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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 14. és május 20. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 14. és május 20. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Iván András külpolitikai szerkesztő következik.

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

 

Sziasztok,

Iván András vagyok a politikarovat
külpolitikai szekciójából. A home
office alatt, pont néhány hete volt 13.
éve, hogy gyakornokként az Indexhez
kerültem, ahol végig a legjobb
újságíróktól tanulhattam, miközben
beszippantottak a világpolitika
fordulatai. Azóta a közeliektől
egészen távoliakig rengeteg
országgal, konfliktussal, jelenséggel
foglalkoztam, és végigéjszakáztam jó
pár amerikai elnökválasztási
kampányt a szerkesztőségben.

Az indexes ultrabalatonos futóink csapatkapitányaként eredetileg úgy terveztem, hogy arról is beszámolhatok, hogyan
sikerült az elmúlt hétvégén újra körbefutnunk szerkesztőségileg a Balatont, de aztán a koronavírus-járvány ezt is
keresztülhúzta. A csapatunkból azért sokan a korlátozások betartásával is derekasan végezték az edzéseket, én a most
hétvégét szemeltem ki, hogy újra egy komolyabb távval rázódjak vissza. Futás így a gyűjtésben nem lesz, de újrainduló
profi sportélet azért igen. Úgyhogy vágjunk is bele!
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1. 1. Budapesten is újraindult az életBudapesten is újraindult az élet

A múlt szerdán bejelentett Pest megyei lazítások után szombaton született döntés a fővárosról, hétfőtől Budapesten is
hatályát vesztette a kijárási korlátozás. Az nem változott, hogy továbbra is be kell tartani a másfél méteres távolságot, az
üzletekben, tömegközlekedésen pedig arcmaszkot, sálat, kendőt kell viselni, és az élelmiszerüzletekben,
gyógyszertárakban a 9–12 órás idősáv is megmaradt a 65 éven felülieknek.

Videóban is megkérdeztük a fővárosiakat, hogyan élték meg a két hónapos karantént, mi változott nagyot az életükben,
hétfőn délután pedig arról forgattunk, hogyan teltek meg pillanatok alatt az éttermek, bárok teraszai.

És az eldÉs az eldőlt már,  mi lesz az iskolákkal?lt már,  mi lesz az iskolákkal?

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerda délután jelentette be, hogy az óvodák és a bölcsődék a megyékben május
25-től, Budapesten június 2-től visszatérnek a normális működésükhöz. A tanév hossza nem változik, június 15-ig tart, és a
digitális oktatás is érvényben marad. Június 2-től az iskolákban is találkozhatnak a tanulók és oktatók, kiscsoportos
konzultációk vagy egyéni felkészítés céljából.

Az is eldőlt, hogy június 16-tól megtarthatók az ottalvós gyermektáborok is. Müller Cecília országos tisztifőorvos korábban
a napközis táborokról azt mondta, ott is a szabadban történő tevékenységeket és a kiscsoportos foglalkozásokat
javasolják, és csak egészséges gyerek mehet táborba. (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. Mi van a járvánnyal ebben az új helyzetben?Mi van a járvánnyal ebben az új helyzetben?

Hétfőn meglett a négy hazai orvosegyetem és a KSH által készített országos koronavírus-szűrővizsgálat hivatalos
eredménye is. Alacsony az átfertőzöttség, 2,7 ezrelék és 1,1 százalék között lehet azok száma, akik már átestek a
betegségen. Európában lecsengeni látszik a járvány első hulláma – ehhez érdemes elolvasni a környező országok
helyzetéről szóló cikkünket –, szakértők azonban egymás után hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem fog visszatérni minden a
rendes kerékvágásba. 

