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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 26. és április 1.Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek március 26. és április 1.
közöttközött

Az Index hírlevelét ezen a héten Juhász Edina, a technológia és tudomány rovatunk újságírója írta.

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

 

Sziasztok! Juhász Edina vagyok, a
tech-tudomány rovatból. Ezen a
héten én vagyok a hír-DJ, és ezt most
azért írom így, mert az adatok szerint
az első cikkem, ami megjelent az
Indexen 2009-ben, egy Faithless-
interjú volt, amire összesen három
percet kaptam bemutatkozással
együtt. Az egyik legemlékezetesebb
első munkám NAK (Nagy Attila
Károly) kollégámmal volt, aki azóta
rovattársam, és szerintem nem is
emlékszik erre: a svéd nagykövetség
fogadásán a Backyard Babies
garázsrock zenekarral
kultúrpolitikáról és punkságról
beszélgettünk.

Talán ott kezdődött el, hogy mindig megtalálnak a szürreális dolgok, és ezek végigkövettek akkor is, mikor a Díványnál
dolgoztam. A csúcs az volt, mikor eljutottam Türkmenisztánba néhány napra, ami maga a nonstop rácsodálkozás
mindenre. A személyes kedvencem onnan a világ legnagyobb fedett óriáskereke. Hogy az mire jó? Semmire.

Ez itt fentebb pedig egy kép rólam és a koronavírust is betiltó Gurbanguly Berdimuhamedow elnökről, akinek a fotója
mindenhol kötelező jelleggel kint van. Még a taxiban is. 

Ez pedig a kedvenc gifem, ami bemutatja, hogy a mostani időszakban miként dolgozunk az Indexnél, és az elütéseket is
megmagyarázza:
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1. 1. Mondtuk már egy párszor, de most újra: mindenki maradjon otthon!Mondtuk már egy párszor, de most újra: mindenki maradjon otthon!

A múlt héten a kormány hivatalosan is kijárási korlátozást vezetett be. Bár volt, aki ezt úgy értelmezte, hogy
megengedőbbek lettek a szabályok, a cél az lenne, hogy tényleg maradjon mindenki otthon. Hogy mit szabad, és mit nem,
azzal több cikkben is foglalkoztunk, és azt is megnéztük, hogyan működik így a piacozás. Kutyát sétáltatni, az utcán sétálni,
sőt még házasodni is lehet, de innen üzenem a felső szomszédomnak is, hogy mindennap bulit tartani nem jó ötlet. 

 

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

 

2. 2. A nagy kérdés a maszkokról: kell vagy nem?A nagy kérdés a maszkokról: kell vagy nem?
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Nagyon terjed a járvány az Egyesült Államokban. A filmekben ilyenkor már rég jönne valami szuperhős. A helyzet New
Yorkban a legrosszabb, de a kint élő magyarok szerint az egész ország megváltozott. A világ alapjaiban más lett, és erről
mutattunk is egy csomó képet a héten, az űrből is. 

A világon több helyen is kérdés, hogy akkor most az egészséges ember hordjon-e maszkot vagy sem, és honnan
szerezzen, ha sehol sincs. Ebben a cikkben írtam arról, hogy a WHO még mindig azt mondja, nem kell maszk, ugyanakkor
egyre többen mondják azt, hogy mégiscsak jó lenne, ha valamit raknának az emberek az arcuk elé. Orbán Viktor is
megszólalt, és rövidre zárta a kérdést azzal, hogy nincs elég maszk, hiába is írnák elő a viselését.

 

3. 3. Fokozódik a helyzet az Amerikai Egyesült ÁllamokbanFokozódik a helyzet az Amerikai Egyesült Államokban

 

4. 4. Jó, jó, de mikor lesz már ennek az egésznek vége? És mi lesz, amikorJó, jó, de mikor lesz már ennek az egésznek vége? És mi lesz, amikor
végre vége lesz?végre vége lesz?

Én is mindennap ezt kérdezem a világtól, és egyszer biztos vége is lesz. Hogy utána már nem lesz minden ugyanolyan,
mint eddig, az biztos, de közhelyek helyett inkább érdemes Előd Fruzsina cikkét elolvasni. Az is izgalmas, hogy mi lesz a
turizmussal, erről is született cikkünk a héten. A tudósok teszik a dolgukat, és addig pedig nem tehetünk mást, mint hogy
próbálunk úrrá lenni a bizonytalanságon. 
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Megszavazta a parlament a koronavírus-törvényt, ami ellen azért is tiltakoztak civil szervezetek és ellenzéki politikusok,
mert határozatlan időre szól. Sokan attól tartanak, hogy a kormány azután is fenntartja a rendeleti kormányzást, amikor
már nem lesz veszélyhelyzet.

