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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 2. és április 8. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 2. és április 8. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Fábián Tamás, a politikarovat munkatársa a
SOROS.

Ez a hírlevél kábé 7600 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Fábián Tamás vagyok, 2014 óta
dolgozom az Indexnél, főleg
belpolitikai témájú cikkekkel és
videókkal foglalkozom. Mesélhetnék
a vicces és komolyabb munkáimról,
de inkább azt mondom el, hogy az
Index előtt az Origónál dolgoztam,
ami egy remek újság volt, amíg
politikai nyomásra a
kormánypropaganda szócsövévé
nem silányították. 

Mindez azért érdekes, mert életem nagyobb részében újságírással akartam foglalkozni, és bár a szakma az egész világon
nehéz helyzetben van, Magyarországon különösen kevés olyan lap maradt, ahol szabadon, politikai nyomás nélkül, a saját
sztenderdjeink szerint dolgozhatunk. 

Miután a saját bőröm is volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen az, amikor a politika tönkretesz egy szerkesztőséget,
különösen értékesnek tartom, hogy van még olyan műhely Magyarországon, mint az Index, ahol csak magunknak és az
olvasóinknak akarunk megfelelni: mi döntjük el, hogy miről írunk és miről nem; mi döntjük el, hogy mit kérdezünk meg
egy interjúban. 

És akkor a drámai bevezetés után jöjjön egy gif sailorriplaytől, amit szeretek:
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Az e heti Index Neked hírlevélbe igyekeztem olyan anyagokat válogatni, amiket valamiért érdekesnek vagy fontosnak
tartottam. 

1. 1. Mi köze a természet kizsákmányolásának a koronavírus-járványhoz?Mi köze a természet kizsákmányolásának a koronavírus-járványhoz?

Naponta százával születnek nálunk a koronavírussal kapcsolatos hírek, amik elengedhetetlenek, hogy olvasóink tudják,
hol tart éppen a járvány hazánkban és a világban. Legalább ennyire fontosak azok az írások is, amelyek összekötik az
információkat, hátteret és értelmezési keretet nyújtanak a történésekhez. Domschitz Mátyás cikke tele van olyan
szempontokkal, amelyek még nem jelentek meg a magyar sajtóban; érthetően elmondja, hogyan következik a mostani
pandémia Kína hetvenes évekbeli élelmiszerhiányából és többek között abból, hogy mi, európaiak mostohán bánunk a
természettel. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

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

 

2. 2. Az illiberális nagymester ballépéseAz illiberális nagymester ballépése

Mindig élvezettel olvasom Tóth Gergő külpolitikai elemzéseit, mert valósággal lubickol az európaitól jelentősen eltérő
kultúrájú térségek geopolitikai játszmáiban. Ebben az írásban azt mutatta be, mi lehet az oka annak, hogy Törökország lett
a járvány egyik gócpontja, és milyen politikai-gazdasági okokra vezethető vissza, hogy Recep Tayyip Erdoğan nem lépett
fel időben a koronavírus ellen. 
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Erős szkepszissel fogadtam, amikor Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára kirakott a
Facebookra egy dán újságcikket, és valaki odakommentelte alá, hogy nem egészen az a címe, amit Kovács állít. Arra
gondoltam, hogy ilyen szintű (szándékos vagy véletlen) félreértése valaminek még a CEU-s disszertációját a Debreceni
Egyetemen is elsütő Kovácstól is meredek lenne. De tévedtem. Sixx kollégám röviden utánajárt, és megírta, hogy valóban
nem az a cikk címe, amit Kovács állított.

A Kibeszélő Home Office nevű videós sorozatunkban Biró Marianna és Joób Sándor, a politikarovat munkatársai

3. 3. Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár ismét a porondonKovács Zoltán kommunikációs államtitkár ismét a porondon

 

4. 4. Körüljártuk az alapjövedelmetKörüljártuk az alapjövedelmet

A járvány okozta gazdasági kataklizma egyik nagy feladványa mindenhol a világon, hogy mi lesz a munkájukat és ezzel
együtt megélhetésüket elvesztő több millió emberrel. Nagyon úgy néz ki, hogy valamilyen mértékben, de pénzt kapnak az
államoktól, ami felszínre hozta – Magyarországon is – az alapjövedelem kérdését. Előd Fruzsina cikkét azért is érdemes
elolvasni, mert szerintem benne van, amitől sokszor erősek az indexes elemzések: nem horgonyoz le egyik oldal mellett
sem, nem akarja megmondani az olvasónak, hogy mit gondoljon a témáról, hanem tényszerűen igyekszik bemutatni a
bonyolult kérdés körüli különböző álláspontokat. (Illusztráció: szarvas)

 

5. 5. Elindult a KibeszélElindult a Kibeszélő Home Office nev Home Office nevű új sorozatunk új sorozatunk
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délutánonként a nap legfontosabb híreiről értekeznek kb. 20 percben, a saját nappalijukból. A legutóbbi részt itt lehet
visszanézni. (Illusztráció: szarvas)

 

