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Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Molnár Réka, a kultúrarovat legújabb munkatársa
érkezik.

Ez a hírlevél kábé 6600 karakterből áll, és öt perc alatt lehet végigolvasni.

 

Helló, Molnár Réka vagyok, a kultúrarovat friss munkatársa. Az indexes létemet több mint egy éve kezdtem még az Index
gyakornokprogramjában, azóta pedig számtalan kalandban volt részem itt: látogattam szexbabákat, voltam Gyurcsány
fiatalosnak szánt workshopjain, jártam együtt a várost a Prosectura punkzenekarral, és láttam egy felakasztott műcsirkét is
Ópusztaszeren. Vágtam podcasteket, illetve volt és örök mentorommal, Sajó Dáviddal közösen készítettünk is egyet.
Legnagyobb eredményem, hogy írtam egyszer egy levelet Hanula Zsolt kollégámnak, amit kinyomtatott és kiragasztott a
falára. Mondjuk tényleg jó levél volt.

A hírleveles kép kiválasztásánál bevillant az emlék, hogy de hiszen én voltam már címlapkép is. Ezt a szovjet vércsokit
kóstoló videót eléggé szerettem, bár én csak azért mentem el megkóstolni, mert a rovatom többi tagja azt mondta, jó lesz.
Nem volt jó.

Azt hiszem, ezután jó volna valamit a munkán kívül is mondanom magamról. Szegeden születtem, fizika tagozatra jártam,
ötös voltam kémiából is mindaddig, amíg nem jöttem rá, hogy a fiatalon eminens tanuló anyám egyszer régen kapott egy
karót. Utána már volt fegyverem ellene, valahogy így jöhetett az, hogy egyetemre jutva bölcsész lettem. Kedvelem a
madarakat, de a galambokat nem. Ez a GIF viszont elég jó:
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1. Kocsmai zárórák utolsó pohara, amibe egész ürességünket1. Kocsmai zárórák utolsó pohara, amibe egész ürességünket
beletöbeletöltenénkltenénk

A hét és az elmúlt évszázad fontos pillanata volt Trianon 100. évfordulója. A járvány miatt nem tudtunk külföldre utazva
írni róla, viszont home office-ból is remek anyagok születtek. Például a Trianon-képbehozó Fillér Máté grafikájával,
Trencsényi Ádám hangjával és Kolozsi Ádám legszebb lírai soraival. Ezenkívül volt trianoni térképes cikk, beszámoltunk
megemlékezésekről és Csongrád megye átnevezéséről is. 

 

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

 

2. Amerika háborog2. Amerika háborog

Amerikában tüntetéshullám indult, miután egy fekete férfi, George Floyd belehalt a rendőri intézkedésbe. A
megmozdulások a rasszizmus és a feketék elnyomása ellen szólnak, mi pedig áttekintettük, mit jelent ez Amerikának az
elmúlt évtizedek tükrében. Írtunk George Floyd temetéséről, illetve arról, hogy mennyire gyengíti ez (is) Trump táborát.
Bemutattuk a ‘60-as, ‘70-es évek fekete polgárjogi mozgalmát is.  A hazai Black Lives Matter-megmozdulásról mi is
beszámoltunk.

Az eset nemcsak Amerikát, hanem az egész világot megmozgatta, a közösségi oldalakat a gyász kifejezésére ellepték a
fekete borítóképek, profilképek (legófotósunk, Mosolypuszta is ezt a jelenséget ábrázolja alább).
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3. Fordulatok Svédországban3. Fordulatok Svédországban

A történelem újabb fordulatokat vett, a svéd legfőbb ügyész szerint ugyanis megvan az 1986-ban meggyilkolt svéd
miniszterelnök, Olof Palme gyilkosa. 34 évvel ezelőtt Palme feleségével sétált a moziból hazafelé, amikor egy férfi lelőtte.
A támadó Palme feleségére is rálőtt, a nő azonban túlélte. Ezután a rendőrség sorra rontott el dolgokat, végül letartóztattak
egy Pettersson nevű férfit, akit 1988-ban elítéltek, majd felmentették. Most kiderült, hogy valószínűleg egy másik férfi volt
a gyilkos, ő megölte magát 2000-ben.

