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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 21. és május 27. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 21. és május 27. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Lovas Gergő, a sportrovat vezetője a SOROS.

Ez a hírlevél kábé 7700 karakterből áll, és hét perc alatt lehet végigolvasni.

 

Sziasztok,

Lovas Gergő vagyok, 2012-ben
ugrottam bele az Index nevű
kalandba, és azóta egy kisebb
kihagyástól eltekintve nem tudtam és
nem is nagyon akartam elszakadni
tőle. Azért szeretek itt dolgozni, mert
az évek alatt megismertem egy
csomó érdekes és nagyon értékes
embert, akikből elég jó banda jött
össze. Emiatt nemcsak a
szerkesztőségben jó velük együtt
lógni, hanem azon kívül is igényled a
társaságukat.

December óta vezetem a sportrovatot, és mivel a koronavírus-járvány ezt a területet is jócskán érintette a sportesemények
elmaradásával, ezért mondhatni, rendkívüli időszakot élünk. Az év elején még úgy készültünk, hogy a nyáron kábé a
szerkesztőségben fogunk élni az olimpia meg a foci-Eb miatt – na, ebből semmi nem lett, de legalább ez a terület is kezd
lassan éledezni. Ellenben nézzük is, mi mindenről írt az Index az elmúlt héten!
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1. 1. Véget ér a rendkívüli jogrendVéget ér a rendkívüli jogrend

A héten benyújtották a parlamentnek a koronavírus-törvény visszavonását, ami azt jelenti, hogy a rendeleti
kormányzásnak pár héten belül vége van. Dezső András összeszedte, hogy a két hónap alatt ki mit nyert a rendkívüli
jogrenddel, és ismét bebizonyosodott a magyar politika Murphy-törvénye: ha valamivel vissza lehet élni, akkor azzal
vissza is fognak. (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

 

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

 

2. 2. Budapesten is lassan visszaáll az életBudapesten is lassan visszaáll az élet

Nagyon úgy fest, hogy szépen, lassan visszatérünk a járvány előtti állapotokhoz, ennek biztos jele például, hogy péntektől
már a budapesti vendéglátóhelyek, éttermek, presszók, kávézók belső tereiben is tartózkodhatnak a vendégek. Magyarul:
lesz hova beülni, ha épp esik vagy tele az összes terasz – ez is távolinak tűnt még két-három hete.
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A Telekom Electronic Beats keresi a legjobb homemade karantén zenéket. Kattints a részletekért. (x)

 

3. 3. Végül visszalobbizták valahogy a nejlonzacskótVégül visszalobbizták valahogy a nejlonzacskót

Végre elbúcsúzhattunk volna az egyszer használatos műanyagoktól, erre a kormány váratlanul visszavonta a
műanyagtörvényt, szóval egy darabig még biztosan velünk maradnak például a műanyag zacskók. Úgy értesültünk, a
háttérben a Fidesz soltvadkerti lobbija aktivizálta magát, mivel a városban és környéken sokan élnek az iparágból. A
részleteket Brückner Gergő és Kolozsi Ádám cikkében olvashatjátok el. (Legófotó: Mosolypuszta.)

 

4. 4. Csak azért dühös, mert a gyerekeinek börtönben kellett felnCsak azért dühös, mert a gyerekeinek börtönben kellett felnőniükniük
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Az Európai Unió Bírósága nemrég kimondta, hogy jogellenesen tartják fogva a menedékkérőket a határon, ezért a magyar
kormány felszámolta a tranzitzónákat. Földes András beszélt egy olyan családdal, amely két év várakozás után léphetett
először magyar földre. Elmesélték, miken mentek keresztül.

