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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 12. és március 18.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 12. és március 18.
közöttközött

Az Index hírlevelét ezen a héten Miklósi Gábor, a politikarovat szerkesztője írta.

Ez a hírlevél kábé 7500 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok, Miklósi Gábor vagyok, és
függő, 2008 óta – akkor jöttem az
Indexhez.

A szenvedélybetegségem egy
permanens késztetés, hogy a
kollégákkal a fontos dolgok véresen
komolyan vétele és ironikus
szemlélete közötti szűk sáv határait
feszegessük.

Az elmúlt 12 év legnagyobb teljesítményei röviden. Tartottam (Stöckert kollégával) cukordiétát. Szerveztem (a teljes
szerkesztőség részvételével) összeesküvésnapot. Egyszer megpróbálkoztam (egyedül) az adóbevallásom online
kijavításával. És komoly adatelemző tényfeltárást végeztem (a családdal) egy mesekönyv tartalmáról.

Most egy, még ezeknél is extrémebb, tömeges emberkísérletben veszek épp részt: itthon dolgozom az ovis kislányaimmal.
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1. Koronavírus-tanácsok: mit vegyél, és hogyan 1. Koronavírus-tanácsok: mit vegyél, és hogyan őrizd meg a nyugalmadrizd meg a nyugalmad

Essünk túl a nehezén. Aki feliratkozott erre a hírlevélre, az szerintem törzsolvasó, nem kell végigkalauzolni a hét
járványügyi fejleményein, annál is kevésbé, mert annyira drámai változások előtt állunk, hogy a ma koronavírushírei pár
nap múlva érdektelenek lesznek. Egy-két hét, és nem a tömegessé váló új fertőzések számát fogjuk már figyelni, hanem a
kórházakból érkező sokkoló híreket.

Két időtálló, fontos cikket azért mindenképp olvassatok el. Az egyik arról szól, hogyan próbáljuk meg megőrizni a
nyugalmunkat a téboly közepette. És az az útmutató is jól jöhet, hogy milyen ennivalóból és mennyit érdemes bespájzolni.

 

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

 

2. 2. Eszenyi EnikEszenyi Enikő hónalja hónalja
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A koronavírus szinte minden egyéb témát háttérbe szorít, így járt Domschitz Mátyás nagyon vicces beszámolója is a
kőfaragók (értsd: sírkövesek) konferenciájáról. Nekem baromira bejön ez a fanyar humor, Matyinak határozottan többet
kéne obskúrus szakmai konferenciákra járnia. Egy idézet, egyben életvezetési tanács a megfelelő szó behelyettesítésével
bármely élethelyzetre: „Ha kőproblémájuk van, akkor keressenek fel egy kövest, ne saját kútfőből oldják meg.”

Idén 50 leszek, ritkán lepődöm már meg igazán, de amikor hónaljba kent lekvár kinyalásáról olvastam az Indexen,
összerezzentem. Annál, ami ezekben a hetekben a Vígszínházról kiderül, csak az izgalmasabb, hogy mihez kezd hosszabb
távon az ezer sebből vérző magyar színházi szcéna Eszenyi Enikővel és a többi, a hatalmával rutinszerűen visszaélő
figurával. Már persze ha nem Eszenyinek van igaza, aki szerint az állítások túlzók, és valaki csak felbujtotta a kollégáit,
hogy tönkretegyék őt és a Víget az igazgatóválasztás környékén.

 

3. 3. KKőproblémaprobléma

 

4. 4. Mi az, amit inkább ne kérdezzen meg az ember a párjától aMi az, amit inkább ne kérdezzen meg az ember a párjától a
szexbabákkal kapcsolatban?szexbabákkal kapcsolatban?
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5. A pillanat uralása5. A pillanat uralása
 

Tévedtem, még egy koronavírusos cikk van, amit szerintem érdemes elolvasni. Remélem, ér külső szerző cikkét ajánlani,
nekem mindenesetre nagyon bejött az Amnesty International hazai igazgatójának higgadt, okos véleménycikke arról,
ahogy a kormány a veszélyhelyzetet kezeli (nem meglepő módon pontosan úgy, ahogy az előző tíz évben kormányzott).