 

4. Egerekben a jöv4. Egerekben a jövő
A technológiai fejlődés sem lazsál közben a világban, magyar kutatók kifejlesztették az infravörösben is látó egereket. A
hasonló megoldások hosszú távon az embereknél is segítséget jelenthetnek a degeneratív szembetegségek leküzdésében. 

 

5. Még több állatos cikk5. Még több állatos cikk
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Ajpek Orsi és Csatári Flóra kezéből megszületett a hét legjobb állatos kontentje az ember-állat viszonyokról. A képek közül
egyértelműen a cicás néni a legjobb, de azért érdemes megnézni a többit is. Állati volt (kacc) a TNT podcastje is, amiben
Molnár Csaba doktor arról beszélt Kubinyi Enikő etológussal, hogy az idős kutyák hogyan segíthetik modellezni az emberi
öregedést.

 

6. Kutya beszél, pénz ugat6. Kutya beszél, pénz ugat

Szinte kivétel nélkül minden vállalkozónak regisztrálnia kell a NAV online rendszerébe, mert július 1-től kötelező lesz a
számlákról közvetlenül a NAV-nak szolgáltatni adatokat. Érdemes hamar elkezdeni, mert valamennyire bonyolult
(azért Brückner Gergely ebben a cikkben elég jól elmagyarázza). Ha már pénzügyek: pénteken nyilvános lett politikusaink
személyijövedelemadó-bevallása, amiből kiderült, hogy az ismertebb fideszesek pénztárcája a tavalyi évhez képest
érzékelhetően vastagabb lett.

 

7. Gyerekkori álom csontvázakkal7. Gyerekkori álom csontvázakkal

Óbudán az Aquincumi Múzeum régészei felnyitottak egy sírt élő adásban. Az eseményről az Index is készített saját
videót sok-sok érdekességgel, de be kell vallanom, ezt az anyagunkat főként szubjektív célokkal rakom ide.
Gyerekkoromban régész akartam lenni (meg űrhajós), erre az ásatásra pedig kinézhettem egy kis időre kollégáimmal:
ráadásul még csontvázat is láttunk.
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8. Kultrovat a világ körül8. Kultrovat a világ körül

Kanapéból ülve lehetett az olvasónak világot látnia a héten, ha a rovatomba tévedt. Ha kedve tartotta, akkor a fénykorát
már maga mögött hagyó kikötővárosba, Odesszába ruccant ki katakombákban talált hullák közé, ha pedig könnyedebbre
vágyott, Grúzia pizzájáról és piaszökőkútjáról olvashatott. A hazai kedvelői az elhagyott Citadellát is bejárhatták.

 

9. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten9. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten

Ezt a cikkünket olvasták a legtöbben ezen a héten: Tizenhárom év után lett gyanús a pedofil szörnyeteg
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Megindult a föld Norvégiában, 800 méternyi partszakasz belezuhant a
tengerbe

 

10. Ezek vagyunk mi: bemutatom Haász Jánost 10. Ezek vagyunk mi: bemutatom Haász Jánost 

Ő az Index egyik főszerkesztő-helyettese, egyben jóbarátom is. Tudják, az a fajta, akit már akkor sem tudok meglepni, ha
hajnalban részegen ráírok azzal, hogy tudja-e, mi az a kotlósfing.

Már az Index elMár az Index előttrttről  is ismerjük egymást,  szóval adott a kérdésem: mi az a durva sztori a hosszú hajúl is ismerjük egymást,  szóval adott a kérdésem: mi az a durva sztori a hosszú hajú
egyetemi éveidbegyetemi éveidből ,  amit még nekem sem meséltél?l ,  amit még nekem sem meséltél?