 

5. 5. Szülinapos a legsötétebb és legtökösebb Csillagok háborúja filmSzülinapos a legsötétebb és legtökösebb Csillagok háborúja film

Negyvenéves lett a legjobb Star Wars-film, A Birodalom visszavág. Nemcsak én mondom, hogy a legjobb, hanem Sixx
kollégám is, aki egy rakás érdekességet osztott meg a több szabályt felrúgó részről, amiben van minden: dráma, árulás,
sokkoló fordulat, és alapvetően mindenkinek rosszul jön ki a lépés. Tudták amúgy, hogy Yodát egy majom is alakíthatta
volna?

 

6. 6. A magyar A magyar űrhajós, akinek nagyobb kultusza volt, mint Kádárnakrhajós, akinek nagyobb kultusza volt, mint Kádárnak

Ha már a negyvenéves évfordulóknál járunk, még egy fontos dolog történt 1980-ban: abban az évben, május 27-én
bocsátották fel a Szojuz–36 űrhajót, melynek ott volt a fedélzetén Farkas Bertalan, aki a mai napig az egyetlen magyar
űrhajós. Hogy micsoda személyi kultusz övezte, azt Nagy Attila Károly mutatja be klassz fotókkal.

 

7. 7. Egerszegi még ki sem mondta, hogy olimpiai bajnok akar lenni, márEgerszegi még ki sem mondta, hogy olimpiai bajnok akar lenni, már
az lettaz lett
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Az 1988-as szöuli olimpiáról nekem elég ködös emlékeim vannak, de azért biztosan sokan emlékeznek Egerszegi Krisztina
aranyérmére és a legendás „Gyere, Egérke, gyere!” mondatokra a tévés közvetítésből. Az olimpiák legeredményesebb női
úszójával beszélgetett Ághassi Attila a szöuli sikerről.

 

8. 8. Akkor most mehetünk vissza az irodába?Akkor most mehetünk vissza az irodába?

Nem tudom, hogy vagytok a home office-szal ennyi idő után, de én már egész jól berendezkedtem itthon. Tovább lehet
aludni, munka közben pont látom, ha a bogarak fel akarnák falni a chilipalántákat az erkélyen, és sosem fogy ki a
kávékészlet. Na de mi lesz velünk, ha vissza kell menni az irodába? Milyen ágazatok térnek vissza elsőként, és milyen
szabályokat kell betartani? Olvassátok el Előd Fruzsi cikkét, amiben arról is szó esik, hogy eljöhet-e a home office
forradalma.

 

9. 9. 436 kilométer436 kilométer

Mindannyian máshogy dolgoztuk fel a karanténos időszakot. Németh Péter fotós kollégám például éjjel, a kihalt
Budapesten rótta a kilométereket. Bevallása szerint leginkább azért, hogy ne őrüljön meg a bezártságtól. Közben
embereket ismert meg, és a városnak egy teljesen másik arcát is. Szerencsére magával vitte a gépét a kalandokra, így
született ez a képes napló – nekem ez volt a kedvenc anyagom az Indexen a héten, ezért is ajánlom olyan szívesen. 

 

10. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten10. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten

Ezt a cikkünket olvasták a legtöbben ezen a héten: Meghalt Petics Kristóf, az X-Faktor egykori versenyzője
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Strasbourg: Kövér László megsértette a sajtószabadságot

 

11. Ezek vagyunk mi11. Ezek vagyunk mi

Bemutatom Bolcsó Dánielt, a tech-tudomány rovat szerkesztőjét, akiről kollégái előtt is alig ismert tények derültek ki a
miniinterjúban.

Azt hiszem, nem sokan mondhatják el magukról a szerkesztAzt hiszem, nem sokan mondhatják el magukról a szerkesztőségben, hogy képmásukat életnagyságúségben, hogy képmásukat életnagyságú
poszterben ajándékozzák oda volt fposzterben ajándékozzák oda volt főnökük, Stöckert Gábor búcsúbuli ján. Elmeséled, hogy ért ez anökük, Stöckert Gábor búcsúbuli ján. Elmeséled, hogy ért ez a
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megtiszteltetés?megtiszteltetés?