Hétfőn új kampányt indítottunk a másfél éves támogatói programunkban. Azért most, mert a járvány megmutatta, hogy
amikor igazán nagy baj van, a lényegre törő, hiteles tájékoztatásnál nincs fontosabb, az olvasók pedig elsősorban az
Indexben bíznak. A koronavírus már eddig is durván leterhelte a szerkesztőséget, és a neheze csak most jön. Közben a

Szombat este a feleségemnek felolvastam Molnár Réka bizarr szexbababordély-riportjából az üzemeltető két mondatát
(„Ha úgy vesszük, ez nem is számít megcsalásnak. Azért jobb, ha az ember párja egy babához jön, mint ha egy élő nőhöz
járkálna.”), hogy egyetért-e vele. A feleségem okos nő. Fürkészőn rám nézett, egy kicsit hallgatott, aztán válaszolt. A
terjedelmi korlát nem teszi lehetővé, hogy hosszan idézzem, úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy nem, nem ért vele
egyet.

A fotókat Rostás Bia készítette, és szerintem nagyon jól érezte, hogyan kell ezt a zavarba ejtő jelenséget prüdériától
mentesen, mégis finoman tálalni.

 

 

6. Segíts, hogy kérdezhessünk!6. Segíts, hogy kérdezhessünk!
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hivatalos tájékoztatás nincs a helyzet magaslatán, azt is nekünk kellett megszervezni, hogy legyen egy fórum, ahol
szakemberek köntörfalazás és korlátozás nélkül, élőben válaszolnak a kérdéseitekre. Támogassátok az Indexet, hogy
tartani tudjuk a tempót és a színvonalat!

És már biztos tudjátok,  ki készítette a fenti legós i l lusztrációt...És már biztos tudjátok,  ki készítette a fenti legós i l lusztrációt...

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

7. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat7. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat
 

Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: A Magyar Orvosi Kamara a lakhelyelhagyás korlátozásának bevezetését
javasolja a kormánynak
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Magyarok, készüljenek a legrosszabb forgatókönyvre

 

 

8. Ezek vagyunk mi: bemutatom Juhász Edinát, akinek a legmen8. Ezek vagyunk mi: bemutatom Juhász Edinát, akinek a legmenőbbbb
Martens bakancsgyMartens bakancsgyűjteménye van az Indexbenjteménye van az Indexben

Juhász Edina a tech-tud rovat újságírója, akit azért választottam, mert imádom a nevetését, viszont egyáltalán nem
ismertem, így viszont a hírlevél apropóján először két hete, egy indexes sörözésen (régi szép idők!) élőben beszélgethettem
vele, és most cseten is.

Lehet,  hogy félbe kell  majd szakítanunk, mert jön Lehet,  hogy félbe kell  majd szakítanunk, mert jön Földes AndrisFöldes Andris  kollégánk, hogy kiszedjek a hátából egy kollégánk, hogy kiszedjek a hátából egy
varratot,  mivel nem kap rá idvarratot,  mivel nem kap rá időpontot az orvosnál. Mit szólsz ehhez,  mint az érintett rovat munkatársa?pontot az orvosnál. Mit szólsz ehhez,  mint az érintett rovat munkatársa?

Sok helyen írják, hogy ez az időszak remek alkalom arra, hogy új képességeket sajátítson el az ember, de gondolom,
nyelvtanulásra meg programozásra gondolnak a legtöbben, esetleg horgolásra. Mondjuk, a hímzés technikájának egyik
alapja lehet a varratok kiszedése, de meglehetősen furcsa módját választottátok a csapatépítésnek. Megjegyzem, csak 60
százalékosnál erősebb alkohol fertőtlenít, szóval óvatosan a sterilizálással.

