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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 7. és május 13. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 7. és május 13. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Presinszky Judit, a politikarovat munkatársa
következik.

Ez a hírlevél kábé 7800 karakterből áll, és hat és fél perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok,

Presinszky Judit vagyok a
politikarovatból. Két hónapja a
kanapém a munkabázisom, és azóta
nap mint nap nem a rovattársaimat
látom, hanem a fal mögötti
szomszéd lakást felújító, hangosan
fúró-faragó munkásokat.

Évekig mondogattam a tanáraimnak a média szakon, hogy én biztosan nem fogok politikával foglalkozni, aztán 2017
novemberében mégis itt kötöttem ki. Gyakornokságom első napján leadtam a szerkesztőmnek egy hírcikket, ami egyetlen
mondatból állt – gondolom, senkit nem lep meg, hogy sosem jelent meg, hiába kerestem nagy izgalommal az oldalon. 

Az Index az első valódi munkahelyem, itt tanultam meg sok mindent a felelősségről, a csoportmunkáról vagy épp a
komfortzóna kitolásáról. Most pedig megpróbáltam szépen felelősen összeszedni a legfontosabb infókat az elmúlt hétről.
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1. 1. A budapestiek is kiszabadultak a hétvégénA budapestiek is kiszabadultak a hétvégén

Kisebb, de inkább nagyobb ellentmondások után végre kiderült, hogy igen, a budapestiek és a Pest megyeiek is mehetnek
vidékre. Fel is pezsdült az élet az országban, még a fővárosi zöldterületek is megnyíltak a hétvégére, gond nélkül lehetett
menni például a Margitszigetre, és még soha nem bicikliztek annyian Budapesten, mint szombaton: a Bem rakparton több
mint hatezren tekertek.

De mi van a gyerekekkel?De mi van a gyerekekkel?

Müller Cecília tisztifőorvos szerint fogócskázzanak érintésmentesen, a szülők pedig csenjék el a nyunyókájukat. Miután
többször megkérdeztük az operatív törzset, majd a kormányinfón Gulyás Gergely minisztert is, hogy mi lesz idén a nyári
táborokkal, Novák Katalin államtitkár a Facebookján szavaztatta meg a szülőket a témáról, ebből kiderül, többségük
szívesen küldené táborba a gyerekét. A javaslat után a kormány úgy döntött, nyári táborokat lehet tartani, egyelőre ott
alvás nélkül.

 

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

 

2. 2. A fontos teendA fontos teendők vonatán nincs fékk vonatán nincs fék
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Míg az ország a koronavírussal vagy a brutális gazdasági adatokkal van elfoglalva, addig az országban továbbra is zajlanak
a fontos dolgok.

Az értékes balatoni ingatlanokat például Rogán Antalék vezetésével privatizálhatják, és mivel az ország függetlenedni akar
a világpiactól, nemzeti oltóanyaggyárat is létrehoznak. Nem Rogánék, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a
Debreceni Egyetem.

A rendőrség sorban viszi el az embereket rémhírterjesztéssel, most egy 64 éves szerencsi férfit, aki a Facebookra írta ki,
hogy szerinte a kormány szándékosan időzítette a kijárási korlátozások enyhítését a vírus tetőzésének idejére, ami
tömeges megbetegedést hozhat. Az ügyészség végül kimondta, hogy nem történt bűncselekmény, sőt, a férfi ezzel inkább
másokat is arra buzdított, hogy maradjanak otthon. 

Kormány vs. fKormány vs. főváros város level soklevel sok

Hetek óta folyik a csörte a kormány és a főváros között, vajon ki a felelős azért, hogy több mint 300-an megfertőződtek a
Pesti úti idősotthonban. Legutóbb gondatlan veszélyeztetés miatt nyomozás indult az otthon ügyében ismeretlen tettes
ellen.

