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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 19. és március 25.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 19. és március 25.
közöttközött

Az Index hírlevelét ezen a héten Janecskó Kata, a politikarovat újságírója írta.

Ez a hírlevél kábé 8500 karakterből áll, és hét perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok, Janecskó Kata vagyok a
politikarovatból, 14 éves korom óta
újságíró szerettem volna lenni. 

2010-ben jöttem az Indexhez, itt
dolgozni a többiek miatt még annál is
jobb, mint amilyennek 14 évesen az
újságírást elképzeltem, szóval jobb,
mint a nyugatosok stíljében
kávéházakban írni és cigizni
naphosszat, és ezzel szerintem elég
sokat mondtam. 

A példaképem Albert ügynök a Twin Peaksből, enyém az indexes vágóképeken olykor feltűnő Patrick Bateman baba, és
olyan sokszor írok sötét témákról, hogy nem mertem mosolyogni az indexes profilképemen. Pedig azért csinálok mást is.
Például sikertelenül megpróbáltam előkeríteni a nagykovácsi tigrist és lefényképezni Matolcsyné vagyonnyilatkozatát. 

Egy ideális világban az újságírók egyik dolgát, a hatalmon lévők elszámoltatását valahogy így képzelem:
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1. 1. A koronavírus meg a reményA koronavírus meg a remény

Túl régóta vagyunk már bezárkózva a lakásainkba a járvány pusztításáról szóló hírekkel. Én ebben a hírlevélben nem
tetézném ezt, inkább végigveszek pár dolgot, ami segíthet.

Összeszedtünk egy helyre mindent, ami fontos a koronavírussal kapcsolatban a tudományos fejleményektől kezdve a
megelőzésig.

Igyekeztünk tisztázni a vitás kérdéseket a magyar koronavírus-törvény körül, sőt vendégszerzőkkel véleménycikk-
vitasorozatot indítottunk a kormány által kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzetről és annak meghosszabbításáról. Ennek a
szokatlan nyitódarabja a kormány álláspontja volt Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesének
tolmácsolásában. Ahogy Miklósi Gábor kollégám írta: csak arról van szó, hogy tettünk a kormánynak egy gesztust abban a
reményben, hogy talán végre normális kapcsolatra törekednek a sajtóval. Meglátjuk, mi lesz.

Aztán gyűjtöttünk segítő szándékú kezdeményezéseket a közösségi médiából, a tudományrovat pedig felsorolta a jó
híreket a koronavírusról.

 

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

 

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1076&qid=98114
https://index.hu/techtud/2020/03/25/minden_egy_helyen_ami_a_fontos_koronavirussal_kapcsolatban
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1077&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1078&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1079&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1080&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1081&qid=98114
https://index.hu/techtud/2020/03/23/jo_hirek_koronavirus
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1083&qid=98114


Hozzáállás kérdése, hogy ez jó vagy rossz hírnek számít-e, mindenesetre hétfő reggel havazni kezdett, az ország egyes
részein karácsonyi képeslapokat megszégyenítő látványvilág alakult ki, és a hóemberek mellett nyilván elkészült az első
hóvírus is, amit olvasónk Snovid-19-nek nevezett el. A dolgot úgy is fel lehet fogni, hogy a hirtelen jött hideg megkönnyíti
az otthon maradást. Én annyira nem örülök, hogy napok óta a Hull a pelyhest vagyok kénytelen énekelni a kisfiam
kívánságára. (Legófotó: Mosolypuszta)

2. 2. Elindult az Index iskolatévéElindult az Index iskolatévé

Ez még tulajdonképpen az előző pont folytatása, csak külön is ki akartam emelni a kedvencemet: megpróbálunk segíteni
az érettségire való felkészülésben az otthon ragadt diákoknak. Három szuper tanár vállalta, hogy tíz-tíz órában
előadásokat tartanak magyarból, matekból és történelemből.

Már le is ment mindhárom tárgyból az első óra: a jó szövegről, a kombinatorikáról és a Szovjetunió széteséséről volt szó.

 

3. 3. Havat kaptunk a nyakunkbaHavat kaptunk a nyakunkba

 

4. 4. Új igazgatója van a VígszínháznakÚj igazgatója van a Vígszínháznak
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az eredeti
időpontban, 2020. július 24. és augusztus 9. között az olimpiai játékokat. A terv most az, hogy a halasztás csak legkésőbb
2021-ig szól. Az eddig példátlan döntés felvet jó pár kérdést, például hogy mi lesz  a lebukott doppingosokkal, akik ezen a
nyáron nem versenyezhettek volna. Arról, hogy a magyar sportolóknak a halasztás mit jelent, itt írtunk.