6. 6. Egy anyag, aminek semmi köze a koronavírushozEgy anyag, aminek semmi köze a koronavírushoz

Sokak szerint a második világháború óta nem nézett szembe akkora kihívással az emberiség, mint amit a koronavírus
jelent. Természetes, hogy az újság 98 százaléka erről szól most, de megjelenik azért egy-egy a járványhoz nem kapcsolódó
cikk is. Nekem a héten jelent meg a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom kapcsolatát bemutató anyagom, igaz, több mint egy
hónapja kész volt már, csak nem tudott kimenni a vírus miatt. De örülök, hogy megjelent, sokat dolgoztam vele, a
témának pedig még lesz relevanciája, főleg a következő választások idején. (Illusztráció: szarvas)

 

7. Ezek a közszolgálati cikkeink születtek az elmúlt héten7. Ezek a közszolgálati cikkeink születtek az elmúlt héten

Ebben a cikkben összeszedtünk mindent, amit eddig tudunk Orbán gazdaságvédelmi csomagjáról. Ezt a cikket pedig azért
érdemes elolvasni, mert kiderül belőle, hogy mi a helyzet most az egészségügyben: mire számítson az, aki nem akut
problémával megy fogorvoshoz, mi van a művesekezelésekkel, és kinek kell védőruhát vinnie a szülésekhez. 

 

 

8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat
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Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: Orbán: Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Annyira kitisztult a levegő Indiában, hogy újra látni lehet a kétszáz
kilométerrel odébb fekvő Himaláját

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Német Tamást, a politikarovat9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Német Tamást, a politikarovat
újságíróját, aki egyben a clickbait videók motorjaújságíróját, aki egyben a clickbait videók motorja

Végül, ahogy már megszokhatták, bemutatunk egy indexes kollégát. Német Tamást kérdeztem. 

Hogy kerül valaki MezHogy kerül valaki Mezőtúrról az Indexbe? túrról az Indexbe? 

Mezőtúr természetesen a világ közepe, rögzítsük, de az egyetem miatt már el kellett hagynom, hogy aztán 13 év sok
mindene után az Indexnél köthessek ki. Aminek újságírói előzménye nem igazán volt, érdeklődés annál inkább, a konkrét
érkezésemet pedig Földes András kollégám írta le a nagy visszaemlékezésében: természetesen úgy, hogy mindent neki
köszönhetek. Első munkanapom aztán a 2013. március 15-i hóhelyzet volt a newsroomban, könnyű megjegyezni.

Mit takar az a 13 év  sok mindene? Mit takar az a 13 év  sok mindene? 

Az egyetemi diploma is sok évig érlelődött, voltak kihagyott félévek, amit otthon úgy próbáltam megmagyarázni néha,
hogy el kell olvasnom egy csomó könyvet, ehhez időre van szükségem. Okoztam is magamnak szorult helyzeteket,
felhalmozott közüzemi számlákkal, szóval az Indexig volt egy komoly útkeresésem.  A lakásfelújítástól a szociológiai
kutatásokon át a Petőfi Nyomda éjszakai műszakjáig mindennel kerestem a pénzem, hogy aztán végül az Indexnél tegyem
rendbe a dolgokat. Ahol Szalma Baksi Ferenc és Tóth Szenesi Attila kollégáim, főnökeim és barátaim végül embert faragtak
belőlem. Ez lassan így egy Hajnóczy-novella lesz. (Amit egyébként milyen jó, hogy beletettek a NAT-ba!)

Hogy nézett ki az emberfaragás? Jó magyar fHogy nézett ki az emberfaragás? Jó magyar főnök módjára csicskáztattak,  leküldtek kávéért,  meg persze anök módjára csicskáztattak,  leküldtek kávéért,  meg persze a
postára befizetni a csekkjeiket? postára befizetni a csekkjeiket? 

Az első időszakban a fenti két úriember végtelen türelemmel, de határozottan tettek helyre szakmai dolgokat. TSZA akkor
rovatvezető volt, és emlékszem, az első riportomra például azt mondta: ez szar. Persze elmondta, hogy miért, és
nyilvánvalóan teljesen igaza volt, de legalább haladhattunk.

Mi volt az elsMi volt az első riport?  riport? 

Inkább ne linkeljük, az átírás után sem lett túl jó. Valami munkáspárti rendezvény Thürmer Gyulával. Túl sok volt a
Thürmer, kevés a riport.

Tudsz mondani olyan indexes munkákat,  amikre jó szívvel gondolsz v issza?Tudsz mondani olyan indexes munkákat,  amikre jó szívvel gondolsz v issza?
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Az első ilyen az pont évekkel azelőtt készült, hogy az Indexhez kerültem volna. Ács Dániel barátom akkor már/még az
Indexben csinálta a videókat, vele készült a Milyen Feri? trilógia. Szeretem csinálni ezeket az egyszerű clickbait
videóösszefoglalókat is, bár a vírus megint elvitte őket. Sokat riportoztam is, de leginkább az olyan sztorikat szeretem,
amiket hosszan lehet követni, mint amilyen az abszurd Dózsa–Pruck-ügy volt.

 

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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