A veszély egyáltalán nem múlt el, fontos továbbra is csökkenteni a koronavírus terjedésének kockázatát a karanténból
kiszabadulva. Kemenesi Gábor virológus a Kibeszélő műsorunkban beszélt arról, hogy továbbra is sokat kell például kezet
mosni, maszkot viselni, míg Ferenci Tamás biostatisztikus itt értékelte véleménycikkében az első hullám tapasztalatait.
Csak folyamatos védekezéssel, teszteléssel, kontaktkövetéssel lehet újraindítani az életet, a WHO is a járvány második
hullámára figyelmeztet. (Illusztráció: szarvas)

 

3. 3. A parlamenti döntéseknek komoly hatásuk leszA parlamenti döntéseknek komoly hatásuk lesz

Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban járva jelentette be, hogy készen áll akár már májusban visszaadni a
különhatalmat, majd pedig több miniszter is azt harangozta be, hogy akár május 26-án elindítva júniusban megszűnhet a
rendkívüli jogrend. A héten azonban nem ettől volt hangos a parlament.

Kétharmaddal megszavazták Semjén Zsolt március végi salátatörvényét, amely többek között ellehetetleníti a
nemváltoztatást. Tíz évre titkosították a Budapest–Belgrád-vasútfejlesztés szerződéseit, és megszavazták a
titkosszolgálatokat érintő törvényt, amivel a szakszolgálatok egy esetleges kibertámadás elhárítása érdekében
ellenőrizhetnek állami és önkormányzati szervereket. Erről Dezső András kollégám írt részletesen.

Mindeközben visszavonták az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló törvényjavaslatot. Ezek azok, amelyek a
csatornákba és vizekbe kerülve előbb-utóbb a tengerekben, rosszabb esetben a tengeri élőlények gyomrában végezhetik. A
kormány arra hivatkozott, hogy a járványhelyzet miatt halasztották el a döntést, több időt hagynának a műanyagipari
vállalatoknak a technológiaváltásra. A Greenpeace viszont „A természet soha nem bocsát meg” feliratot vetített a
miniszterelnöki hivatalra.

 

4. 4. Súlyosabbá vált a párkapcsolati erSúlyosabbá vált a párkapcsolati erőszakszak
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Presinszky Judit kolléganőm a kijárási korlátozások alatt még súlyosabbá váló családon belüli és párkapcsolati erőszakról
írt. Kétszer annyi krízishívás volt Magyarországon a kijárási korlátozások alatt, és az ENSZ is arra figyelmeztetett, hogy a
bezártság miatt megnőtt az erőszakos esetek száma. (Illusztráció: szarvas)

 

5. 5. Mindig is balkonkertészkedni akart? Eljött az idMindig is balkonkertészkedni akart? Eljött az idő!!

A home office-ban sokan ébredtek rá, hogy milyen nagyszerű érzés saját kenyeret készíteni, de az otthoni hobbikertészek
is feltűntek. Éppen itt volt az ideje, hogy elinduljon hát az Index kertészkedős sorozata, a KertIndex is. Cikkek mellett
videósorozatunk is fut, az első részt itt még mindenki bepótolhatja. Egy kicsit elkanyarodva az Iskolatévé második évadát
is ajánlom, már a legórobot összerakása is megvolt a robotikából.

 

6. 6. Szigorú szabályok mellett éledezik a nemzetközi sportéletSzigorú szabályok mellett éledezik a nemzetközi sportélet

A járvány miatt félbeszakadt top európai futballbajnokságok közül a német Bundesliga indult újra először a hétvégén. Tilos
a kézfogás, a közös gólöröm, nem szabad köpködni, a kispadon is egymástól távol ülnek a cserejátékosok. Helyszíni nézők
nem lehetnek, de több ezer kartonfigurával megpróbálták feldobni a lelátókat. Dél-Koreában viszont botrány lett, miután
szexbabákat ültettek be ugyanilyen célból. Magyarországon az NB I. május 23-án folytatódik az FTC és a Debrecen
meccsével.