Ez az interjú egyre kínosabbnak hat [ez volt az első kérdés – a szerk.]. Nincs egyetlen izgalmas sztorim sem. Egyszer amúgy
az asztmám miatt majdnem megfulladtam, amikor egy egri OTDK után szalonspiccesen kavicsfocizni kezdtünk a vár
közelében, és rám tört a köhögés. A jogszociológia-tanárom, aki nagy focibolond volt, azt mondta, addig nem halhatok
meg, míg meg nem tanulom a ‘96-os olimpiai bajnok nigériai válogatott névsorát. Még élek.
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Nehezebb kérdés jön. Ha nem létezne Unicum, milyen töményet innál?Nehezebb kérdés jön. Ha nem létezne Unicum, milyen töményet innál?

Egy Unicum nélküli világban inkább nem innék.

Van egy közös pontunk Szegeddel,  én majdnem jelentkeztem az SZTE-re,  te meg jelentkeztél,  csak nemVan egy közös pontunk Szegeddel,  én majdnem jelentkeztem az SZTE-re,  te meg jelentkeztél,  csak nem
vettek fel. Aztán valahogy mezvettek fel. Aztán valahogy mezőgazdaság, Miskolc,  Index lett belgazdaság, Miskolc,  Index lett belőle. De hogyan?le. De hogyan?

Épp azon töprengtem a sikertelen szegedi magyarfelvételi után, hogy most mi lesz velem. Aztán megláttam, hogy a
Miskolci Egyetemen a következő tanévtől először lesz főszakos politológusképzés. 17 éves korom óta újságíró akartam
lenni, azt gondoltam, erre a politológiáról sem vezet nehezebb út, mint az akkor még JATE-nak hívott szegedi egyetemi
bölcsészkarról. Mondjuk akkor talán már hamarabb megismerem Tóth-Szenesi Attilát és Szalma Baksi Fecót (jelenlegi
kollégáinkat), de valószínűleg nem szenvedek asztmás fuldoklás közben a ‘96-os nigériai válogatott névsorával, hogy
Okechukwu, Amokachi, Babayaro és a többiek. A miskolci diploma után megpróbáltam még ezt-azt a szombathelyi és
gyöngyösi fősulin, meg a miskolci egyetemi szakok közül is vettem fel hosszabb-rövidebb időre néhányat, de egyik sem
kötötte le túlságosan a figyelmemet. A szombathelyi kaland például azért volt jó, mert megerősített abban, hogy azért
sokkal jobb vagyok irodalomból, mint hittem – kár, hogy ez filmszakon volt.

Mi volt ezután az elsMi volt ezután az első cikked? cikked?

A Gyula városában majdnem világhírű Gyulai Hírlapban jelent meg 17 éves koromban egy véleménycikkem, szóval úgy
kezdtem a szakmát, ahogy pont nem szabad.

Kevesen hallanak téged énekelni,  igaz,  Kevesen hallanak téged énekelni,  igaz,  ők elég szerencsések. Mi az a szám, amit a legtöbbet énekelsz ak elég szerencsések. Mi az a szám, amit a legtöbbet énekelsz a
kocsiban?kocsiban?

Az utastársaim szerencséjére csak akkor énekelek, ha egyedül vagyok az autóban. Akkor viszont nem válogatok, ami épp a
CD-lejátszóban van, 30Y, Esti Kornél, Vad Fruttik, Hiperkarma, PUF – legnagyobb eséllyel ezek.

És a Kislány a zongoránál?És a Kislány a zongoránál?

Azt kifejezetten csak Lovas Gergőnek, a sportrovat vezetőjének tartogatom, de nem feltétlenül énekelve, hanem inkább
alattomos csapdaként, mindenféle linkekbe bújtatva, vagy csetelés közben váratlanul odahajítva neki egy-egy sort ebből a
minden mozzanatában fergeteges dalból.

 

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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