Szívroham vitte el 92 éves korában a legendás francia képregényrajzolót, Albert Uderzót. Az Asterix és Obelix alkotójától a
franciák saját karaktereivel búcsúztak, mi pedig ezzel a nekrológgal.

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: Erre készüljön, akit koronavírusra kell tesztelni
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Vuhanban negyedik napja nincs új regisztrált fertőzött

Múlt csütörtökön Eszenyi Enikő, akit addigra már több mint hatvan színész és más színházi ember vádolt meg verbális
erőszakkal és hatalmi visszaéléssel, bejelentette, hogy lemond a Vígszínház éléről, és visszavonja a pályázatát is. Ezt több
volt vígszínházas sem érzi önmagában megnyugtató lezárásnak, ebben a cikkben kiderül, hogy miért.

A Vígszínház vezetésével Rudolf Pétert bízta meg a főpolgármester, ő pedig komor hangú közleménnyel fogadta a
kinevezést.

 

5. 5. Elhalasztják a tokiói olimpiátElhalasztják a tokiói olimpiát

 

6. 6. Meghalt az Asterix írójaMeghalt az Asterix írója
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8. 8. Egy szív szerinti gyermekEgy szív szerinti gyermek

A végére hagytam azt az anyagot, amelyiket a legjobban szerettem ezen a héten. Home office-ban, kisgyerek mellett alig
van időm még fésülködni is, de ezt azonnal megnyitottam, amikor megláttam, és nem is csuktam be, amíg a végére nem
értem. 

Rostás Bianka kollégámnak négy év munkája van benne, hogy így tudja megmutatni Jásper Éva, egy egyedülálló anya és
örökbe fogadott kisfia, a Down-szindrómás Tamás életét.

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Szalma Baksi Ferencet, a newsroom rovat9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Szalma Baksi Ferencet, a newsroom rovat
vezetvezetőjétjét

Szalma Baksi Feri a központi hírgyárunkat irányítja, emiatt évek óta rendszeresen pokolian korán kel, hidegvérrel és
kedvesen kezeli a korán kelésben nem ennyire edzett kollégákat, és emellett megbízhatóan és magas minőségben ellátja
az Indexet Louis de Funès-gifekkel. Feri az a barátom az Indexben, akivel nevettem már magam szó szerint könnyesre, és
ha a kétévesem játékautót helyez a mindenbe beletörődő macska hátára, Feri az, aki harminc másodpercen belül kapja a
fotót.

Hogy érzed magad home office-ban? Felüdülés az egymást váltó emberekkel mHogy érzed magad home office-ban? Felüdülés az egymást váltó emberekkel működködő newsroom newsroom
legendásan kaotikus,  kávéfoltos,  újsághegyekkel és szotyolahéjjal borított asztalai után?legendásan kaotikus,  kávéfoltos,  újsághegyekkel és szotyolahéjjal borított asztalai után?

A home office-nak megvan az a csodálatos előnye, hogy egy kilenc hónapos gyerek dumál, sikít és kiabál a hátam mögött,
ami egy idő után hátrány is tud lenni. Az első egy hét az introvertáltak paradicsoma, senki sem szól hozzád, nem kell
kilépni az ajtón, nincsenek körülötted szotyiopaták, de a második hét közepére már hiányzik a benti nyüzsgés. Hiányoztok,
na.

Ha már szoty iopaták: többszörös szóv iccmellényes vagy olyan húzásokért,  mint az „Ha már szoty iopaták: többszörös szóv iccmellényes vagy olyan húzásokért,  mint az „oh Robert,  ma olyanoh Robert,  ma olyan
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ficós vagyficós vagy ”,  kés”,  később megérdemelten tagja lettél az indexes Egymill ióan a Minbb megérdemelten tagja lettél az indexes Egymill ióan a Minőségi Szóv iccekért Társulásségi Szóv iccekért Társulás
háromtagú díjbizottságánakháromtagú díjbizottságának . . 

Azt mondtam már, hogy szétesett a szóviccbizottság? Az egyik tag Norvégiába költözött, szóval most oszlóban vagyunk. De
ez tényleg annyira rossz, hogy ne is tedd bele.

Hát,  én röhögtem, pedig nem most láttam elHát,  én röhögtem, pedig nem most láttam először.ször.

A home office megöli a szóviccet, ahhoz mindig kellenek a benti impulzusok. Nem magányos műfaj, valakivel mindig meg
kell osztani, és írásban nem az igazi, látnod kell a célszemély leolvadó arcát.

