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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 30. és május 6. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 30. és május 6. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Szalai Bálint, a gazdaságrovat munkatársa érkezik.

Ez a hírlevél kábé 7400 karakterből áll, és öt és fél perc alatt lehet végigolvasni.

 

Hölgyeim és Uraim!

Szalai Bálint vagyok, némi
megszakítással 2012 óta dolgozom
az Index gazdaságrovatában, ami
izgalmas hely. Például most ért el
hozzám egy közelmúltbeli bírósági
papír, ami rögzíti, hogy az engem
perelő csaló néni egy év börtönt
akart rám, és ötmillió forintot, de ha
kell, „az akasztásig vinné” az ügyet.
Mondjuk az se volt semmi, amikor az
egyik magas rangú politikusunk
lehazaárulózott egy kétrészes anyag
után. 

Vagy amikor egy kisebb erdőt ki kellett irtanom, mivel több mint ötezer kinyomtatott oldallal kellett bizonyítani az
igazunkat egy Rogán Antalról szóló cikk utáni perben. De nem akarok csak a perek miatt nyavalyogni, ennyi például elég is
volt. Szerencsére az Indexnél fontos szempont, hogy sokoldalúak legyenek az újságírók, így én is írtam mindenféléről, a
szépségversenytől és a fesztiváloktól kezdve a focin át például a kínzáskonferenciáig. A leghálásabb meló egyébként okos
emberekkel interjúzni. Az egyik legdurvább mélypont pedig az volt, amikor egy indexes vetítésen békésen elszunnyadtam,
de amikor felébredtem, még majdnem egy óra volt hátra a Tűzgyűrű című filmből. Na de nézzük is az elmúlt hét híreit!
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1. 1. Vidéken kinyithattak a helyekVidéken kinyithattak a helyek

Szerencsések vagyunk, ugyanis a kormány számításai szerint pont vasárnapra esett a járvány csúcsa, így az ország nagy
részén enyhítették a korlátozásokat.  Akit érdekel, ez hogyan jött ki, jó, ha eszébe vési Müller Cecília szavait a járvány
felfutó szakaszáról, miszerint „nem fog sose számot mondani”, mert nem kizárólag „az abszolút szám” jellemzi ezt az
időszakot.  De az országos tisztifőorvos azt se mondta el, hogy akkor mi egyebet vesznek még figyelembe, vagy
pontosan milyen modell szerint gondolkoznak. Kásler Miklós, az illetékes miniszter viszont hétfőn nem mondott igent
arra, hogy tényleg tetőzött-e a járvány. Szerinte „a fertőzés a plató közelében van”.

Számolgasson inkább a halál,  hol van nyitva a strand?Számolgasson inkább a halál,  hol van nyitva a strand?

A tetőzésre hivatkozva hétfőtől megszűnt az üzletekre vonatkozó majdnem minden korlátozás vidéken. Kinyitottak a
strandok, a éttermek és a kocsmák teraszai és kerthelyiségei is. A fővárosiak és a Pest megyeiek azonban úgy volt, hogy
maradnak még otthon, ők a nyaralójukba se mehetnek vidékre, még vidéki kirándolóhelyen se „folytathatnak szabadidős
sétát” a kormányszóvivő szerint. Karácsony Gergely főpolgármester rögtön jelezte a kormánynak, hogy hülyeséget beszélt
az operatív törzs, másnap Gulyás Gergely miniszter bemondta, hogy jó, mehetnek. És a kormány álláspontja mindig is
világosan ez volt.

És újraindul az egészségügyi ellátások jó része is.És újraindul az egészségügyi ellátások jó része is.

Hétfőtől már nem csak a sürgős beavatkozások elvégzése engedélyezett, előtte azonban telefonos egyeztetésre van
szükség.

A környezA környező országokban is enyhítettek a korlátozásokon? országokban is enyhítettek a korlátozásokon?

Különböző mértékben, de igen. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessükTámogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük
a fontos kérdéseket!a fontos kérdéseket!
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2. 2. ElkezdElkezdődtek az érettségikdtek az érettségik

Több okból se jártak jól az idén érettségizők, például azért, mert április utolsó hetében még lebegtették, hogy mikor is lesz
az egész. Végül egy sereg speciális szabállyal elindult a vizsgáztatás, szóbeli fordulók nélkül.

Én már érettségiztem.Én már érettségiztem.

Az egy dolog, de több mint 80 ezer magyar diák életének eddigi legfontosabb vizsgáiról van szó, amikre március közepe
óta nem készülhettek rendesen az iskolában. Volt olyan terv is, hogy kapják meg az év végi jegyeiket a végzősök, de az
sem lehet cél, hogy azok kerüljenek be a legdivatosabb szakokra, akik a leggyengébb iskolákba jártak. A pár hónapos
halasztással pedig nem látni, hogy mennyivel lennénk előrébb.

 

3. 3. Eggyel kevésbé lesz autós BudapestEggyel kevésbé lesz autós Budapest

Karácsony Gergely kirúgta a BKK vezérét, Varga Ivett-tel szemben többféle probléma merült fel. Emellett elfogadták a
javaslatot, forgalomcsillapítás jön Budapesten, elsősorban a belső kerületekben csökkentenék a megengedhető maximális
sebességet. Nem is fűnyíróelven fog menni, jövő év elejére dolgozzák ki utcáról utcára az új szabályozást.

És ha a Ford Transitom egyszerÉs ha a Ford Transitom egyszerűen nem képes 50-nél lassabban menni?en nem képes 50-nél lassabban menni?

Akkor kevésbé lesz alkalmas a nagyvároson belüli közlekedésre.

Tönkre akarják tenni az autózást?Tönkre akarják tenni az autózást?

