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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 23. és április 29. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 23. és április 29. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Földes András, az Index konfliktuszónás tudósítója
van soron.

Ez a hírlevél kábé 8100 karakterből áll, és hét perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok, Földes András vagyok, és
április utolsó hetének fontos
eseményeit foglalom össze nektek.
De mielőtt belecsapunk, röviden
arról, hogy kerülök ide. Nekem az
Index az első igazi munkahelyem, de
ez a szoros kapcsolat kölcsönös,
ugyanis az Index első eresztésből
származó újságírói közt vagyok.
2000 márciusában ültem be a
szerkesztőségbe.

Előtte voltam matróz karib-tengeri vitorláson, ipari alpinista, gyógyászatisegédeszköz-szállító és csapatfejlesztő tréner.
Ebből egyértelmű, hogy nem a monotónia a kedvenc sportom. Mindez úgy jön a húszéves munkaviszonyomhoz, hogy az
Index volt az a munkahely, ahol nem kellett beleragadnom egyetlen témába, a munkában annyi volt az elvárás, hogy
kreatív, informatív és élvezhető anyagokat készítsünk.

Ennek jegyében egy ideig a kultúrarovatban írtam képzőművészetről és filmekről, amiket imádok. Később a politikarovatba
igazoltam, hogy kedvenc műfajomban, a helyszíni riportban írjak cikkeket. Itt kezdtem nemzetközi konfliktusokkal
foglalkozni: végigkövettem Ukrajnában az orosz beavatkozást és a polgárháborút. Aztán jött a menekültválság, és már
kamerával tudósítottam a konfliktus távoli zónáiból: Irakból, Nigerből, Líbiából és egy menekültmentő hajóról is.

Ezek elég őszinte helyszínek, és ennek jegyében futunk végig a hét eseményein. Választhatnánk azt a módszert, hogy a
könnyedebb hírekre koncentrálunk, feledve a komoly helyzetet, de szerintem jobb, ha tudjuk, mi zajlik körülöttünk, mert
így kisebb eséllyel vezetnek meg minket. Ez mondjuk nemcsak az én ars poeticám, de az Indexé is. 

 

1. 1. Európa lassan kinyitnaEurópa lassan kinyitna
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A héten sorban érkeztek a hírek, hogy a legfertőzöttebb országokban is csökken a megbetegedések száma, ezért a
korlátozások enyhítésén gondolkodik Belgium és Csehország mellett Olaszország és Spanyolország is. A közelünkben
pedig Ausztria kezdi majd fokozatosan enyhíteni a korlátozásokat. Ez utóbbi azért is érdekes, mert úgy tűnik, a magyar
kormány az ő mintájukat másolja.

 

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

 

2. 2. Orbán váratlanul kiszabadítja a vidéket a karanténbólOrbán váratlanul kiszabadítja a vidéket a karanténból

Ausztria szoros követésére utal az is, hogy Orbán Viktor szerdán bejelentette: alig három nappal az osztrák lazítás után a
magyar vidéket is megnyitja. Május 4-től Budapesten és környékén kívül újra lehet majd sörözni a kerthelyiségekben, és
indulhat a szabadtéri strandélet. Az idősek azonban még nem felejthetik el a sanyarú időszakot, mert a vásárlási
korlátozásuk továbbra is hatályban marad.  

Úgy tűnik, hogy Orbán intézkedése egybevág a nép elvárásaival: egyre többen tervezik ugyanis a nyaralásukat, igaz,
egyelőre elsősorban belföldön.

Sőt, hosszas bizonytalankodás után végül lesz érettségi is, és még öltönyt sem kell viselni hozzá. Hurrá!

 

3. 3. Korai az örömKorai az öröm

Vagy mégsem hurrá? A WHO szerint a térségünkben még csak felfutóban van a járvány, és jobb lenne fenntartani a
korlátozásokat. Ráadásul egyelőre nem úgy tűnik, hogy hamarosan a kezünkben lesz a megoldást hozó oltás. Hiába
érkeznek rendszeresen hírek arról, hogy éppen melyik szer lesz jó a koronavírus ellen, végül mindig kiderül, hogy sem ez,
sem az a szer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sajnos még a Trump által ajánlott módszer sem célravezető,
miszerint a vírus ellen igyunk háztartási fertőtlenítőszert. 

De még ha a kezünkben is lenne a csodaszer, akár egy évbe is beletelhet, amíg a laboratóriumi cuccból ipari méretekben
előállított oltás lesz.

 

4. 4. Európa nem készült fel a nyitásraEurópa nem készült fel a nyitásra
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Több szakértő is úgy véli, hogy az újranyitás elhamarkodott Európában, mivel sehol nem volt olyan szigorú a korlátozás,
mint az etalonnak tartott Kínában vagy Tajvanon. Valószínűleg ez együtt jár az európai életvitellel, a szabadságjogokkal és
persze az individualizmusunkkal. Mindenesetre sem Zsiday Viktor befektetési szakember, sem Hongkong vezető
járványkutatója szerint nem jó ötlet ilyen korán nyitni. A folyamat ugyanis hamar újabb megbetegedési csúcsot hozhat. 

 

5. 5. A magyar kormány inkább titkolózikA magyar kormány inkább titkolózik

Egész másképp gondolkodik a kormány, amely inkább arra fordít nagy erőket, hogy elhallgassa előlünk a fontos
járványügyi információkat. Az operatív törzs nem válaszol az Index kérdéseire, Kásler Miklós pedig megtiltotta a
kórházaknak, hogy szóba álljanak a sajtóval. Eközben sejthető, hogy Kásler működésével Orbán Viktor is elégedetlen lehet,
legalábbis a vírus tombolásának csúcsán tüntették el a nyilvánosságból a szakminisztert.