Hát,  legalább a newsroom az a rovat az Indexen belül,  amely ik a legtovább kitartott az irodai,  bentiHát,  legalább a newsroom az a rovat az Indexen belül,  amely ik a legtovább kitartott az irodai,  benti
munkával,  amíg csak lehetett. Tényleg,  amikor mi nagyjából tíz éve megismerkedtünk, te már akkor is amunkával,  amíg csak lehetett. Tényleg,  amikor mi nagyjából tíz éve megismerkedtünk, te már akkor is a
newsroomban dolgoztál. De hogy is kerültél oda? Honnan és mikor jöttél az Indexhez?newsroomban dolgoztál. De hogy is kerültél oda? Honnan és mikor jöttél az Indexhez?

A szegedi egyetemre jártam, azok voltak a legszebb évek, mert mindent kipróbálhattam, rádióztam, tévéztem, még arra
volt is energiám, hogy a színház zenekarában basszusgitározzak. Aztán 2002-ben elindult a Délmagyarország online, és
engem beszippantott az internet. Egy évvel később már a kormányzati portálnál dolgoztam újságíróként. 2008-ban
hallottam először arról, hogy az Indexben felállna a newsroom, és megkérdezték, érdekelne-e. Érdekelt, nagyon is. Azt
tudtad, hogy az első cikkem 2000-ben jelent meg az Indexen?

Nem, mirNem, miről  szólt?l  szólt?

A világ legrosszabb interjúja volt a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával minden idők legrosszabb nyitókérdésével.
Rettenetes, még ma is beleizzad a tenyerem, ha eszembe jut. Talán ezért nem vettek fel azonnal, és nyolc évet kellett
előszobáznom.

Most már sajnálom, hogy nem ezzel kezdtem én is a „hogy érzed magad” helyett. Na de akkor 2008, ezekMost már sajnálom, hogy nem ezzel kezdtem én is a „hogy érzed magad” helyett. Na de akkor 2008, ezek
szerint 12 éve newsroomozol: ez  a napi hírek pörgetésében iszonyú hosszú idszerint 12 éve newsroomozol: ez  a napi hírek pörgetésében iszonyú hosszú idő. Van még olyan hír,  ami. Van még olyan hír,  ami
tényleg meg tud lepni? És van all-time kedvenc híred?tényleg meg tud lepni? És van all-time kedvenc híred?

Azt hiszem, ezt nem lehet überelni. Kétszer kellett leírnunk, hogy egyszer elhiggyük.  Egy repülő harkály hátán utazó
menyét! A másik egy cím, amit Tenczer Gábor adott egy esti ügyeletben: A legkisebb is számít: Gaskó. Kattints bele, és még
a reklámzenét is egyből meghallod.

És meg is lett itt is a dallamtapadás,  köszi! Így ,  hogy alapvetÉs meg is lett itt is a dallamtapadás,  köszi! Így ,  hogy alapvetően hírekben utazol,  nagyon ritkán lehet ten hírekben utazol,  nagyon ritkán lehet tőledled
szubjektív  cikket olvasni,  pedig nagyon szeretek. Most csupa olyan példa jut eszembe, amikor a vajdaságiszubjektív  cikket olvasni,  pedig nagyon szeretek. Most csupa olyan példa jut eszembe, amikor a vajdasági
életedréletedről  írtál,  mint például l  írtál,  mint például Az én CsongrádombanAz én Csongrádomban vagy az Index  vagy az Index Trianon-mellékleténekTrianon-mellékletének  az elindításakor. az elindításakor.
EgyértelmEgyértelmű döntés volt,  hogy megírd ezeket a nagyon személyes szövegeket? döntés volt,  hogy megírd ezeket a nagyon személyes szövegeket?

Az identitásom nagyon fontos része az, hogy vajdasági vagyok. Burekot eszem (és nem bureket), hozzá jogurtot iszom (és
nem joghurtot). A söröm a Jelen pivo, borból pedig a vranacot szeretem a legjobban. Erről nagyon hosszan tudnék még
beszélni, de nem szeretném, ha valami furcsa délszláv nosztalgiába fulladna az interjú. :)

Oké, akkor fejezzük be v idáman: min nevettél ma utoljára?Oké, akkor fejezzük be v idáman: min nevettél ma utoljára?

Azon a gyűjtésen, amit nemrég átküldtél nekem. Már az első képnél elvéreztem.

 

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

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1105&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1106&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1107&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1108&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1109&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1110&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1111&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1083&qid=98114


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

           

 

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1112&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1113&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1114&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1115&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1116&qid=98114
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1117&qid=98114

	1. A koronavírus meg a remény
	2. Elindult az Index iskolatévé
	3. Havat kaptunk a nyakunkba
	4. Új igazgatója van a Vígszínháznak
	5. Elhalasztják a tokiói olimpiát
	6. Meghalt az Asterix írója
	8. Egy szív szerinti gyermek