Évekkel ezelőtt, egy máltai sajtóút végén a szervező rendezett egy búcsúvacsorát, ahol be lehetett öltözni lovagnak, hiszen
mi mást csinálnál Máltán, mint máltai lovagnak öltözöl. Egy gyenge pillanatomban én is beálltam egy gyors fotóra karddal,
pajzzsal, sisakban. Az eseményen ott volt egy másik magyar kolléga is, de mire eszembe jutott megkérni, hogy ez a fotó ne
jusson el Magyarországra, késő volt, addigra továbbította is. Két nappal később már a főnökömnél, Stöckert Gábornál volt,
aki azóta is arra használja, hogy a baráti csipkelődés és a munkahelyi abúzus határán egyensúlyozzon vele. Azt talán a
szerkesztőségen belül sem mindenki tudja, hogy a fotóból nemcsak óriásplakát, de még sörcímke is készült.

A kedves kollegiális évA kedves kollegiális évődés mindig is jel lemzdés mindig is jel lemző volt a rovatodra,  de amúgy az Indexen belül nekem mindig volt a rovatodra,  de amúgy az Indexen belül nekem mindig
is a tech-tudomány rovat tis a tech-tudomány rovat tűnt a szerkesztnt a szerkesztőség legnyugisabb szigetének. Ez tényleg így  van? ség legnyugisabb szigetének. Ez tényleg így  van? 

Abszolút, szerintem a mi rovatunk a legvidámabb barakk az Indexben. Ehhez mondjuk az is hozzájárul, hogy csupa olyan
ember gyűlt össze benne, akinek elég vastag a bőre ezekhez a néha meglepően gyorsan eszkalálódó évődésekhez. Na meg
szerintem szakmailag is tök erős a csapat, bármennyire is kötelező udvariassági körnek hangzik ez.

Ha már a szakma: nagyon megmaradt Ha már a szakma: nagyon megmaradt az a cikked, amit pár éve írtál a grav itációs hullámokrólaz a cikked, amit pár éve írtál a grav itációs hullámokról ,  még érteni,  még érteni
is véltem a dolgot egy idis véltem a dolgot egy időre. Neked beugrik most valami olyan téma, amibe reménytelenül belezavarodtálre. Neked beugrik most valami olyan téma, amibe reménytelenül belezavarodtál
cikkírás közben?cikkírás közben?

Persze, több is, de ezeket csak azután adtam le, hogy újabb nekifutás után mégiscsak kibogoztam valahogy. :D Viszont
mindig vicces élmény évekkel később belebotlani ezekbe a cikkekbe, és rácsodálkozni, hogy egyszer ezt is értettem. De
nincs is ezzel gond, nem tudósok vagyunk, hanem újságírók, akiknek érthetően kell tálalniuk ezeket a témákat, ez nyilván
más szintje a megértésnek, mint ha valaki ugyanezt a témát kutatja. 

Végezetül már csak azt szeretném megkérdezni: szerinted vannak olyan fényképek, melyek inherensVégezetül már csak azt szeretném megkérdezni: szerinted vannak olyan fényképek, melyek inherens
technológiai jel lemztechnológiai jel lemzőire rakódó konvenciók többféle manipulációs stratégiát támogatnak?ire rakódó konvenciók többféle manipulációs stratégiát támogatnak?

Oké, lebuktam, filmtudomány szakon végeztem az ELTE-n, és igen, a szakdolgozatomban voltak ilyen mondatok is,
ráadásul elkövettem azt a hibát, hogy mikor megjelent egy folyóiratban, úgy osztottam meg a Facebookon, hogy a troll
kollégáim is látták. De igazából büszkén vállalom, tök jó évek voltak, és (nem is annyira) meglepő módon egy jó
bölcsészképzés rengeteget segít a mai munkámban, akár természettudományos témák feldolgozásában is. De az, hogy ezt
tartogattad zárókérdésnek, jelzi, hogy trollkvalitásaid alapján bármikor átülhetnél a techrovatba.
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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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