Van itthon gyógyszertári alkohol,  és jó,  hogy mondod, majd próbálok valami matyóhímzést utólag rávarrni!Van itthon gyógyszertári alkohol,  és jó,  hogy mondod, majd próbálok valami matyóhímzést utólag rávarrni!
De meg is jött a páciens,  késDe meg is jött a páciens,  később jelentkezem!bb jelentkezem!

Sok sikert, számolj majd be a fejleményekről!
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Ok, én tuti túlélem!Ok, én tuti túlélem!

Egyszer szedtek ki belőlem varratot, akkor is elájultam.

(Kis idővel később...)

Élve távozott! Januárban sokat írtál a szórakoztató elektronikai kiáll ításról,  a CES-rÉlve távozott! Januárban sokat írtál a szórakoztató elektronikai kiáll ításról,  a CES-ről . A fantáziámat azótal. A fantáziámat azóta
birizgálja a birizgálja a szomorú szeretetrobotszomorú szeretetrobot. Te mely ik kütyüt hoztad volna haza Vegasból,  és miért?. Te mely ik kütyüt hoztad volna haza Vegasból,  és miért?

Évek óta várom a kupifelszámoló/rendrakó robotot, ami havonta egyszer megkérdezi, hogy mi a tervem azokkal a
ruhákkal, amiket hónapok óta nem vettem ki a szekrényből, és ha egyetértek, kiszórja őket, hogy elvihessem
rászorulóknak. De idén Las Vegasból annak az olasz cégnek a vezetőjét hoztam volna haza anyukámnak, akik olyan
térdprotézist csinálnak, ami az emberek 98 százalékához passzol, és az a jelmondatuk, hogy egyáltalán nincs az rendjén,
hogy fájós térddel kell élni egy műtét után, és hogy nem az igazi a végeredmény. Legrosszabb esetben segíthetne neki a
szatyrok cipelésében, ha a térdét nem is tudja helyrehozni.

Remélem, a bakancsaidra nem vonatkozik a szortírozás. Mesélnél valamit arról,  hogy az azRemélem, a bakancsaidra nem vonatkozik a szortírozás. Mesélnél valamit arról,  hogy az az
átlátszó/citromsárga Martensed hogyan lett?átlátszó/citromsárga Martensed hogyan lett?

Ha jól emlékszem, az is egy turkálás eredménye. Egyáltalán nem osztom azt a véleményt, hogy cipőt nem szabad
használtan venni, a kék, piros bakancsom is használtan került hozzám, ráadásul kb. 14 éves koromban. Az előéletüket
nem tudom, de ez így is azt jelenti, hogy legalább húsz éve bírják velem a fesztiválozást. A sárga olyan négy-öt éve az
esőket.

KifertKifertőtleníted tleníted őket,  amikor megveszed?ket,  amikor megveszed?

Igen, pucolás, fertőtlenítés, és általában csodálatosak, pluszban valaki más törte be őket helyettem. II. Erzsébetnek is van
cipőbetörő embere, nekem több is, szerte a világban.

Lehet,  hogy az egyik Martensed régen pont a királynLehet,  hogy az egyik Martensed régen pont a királynőé volt?é volt?

Az nagyon boldoggá tenne, de sajnos nem tudom, mekkora cipőt hord.

Milyen jó,  hogy nem azt mondtad, hogy tuti nincs Martense! Megkérdeztem a rovatvezetMilyen jó,  hogy nem azt mondtad, hogy tuti nincs Martense! Megkérdeztem a rovatvezetődet,  Hancudet,  Hancu
kollégát,  hogy ha egy dolgot megtudhat most rólad, mi legyen az. Íme: „Milyen érzés egy szál nkollégát,  hogy ha egy dolgot megtudhat most rólad, mi legyen az. Íme: „Milyen érzés egy szál nőként aként a
tekkrovatban?”tekkrovatban?”

Meglep, hogy nem azt kérdezte, kész-e a cikk. Egyébként ilyen lehet a hangulat egy férfiöltözőben is, igaz, mióta itt vagyok,
nem láttam, hogy a reggeli megbeszélés közben át is öltöznének.

 

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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