 

3. 3. Budapest kapja a kritikus vagy súlyos koronavírus-fertBudapest kapja a kritikus vagy súlyos koronavírus-fertőzötteket zötteket 

Az országból Budapest két kórházába kell vinni a súlyos vagy kritikus állapotba került betegeket. A spekulánsok spekulálni
kezdtek, hogy ennek vajon politikai oka van-e, mire az operatív törzs gyorsan cáfolt, hogy a fertőzötteket és a halottakat
továbbra a lakóhelyük szerint viszik be az adatbázisba, nem pedig aszerint, hol haltak meg.

Az ügybe beszállt a főváros is, amely szerint fertőzésveszélyes a betegek szállítása, erre Müller Cecília tollat ragadott, és
levelében megírta, azért döntöttek így, hogy a kórházakat tehermentesítsék.

 

4. Jó, de mi a helyzet a koronavírussal?4. Jó, de mi a helyzet a koronavírussal?

Annál esszenciálisabb hír nem lesz már a témában, hogy Madonna elkapta a vírust, de szerinte már túl van rajta. De
néhány tudnivaló a hétről:

A járvány gyakorlatilag megszűnt, de a vírusveszély nem múlt el, ezt mondta a Semmelweis Egyetem rektora, miután
az egyetemek által elvégzett nyolcezer teszt közül csak kettő lett pozitív.
Orbán Viktor jóslata bevált: a május 3-i tetőzés után hirtelen nagyon gyógyulni kezdtünk, ami Müller Cecília szerint a
járvány tendenciája miatt van. 
Dánia és Norvégia mindenki előtt jár a járványügyi korlátozások enyhítésében, de már a csehek is mehetnek a
sörkertekbe egy kis Krušovicére. 
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5. 5. Elindult az Iskolatévé második évadaElindult az Iskolatévé második évada

Ha a legórobotok, miniszámítógépek és szenzorok programozása másnak sem mond sokat, akkor irány az Index
Iskolatévéje. Itt van a második évad, ahol három tanár mutat a programozás sötét világában egy kis fényt.

 

6. Van még olyan hely, ahol a szomszéd fingásával sem foglalkoznak6. Van még olyan hely, ahol a szomszéd fingásával sem foglalkoznak

Ez pedig az ország legkisebb falva, a zalai Iborfia a kilenc lakosával, akiket nem érintett meg a vírus szele. Hasonló laza
állapotokban lehetett az a férfi, aki ellen vádat emeltek, mert siklóernyőre pattant, hogy a szerb-magyar határon át füvet
csempésszen, csak épp lezuhant, és farokcsontját törte. 

Nagyobb sikerrel járt Köböl, az újszászi drogbáró, akit nem állított meg holmi lábon lévő nyomkövető, terítette a drogot
rendesen, és keresett 70 milliót. De kihívások elé néz az a budapesti ügyvédnő is, aki 70 ezer euróért bérgyilkost fogadott,
hogy egyik rokonának férjét megölesse, egy árulás miatt ez nem jött össze. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

7. Ez a két cikk érdekelte a héten a legjobban az olvasóinkat7. Ez a két cikk érdekelte a héten a legjobban az olvasóinkat

Ez volt az Indexen a héten a legolvasottabb cikkünk: Lehúzással szerezhette a milliárdokat a Budapesten
luxuskocsikkal rohangáló életművész
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Szépen gyógyul a törött szárnyú anyabagoly
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8. Ezek vagyunk mi: bemutatom B8. Ezek vagyunk mi: bemutatom Bődey Jánost, aka Janót, az Indexdey Jánost, aka Janót, az Index
fotósátfotósát

Bődey Janó volt az első fotós, akivel terepre mentem, miután az Indexhez kerültem. Nem mentünk messzire, csak egy
budapesti hajléktalanszállóra. Tapasztalatlan voltam a riportozásban és az interjúk készítésében, de Janónak a „menjünk,
toljuk, minek izgulni” hozzáállása már az elejétől felspannolt, és így van ez azóta is.

