nem tetsző műsorok készítőit. Egy-egy cikkét néhány perc alatt elolvasom, miközben remekül szórakozom, egy rossz
tévéműsor viszont két-három órát is elvehet az ember életéből mindenfajta szórakozás nélkül.

És ha már a tévénél tartunk: íme egy teljességre törekvő válogatás posztapokaliptikus vírusos-járványos sorozatokról,
valamint a Netflix dokusorozatáról, a Pandémiáról. Bár ha jobban belegondolunk, lassan elég megnézni az esti híradót is.

 

5. Megint egy sorozat5. Megint egy sorozat

 

6. Vesszen a koronavírus!6. Vesszen a koronavírus!

Néhány héttel ezelőtt indult el Trianon-mellékletünk. Mit mondjak? Nem pont így képzeltük, már jó néhány erdélyi,
felvidéki, délvidéki, kárpátaljai riporton kellene túl lennünk, a koronavírus miatt azonban felelőtlenség lenne utazgatni.
Zubreczki Dávid az építészet mellett a zenében is jártas, erről azok a kollégák tudnának mesélni, akik ültek már vele a
newsroomban („Kalapom-pom-pom, kalapom-pom-pom, a fejemre szorítom”). Íme a nyilasok és a kommunisták által is
betiltott Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című operettsláger hiteles története.

 

7. Egy ifjú kolléga botlása7. Egy ifjú kolléga botlása

Ez a hírlevél kicsit rólam is szól, például arról, hogy hajlandó vagyok elnézni tanult kollégáim botlását. Mizsur András arról
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9. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat9. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat
 

Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: A helyzet drámai. Más szó nincs erre - egy olasz orvos a
koronavírusról

a Bruno Fernandes nevű Manchester United-futballistáról írt portrét, aki kedvenc csapatom, az Everton ellen egyenlített a
napokban. Annyit tudtam tenni szeretett klubom érdekében, hogy amíg én voltam az ügyeletes szerkesztő, addig nem
élesítettem ki a portrét. Ezt a néhány sort tekintsük kompenzálásnak, mert amúgy érdemes elolvasni a cikket, de ezt ne
mondjátok meg neki!

 

8. És most elárulok egy pokoli titkot8. És most elárulok egy pokoli titkot

Német Tamás és Lengyel-Szabó Péter hála istennek az elmúlt hetekben újrakezdte kattintásvadász sorozatát.

 

 

10. Ezek vagyunk mi: bemutatom Tóth Gergely kempóvilágbajnok újságírót10. Ezek vagyunk mi: bemutatom Tóth Gergely kempóvilágbajnok újságírót

A 2015-ös menekültválság alatt az olvasókat elkezdte érdekelni: honnan is jön ez a rengeteg ember? És itt jött a képbe
Tóth Gergely, aki kiképezte magát a Közel-Kelettel (is) foglalkozó újságíróvá. 

Az Index elAz Index előtt volt egy sötét korszak az életedben, nem?tt volt egy sötét korszak az életedben, nem?

Politikai tanácsadó voltam. A Political Capitalnél dolgoztam, elég sok Dávid Ibolya-beszédet és -cikket írtam, olyanokat is
például, hogy milyen érzés nőnek és politikusnak lenni. 

Dáv id Ibolyának a „Nem értek a focihoz” kezdetDávid Ibolyának a „Nem értek a focihoz” kezdetű beszédét nem te írtad? beszédét nem te írtad?
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Nem, de olyan volt, hogy egy Dávid Ibolya és Deutsch Tamás között folyó sajtóvita valójában köztem és Lánczi András
között folyt.

Kétszeres kempóvilágbajnokként nem véletlen,  hogy a Közel-Kelet a szakterületed. Senki nem tudja úgyKétszeres kempóvilágbajnokként nem véletlen,  hogy a Közel-Kelet a szakterületed. Senki nem tudja úgy
megmagyarázni,  hogy mi történik Szíriában vagy az izraeli  belpolitikában, mint te. Mit tanácsolnál Bassármegmagyarázni,  hogy mi történik Szíriában vagy az izraeli  belpolitikában, mint te. Mit tanácsolnál Bassár
el-Aszad szír elnöknek?el-Aszad szír elnöknek?

Morális érző lényként…

Nem, gátlástalan politikai tanácsadóként.Nem, gátlástalan politikai tanácsadóként.

Csinálja azt, amit eddig, lavírozzon, maradjon a felszínen. Ezek a diktátorok az utolsó töltényig nyomják. 

Hogyan lettél külpolos újságíró?Hogyan lettél külpolos újságíró?

Van újságíró, akit a sztori érdekel, és bármire ráugrik, ilyen a Dezső Andris. Engem a téma érdekel, mostanában főleg a
Közel-Kelet és Amerika. Ez egy végtelen történet. 

És nem sajnálod, hogy a kempó nem olimpiai sportág? Ha már kétszeres v ilágbajnok vagy,  lehetnélÉs nem sajnálod, hogy a kempó nem olimpiai sportág? Ha már kétszeres v ilágbajnok vagy,  lehetnél
olimpiai bajnok is,  szépen megélhetnél az életjáradékból.olimpiai bajnok is,  szépen megélhetnél az életjáradékból.

Ha olimpiai sportág lenne, akkor lehet, hogy már járni se tudnék. Az élsportban rengetegen elvesznek, szerencsére nálunk
ez amatőr sport.

És amúgy mi az a kempó?És amúgy mi az a kempó?

Kevert harcművészet, egy ausztráliai magyar találta ki. Huszonkét éve űzöm, a gyerekek miatt most már kevesebbet tudok
versenyezni. 

Arsenal-szurkoló vagy. Nem gondoltál arra,  hogy valami rendes csapatnak szurkolj ,  mint például azArsenal-szurkoló vagy. Nem gondoltál arra,  hogy valami rendes csapatnak szurkolj ,  mint például az
Evertonnak?Evertonnak?

Nem értek a focihoz, mondhatnám Dávid Ibolyával. Az utóbbi években eltávolodtam a focitól. Mindent láttam már.

 

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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