Mit lett ezután?Mit lett ezután?

Varga Judit igazságügyi miniszter szerdán azt nyilatkozta, hogy addig lesz hatályban a törvény, ameddig a veszélyhelyzet
fennáll. A nyilatkozatra nem is nagyon volt ideje reagálnia senkinek, mert megérkezett a hír, miszerint a
kormány elvenné a polgármesterek döntési jogkörét. Aztán még aznap Gulyás Gergely visszavonta ezt a tervezetet, de
azért még így is maradt egy rakás fontos döntés, amit a kormány még a veszélyhelyzet ideje alatt szeretne átnyomni. 

Mi ebben az érdekes?Mi ebben az érdekes?

Annyit spoilerezek, hogy kerültek bele olyan fontos pontok, amiknek az égvilágon semmi közük a koronavírushoz. 

Én mint a Mátrai Erőmű Sportegyesület teniszszakosztályának egykori tagja természetesen nyomon követem a Mátrai
Erőművel kapcsolatos eseményeket, nemcsak azért, mert gyöngyösiként lenyűgöz, mennyire tájidegen, hanem mert a
17,44 milliárd forint az irgalmatlanul sok pénz. Ebből a cikkből azért jóval több is kiderül arról, hogy piaci szempontból is
soknak tűnik-e ez az összeg. És ha már tenisz, Wimbledon idén elmarad.

 

5. 5. Zajlanak az események a hazai politikában isZajlanak az események a hazai politikában is

 

6. 6. Bemutatjuk napjaink hétköznapi hBemutatjuk napjaink hétköznapi hőseitseit

Pintér Luca cikkéhez Huszti Pista készített fantasztikus fotókat. A frontvonalban küzdőket mutatják be, akik a jelenlegi
helyzet hétköznapi hősei. Gyógyszerésszel, szemétszállítókkal, szociális munkással, zöldségessel, pizzafutárral és orvossal
is beszéltünk határaik feszegetéséről.

 

7. 7. Drágán cserélt gazdát a Mátrai ErDrágán cserélt gazdát a Mátrai Erőmmű

 

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1188&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1188&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1189&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1190&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1191&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1192&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1151&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1193&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1194&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1194&qid=112329
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1195&qid=112329


10. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat10. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat
 

Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: Mit szabad és mit nem a kijárási korlátozásban?

8. 8. Állatos hírek is voltak azért a héten, ezek azokÁllatos hírek is voltak azért a héten, ezek azok

A héten kiderült, hogy Escobar szabadon élő vízilovai nagyon jól érzik magukat, és igazából hasznosak is, viszont a
tőkésrécékre vigyázni kell. A delfinek együtt fütyörésznek, a kecskék meg az utcán bandáznak. Érdemes meghallgatni a
TNT podcastot is Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, mert az egész világ
rosszabb hely lesz, ha nem vigyázunk a madarakra. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

9. 9. Irodakukaccá vált punkokIrodakukaccá vált punkok

Klasszikus értelemben vett punk sosem voltam, de Prosecturát hallgattam, igaz, inkább a Bad Religion–NOFX-vonalat
kedveltem, ha meg magyar punk, akkor a Fürgerókalábak. De a héten megjelent Molnár Réka csodálatos  cikke Aradi
László fotóival, ami után most még jobban hiányoznak a koncertek. 
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Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Szabadon engedik a munkanélkülivé vált elefántokat Thaiföldön

 

11. Ezek vagyunk mi: bemutatom Pintér Lucát11. Ezek vagyunk mi: bemutatom Pintér Lucát

Pintér Lucát régóta ismerem, és imádom, hogy mindig nyugodtnak és higgadtnak tűnik. Huszti Pistával közös anyaga volt
a héten a kedvencem, a járvány hétköznapi hőseiről, a cikket fentebb már ajánlgattam.

Volt már olyan, hogy dühöngve kiborultál valamin?Volt már olyan, hogy dühöngve kiborultál valamin?