A világ vezető MMA-szervezete már a harmadik gálát tartotta meg nyolc napon belül a sportra kiéhezett tévénézőknek,
amiről Tóth Gergely kollégám hozzáértő elemzésében olvashatnak. LeBron James pedig irigykedve nézi a focit és az MMA-t
is, reménykedik benne, hogy még be lehet majd fejezni az NBA-szezont.
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7. 7. Szafari nSzafari nőtt ki Szadántt ki Szadán

Szerdától látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, Kovács Bálint és Huszti Pista viszont Szadán kereste fel még a hét
végén a tevéket és elefántokat Magyarország első és egyetlen autós szafariparkjában. Az egész onnan indult, hogy a
járvány miatt lemondta turnéját és Szadán kényszertáborozik a Magyar Nemzeti Cirkusz. Viszont ha már így alakult, egy
öthektáros területet alakítottak ki az állatoknak, és szigorú felügyelet mellett ide engedik be az autóval érkező látogatókat.

 

8. Bemutatom a szemben ül8. Bemutatom a szemben ülő asztaltársamat:  asztaltársamat: Joób SándortJoób Sándort

Az elmúlt hetekben a KibeszélAz elmúlt hetekben a Kibeszélő egy ik m egyik műsorvezetsorvezetőjeként ismerhetnek a legtöbben. Új kihívást jelentett ez ajeként ismerhetnek a legtöbben. Új kihívást jelentett ez a
szokásos cikkekhez képest? Mennyit kell  erre készülni? szokásos cikkekhez képest? Mennyit kell  erre készülni? 

Sosem hittem volna, hogy ez ilyen megterhelő. Műsorvezető társammal, Biró Mariann-nal reggel kezdjük el összeszedni a
témákat, az adatokat, nézzük a híreket, szervezzük a műsorba meghívott vendégeket. Megírunk egy laza forgatókönyvet is,
és ha a befektetett energiát nézem, egy ilyen adásterv elkészítése mindig megfelel egy nagy vezető cikknek az Indexen. És
amikor ebbe jól elfáradunk, na, akkor kezdődik az élő adás.

Mennyit segített ebben, hogy korábban természetfi lmeket szinkronizáltál,  vagy hogy az Index 20 évesMennyit segített ebben, hogy korábban természetfi lmeket szinkronizáltál,  vagy hogy az Index 20 éves
születésnapján te voltál a mszületésnapján te voltál a műsorvezetsorvezető? ? 

Őszintén? Semmit. Minden alkalommal nagyon izgulok. Szerencsére ha elkezdődik az adás, ez elmúlik. 
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Hogyan lettél egészségügyi,  oktatási újságíró?Hogyan lettél egészségügyi,  oktatási újságíró?

Ahogy annak idején az iskolában rajtam ragadt, hogy én vagyok az ügyeletes versmondó, vagy ahogy most, hogy az élő
adásokban én vagyok az egyik műsorvezető, így volt ez ezekkel a szakterületekkel is. A média szakon azt tanították, és az
indexes gyakornokaimnak én is azt adtam tovább, hogy ha egy szerkesztőségben felajánlanak neked egy témát,
gondolkodás nélkül azonnal vállald el. Érdekelnek a szakszervezetek? Vágd rá, hogy igen! Szeretnél a szociális
ellátórendszerekkel foglalkozni? Azonnal mondj igent! Így voltam én is ezzel a két nagy témával, de az évek során nagyon
megszerettem mindkettőt.  

Nem sokan mondhatják el,  hogy még egy –  igazából csak röv id ideig frissülNem sokan mondhatják el,  hogy még egy –  igazából csak röv id ideig frissülő –  rajongói blogot is kaptak a –  rajongói blogot is kaptak a
kollégáiktól,  mint te. Mit szóltál ehhez?  kollégáiktól,  mint te. Mit szóltál ehhez?  

Sok-sok évvel ezelőtt kollégáim indították el a joobsanyi blogot. Elsőre nem tudtam eldönteni, hogy ez a munkahelyi
zaklatás egyik kifinomult formája vagy a szeretet jele. Végül arra jutottam, hogy az utóbbi. Egyszer régen egy házibuliban
profitáltam is belőle. Mikor bemutatkoztam, elkerekedett a házigazda szeme, és onnantól díszvendégként kezelt, mert a
joobsanyi blog rendszeres olvasója 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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