Az elmúlt hetekben is volt idAz elmúlt hetekben is volt időd reggelente a tökéletes fd reggelente a tökéletes főtt tojás elkészítésére?  tt tojás elkészítésére?   

Rezsimváltás történt, a 150 másodperces lágytojás homogén uralmát felváltotta a heterogén tükörtojások sokszínű
rendszere, a feleségem a kétoldalas átsütöttet kéri, én a gyerekeimmel pedig az egyoldalas, különböző lágyságúra
esküszöm.

Hogy kerül valaki egyáltalán egy vállalati  menedzser pozícióból az Index fotórovatához?Hogy kerül valaki egyáltalán egy vállalati  menedzser pozícióból az Index fotórovatához?

Egy idő után azt éreztem, hogy nekem az a pálya túl behatárolt. Kíváncsibb természet vagyok ennél, szeretem a dolgokat
közvetlenül tapasztalni és a saját következtetéseimet levonni.

Ehhez pedig kaptam egy jó útlevelet, a fényképezőgépet. A szabadidőmben egyre többet foglalkoztam fotózással, a HVG
gyakornokaként próbáltam egyre jobb minőségű képriportokat készíteni, amikre Barakonyi Szabolcs, az Index
fotórovatának vezetője is felfigyelt, majd amikor szükség lett még egy fotósra, megkeresett engem és egy másik riportert,
elhívott minket egy kocsmába, és Szabolcs szerint „előbb értél oda, és addig megfőztél, míg a másik kolléga meg nem
érkezett”.

2015-ben mentél nászútra Párizsba, éppen akkor,  amikor a terrortámadások történtek. Rögtön munkába is2015-ben mentél nászútra Párizsba, éppen akkor,  amikor a terrortámadások történtek. Rögtön munkába is
lendültél,  elmentél a Bataclan szórakozóhelyhez,  ahol a lövöldözések voltak. Egy pil lanatra sem hezitáltál?lendültél,  elmentél a Bataclan szórakozóhelyhez,  ahol a lövöldözések voltak. Egy pil lanatra sem hezitáltál?

Az első reakcióm az volt, hogy mennem kell, amit kicsit lecsendesítettem magamban, és egyrészt megbeszéltem a
feleségemmel, hogy ő mit gondol, másrészt próbáltam minél gyorsabban információkat gyűjteni, hogy pontosan mi
történik. Szeretem tudni, hogy milyen kockázatot vállalok. Aztán taxiba szálltam.

Mindig az elsMindig az elsők között csapsz le fotósként a beérkezk között csapsz le fotósként a beérkező munkákra az Indexnél. Hét év  után is ugyanúgy tart munkákra az Indexnél. Hét év  után is ugyanúgy tart
még a lelkesedés?még a lelkesedés?

Van egy rugóm, ami így működik. Ilyen a ritmusom, nekem ez a természetes, és azt gondolom, az Index is ilyen. A
lelkesedésem változatlan.

Te vagy az egyik megálmodója a Mi Vidékünknek, és Zala megyei is vagy. Ezért kezdTe vagy az egyik megálmodója a Mi Vidékünknek, és Zala megyei is vagy. Ezért kezdődött a projektdött a projekt
Zalában?Zalában?

Igen, azt gondoltam, hogy a projekt sikere és hosszútávúsága a pilotmegye sikerén is múlik. Zalában mindig otthon
vagyok. Az olvasóknak is meg kellett mutatni, hogy milyen struktúrában képzeljük el egy-egy megye feldolgozását. Ez
2019-ben sikerült is. Idén meg beütött a koronavírus, de egyre éhesebben várom a folytatást, hogy nekieshessünk a
következő megyének.

Mutasd meg a kedvenc fotódat a munkáid közül!Mutasd meg a kedvenc fotódat a munkáid közül!

A képen a sérült Niki fényterápián vesz részt. Ilyenkor a legnyugodtabb, olyan, mintha egy másik dimenzióba lépne át. 
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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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