És mi történik azokkal – Szél Bernadett-tel, Hadházy Ákossal és egyéb ellenzékiekkel –, akik a járványügyi előírások
betartásával ugyan, de tüntettek a kormány átláthatatlan intézkedései ellen? Rendőrök büntették meg őket illegális
dudálásért.

Eközben egy lengyel néppárti képviselő és egy uniós biztos is kritizálta a magyar kormányt, amiért a járványveszélyt a
hatalma megerősítésére használja. Kövér László, a frappáns visszavágások mestere válaszul azt nyilatkozta, hogy számára
nem lenne tragédia, ha szétesne az EU.

 

6. 6. A fontos dolgok azért nem állnak leA fontos dolgok azért nem állnak le

Ha már Hadházy, akkor láthatjuk, hogy vírusveszély ide vagy oda, a lényeges dolgok szerencsére nem álltak le. Az
ellenzéki politikustól tudható, hogy zavartalanul folyik a munka az Orbán család hatvanpusztai birtokán.

A héten hitelszerződést írt alá Kína és Magyarország a Budapest–Belgrád-vasútvonalról, ami olyan előnyös számunkra,
hogy tíz évre titkosították is az ügyet.

A magyar kormány kifizetőhelye, az Eximbank eközben orosz vonatbizniszt támogat, Balatonfüred polgármestere pedig
3,2 milliárd forintos támogatást kér Mészáros Lőrinc kempingjének fejlesztésére. 

 

7. 7. Budapest is kihasználja a vírusveszélytBudapest is kihasználja a vírusveszélyt
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Karácsony Gergely főpolgármester is kihasználta a járvány okozta felfordulást: kerékpárutat jelölt ki a Nagykörúton, és
szigorúbb autós sebességkorlátozásokat lengetett be. A progresszív lépések mellett kevésbé érthető, hogy miért zárják le
hétvégente a zöldterületeket, hogy aztán a budapestiek szükségszerűen összesűrűsödjenek a megmaradt helyeken.

Ugyanilyen furcsa, hogy Budakalász önkormányzata a vírusveszélyre hivatkozva kitiltotta a bicikliseket a Megyeri hídról.
Az egészben nemcsak a járvány és a biciklizés közti kapocs nonszensz, hanem az is, hogy Budakalász lakossága egyébként
Budapestre jár dolgozni, vásárolni, a fővárosban parkol az autóival, de amikor a budapestiek szeretnének kirándulni
hozzájuk, akkor a település úgy tesz, mintha egy másik kontinensen működő városállam lenne. Telki, Nagykovácsi, Páty,
Zsámbék dettó.

Pedig a testmozgás fontos a vírus elleni védekezésben. Ha pedig a kedves olvasó megvan a napi sporttal, akkor kávézzon,
és jól ossza be az idejét, mert ezek is segítenek megőrizni az egyensúlyunkat. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat8. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat

Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: Vidéken lazítanak a kijárási korlátozás szabályain
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Kórházkiürítés miatt küldték haza félig lebénulva, hamarosan meghalt

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Huszti Istvánt, az Index számos díjat9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Huszti Istvánt, az Index számos díjat
begybegyűjtött fotósátjtött fotósát

Huszti István fotósunkkal dolgoztam együtt a vörösiszap-katasztrófától kezdve rázós tüntetésekig, úgyhogy elmondhatom,
hogy nemcsak remek fotói miatt érdemel figyelmet, hanem bátorsága miatt is.

Emlékszel még, hogy mikor készítetted az elsEmlékszel még, hogy mikor készítetted az első fotódat? fotódat?
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Az unokatestvérem esküvőjén boldog részeg embereket fotóztam egy pocket kamerával, 11-12 éves lehettem. A másik
kép, amire emlékszem, egy gyárkémény naplementében a garázsunk tetejéről egy Zenit kamerával, 15 évesen.

Mik voltak a legemlékezetesebb munkáid az Indexnél?Mik voltak a legemlékezetesebb munkáid az Indexnél?

A nagy port kavaró történetek (vörösiszap-katasztrófa, menekültválság, 2006-os, tüntetések) és az olimpiák.

Megmutatod az egyik számodra fontos képedet? Miért maradt meg benned ez a fotó?Megmutatod az egyik számodra fontos képedet? Miért maradt meg benned ez a fotó?

Ez egy portré a hajléktalan Zsoltról, ahogy cigizik az általa épített kunyhó előtt. Zsolt ki akart törni hajléktalanságából, ami
sikerült is neki, és ebben nagy segítségére volt az egyik napját bemutató képriportunk.

Sokat dolgoztunk együtt,  de még soha nem láttalak úgy terepen, hogy ne 150 százalékon pörögnél. NemSokat dolgoztunk együtt,  de még soha nem láttalak úgy terepen, hogy ne 150 százalékon pörögnél. Nem
ma kezdted a szakmát,  szóval mibma kezdted a szakmát,  szóval miből  jön ez a hatalmas energia?l jön ez a hatalmas energia?

Szeretjük azt, amit csinálunk, és olyanok vagyunk, mint a lepkék: amíg ég a villany, addig maradunk.

Mi az,  ami dühít,  amikor dolgozol?Mi az,  ami dühít,  amikor dolgozol?

Ha úgy érzem, indokolatlanul akadályozzák a munkánkat.

Van kedvenc fotósod?Van kedvenc fotósod?

Nincsenek példaképeim, de vannak képek, amik útmutatóként hatnak a munkámra. Szeretem Richard Avedon portréit,
James Nachtwey fotóit vagy Urbán Tamás elhivatottságát és persze a képeit. Sok tehetséges fotós van, akit érdemes
figyelni.

 

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