Aligha, de biztosan kevésbé lesz vonzó a vécére is kocsival menni, ha ezt eggyel lassabban lehet megtenni majd. Az a cél,
hogy az átalakítás növelje a lakók életminőségét, csökkentse a zaj- és légszennyezést és segítse a fenntartható közlekedési
formák terjedését. Pár éve még szörnyülködtünk, hogy Budapestet felzabálják az autók, hiszen három év alatt 75 ezerrel
nőtt a környékbeli autók száma. Most jó tudni, hogy ahhoz képest négy év alatt 190 ezerrel lett több. Karácsonyék
egyébként szokatlan helyről kaptak megerősítést, a fideszes Révész Máriusz kormánybiztos állt ki amellett, hogy
keményen lassítanunk kell az autós forgalmat.

 

4. 4. Amerika visszaintegetAmerika visszainteget
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Donald Trump ezúttal viszonylag sokáig kereste azt, hogy ki a felelős a mostani problémák okozta károkért. Az ellenségek
a teljesség igény nélkül a nem létező vírus, Barack Obama, a Demokrata Párt, az újságírók, Kína, a WHO és a demokrata
kormányzók voltak.

És megtalálta?És megtalálta?

Most talán megállapodott Kínánál, mivel ráküldte az ázsiai országra a titkosszolgálatot, hogy találjanak bizonyítékot arra,
hogy egy vuhani laborból került ki a vírus. Rövid idővel később be is jelentette, hogy meg is van a bizonyíték, csak az még
titok. 

 

5. 5. ErErősebb titkolózásba kezd a kormánysebb titkolózásba kezd a kormány

Teljes információs zárlatot akar a kormány, ezért egy rendelettel a veszélyhelyzet idejére 15 napról a háromszorosára, 45
napra emelte azt az időkorlátot, ami alatt az állami szerveknek ki kell adniuk a közérdekű adatokat.

 

6. 6. Elhalasztják az egyik hazai óriásberuházástElhalasztják az egyik hazai óriásberuházást

Mégse kezdik el most építeni a debreceni BMW-gyárat, talán jövőre.  Szijjártó Péter külügyminiszter szerint nem örökre
mondtak búcsút a projektnek. 

 

7. 7. Plusz pár jó hírPlusz pár jó hír
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A héten hazahoztuk Dzsudzsák Balázs diplomatánkat.
A hétvégén már nagyon jó idő lesz.
A járvány a kevésbé kényelmetlen melltartók felé terelte a nőket.
35 százalékkal emelkedett idén az államtitkárok fizetése.

 

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

Egyben ez pörgött a Facebookon is a legjobban: Saját fia ölhette meg Szilágyi István színészt

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Klág Dávidot, a kultúrarovat újságíróját9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Klág Dávidot, a kultúrarovat újságíróját

Klág Dávidot hívhatnám akár az Index filmmoguljának is, ha nem Andy Vajna jutna eszembe erről a szóról. Meg ez alul is
becsülné, Dávid elképesztően sok dologhoz ért, még az ingekhez is, ami a férfiak ötfokozatú skáláján a hetes szint. De még
neki is van gyenge pontja.

Játszol valamilyen hangszeren?Játszol valamilyen hangszeren?

Képzeld, nem. Zenekarban sem voltam soha.

Köszönöm, errKöszönöm, erről  csak ennyit akartam, szerintem ezt sokan nem tudták. Aki egyébként hozzád hasonlóanl csak ennyit akartam, szerintem ezt sokan nem tudták. Aki egyébként hozzád hasonlóan
ilyen fi lmelméletes arc lesz,  az nem akar titkon rendezilyen fi lmelméletes arc lesz,  az nem akar titkon rendező lenni inkább?  lenni inkább? 

Néha jómagam is szoktam rendezni videóklipeket, de amúgy nem. Mindig szimpatikusabb volt a sötétben filmeket nézni
és azokról okoskodni, mint objektívokról meg lámpákról motyogni, aztán valakivel random ordibálni egyet.

Jó,  akkor mi a három legkirályabb kretén v ígjáték?Jó,  akkor mi a három legkirályabb kretén v ígjáték?

Nekem ilyen kretén családom van, ahol többször nézős klasszikusnak számít a Hudson Hawke, az Eszelős szívatás és az
Oscar. Vagy bemondhatnám az Európai vakációt, amiben olyan viccek vannak, hogy Chevy Chase megkérdezi, hogyan van
németül a hatos szám, és a fia rögtön válaszol, hogy SZEX, az például elég jó. De legyen inkább a Pancser Police,
a Taplógáz és a MacGruber.

Egy fi lmkritika után sok ingerült olvasói levél jön,  hogy „kitépem a szívedet,  a Egy fi lmkritika után sok ingerült olvasói levél jön,  hogy „kitépem a szívedet,  a Batman vs. SupermanBatman vs. Superman igenis igenis
a legjobb fi lm a v ilágon”?a legjobb fi lm a v ilágon”?

Kommentben biztos van egy csomó, de azt nem nézem.  Olvasói leveleket viszont filmkritikák után furcsa módon nem
kapok. Nem is vágyom rá. De persze valami miatt van egy olyan nézet az Indexről, hogy:

1. Minden filmet lehúzunk.
2. Amit dicsérünk, az nézhetetlen.
3. Amit lehúzunk, az biztos jó.

Ez a három állítás kicsit olyan, mint egy logikai feladat, ahol el kell dönteni, hogy mi igaz az Indexre.  

Mi volt az elsMi volt az első cikk,  ami megjelent t cikk,  ami megjelent tőled?led?

Ez, a megboldogult Pesti Est megboldogult zenerovatából. Straight outta 2006.  
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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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