Szerda reggel, amikor elolvastam a salátatörvény-tervezetet. 

Mely ik részén akadtál ki a legjobban? Mely ik részén akadtál ki a legjobban? 

Főként a polgármestereket korlátozó törvényjavaslaton, de az is elképesztő, hogy az állam döntse el, változtathatsz-e
nemet. Egy transznemű rab jutott eszembe, aki papíron még férfi volt, de külső jegyeiben már nő, mégis a férfiak közé
teszik. A börtön alapjában véve sem egy kellemes környezet, így meg főleg nem. 

Emlékszem, nagyon szerettem azt a Emlékszem, nagyon szerettem azt a cikkedetcikkedet,  ami a börtönben szülésr,  ami a börtönben szülésről  szólt. Arról milyen emlékeketl szólt. Arról milyen emlékeket
őrzöl,  mennyire terhelt meg téged lelkileg?rzöl,  mennyire terhelt meg téged lelkileg?

Nagyon szerettem azon az anyagon dolgozni. Már akkor is kihívás volt bejutni a bv. falai közé (ma lehetetlen), az pedig
kész csoda, hogy annak idején kaptunk engedélyt arra, hogy ott legyünk egy fogva tartott nő szülésén. Sokkal jobban
szeretek olyan anyagokon dolgozni, amikért egy kicsit jobban meg kell küzdeni. Ez is ilyen volt. Lelkileg egyáltalán nem
volt megterhelő. Egy fontos részét mutattuk be a bv.-nek, az anya-gyerek körletet szerintem még mindig kevesen ismerik,
és még kevesebben tudják, hogyan működik, miért jött létre. Inkább erre fókuszáltam, és nem arra, hogy mennyire rossz,
ha egy csecsemő a börtönben születik. Sőt, a családi körülmények miatt nekik így sokkal jobb.

És nem olyan régen, amikor És nem olyan régen, amikor bántalmazott nbántalmazott nőkkel beszélgettélkkel beszélgettél ,  mennyire volt nehéz elérni,  hogy,  mennyire volt nehéz elérni,  hogy
megnyíl janak neked az áldozatok,  és a ny ilvánosság elmegnyíl janak neked az áldozatok,  és a ny ilvánosság előtt meséljenek?tt meséljenek?

Renner Erika ügyét azóta követem, amióta megtámadták. Az majdnem hét év (jézusom!), Orosz Bernadett-tel néhány
nappal azután beszéltem először, ahogy kitette azokat a fotókat a Facebook-oldalára. Velük folyamatosan tartottam a
kapcsolatot, így egyfajta bizalom már kialakult. A két fiatalabb alannyal telefonon könnyen egyeztettünk időpontot, a
személyes interjú alatt viszont azt éreztem, hogy eléggé be vannak zárva, ami tökre érthető. Egyikőjük szerintem nem is
tudott teljesen megnyílni, a másik lánynál akkor éreztem, hogy omlanak le a falak, amikor hirtelen elsírta magát interjú
közben. Ezek a nők szerencsére hittek a nyilvánosság erejében, csak meg kellett találnom őket.

Most már beszéljünk v idámabb dolgokról,  hogy bírod a bezártságot? Jó,  mondjuk ez még mindig nem túlMost már beszéljünk v idámabb dolgokról,  hogy bírod a bezártságot? Jó,  mondjuk ez még mindig nem túl
v idám…vidám…

Ma elmentem futni a Hajógyárira, senki nem volt. A bizonytalanságot rosszabbul viselem.

Szerinted mikor mehetsz újra a Balatonhoz?Szerinted mikor mehetsz újra a Balatonhoz?
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Igazából szabadidős tevékenység alatt akár most is mehetnék, de a szüleim miatt nem fogok. A munka miatt én még túl
sokat járok emberek közé –természetesen a megfelelő védőfelszerelésben, szóval egy jó ideig se Balaton, se szülők. 

Na, kéne valami v idám és pozitív  végszó, tudsz egy jó v iccet?Na, kéne valami v idám és pozitív  végszó, tudsz egy jó v iccet?

Nem vicc, de úgy érzem, végre a helyemen vagyok, hihetetlen ez a közösség és ez a munka, ami itt az Indexben folyik,
szóval tartsunk ki! Tartsatok ki! Nincs jó szóviccem most.

 

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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