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Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Fehér János, a sportrovat munkatársa érkezik.

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

 

Fehér János vagyok, lassan tíz éve a sportrovat munkatársa. Most éppen a futball-Európa-bajnokság lázában kellene
égnünk, de hát ez egy elég furcsa év a sport szempontjából is. Nem nagyon van sportélet, így most azzal a problémával
kell szembenéznem, hogy végre nyáron nyaralhatok. Persze imádjuk a kollégáimmal a nonstop sporteseményeket,
annyira belehergeljük magunkat, hogy egy olimpia végén szabályszerűen depressziósak vagyunk, minden olyan
unalmasnak tűnik utána.

Az újságírással együtt járó jövés-menést élvezem igazán, a Mi Vidékünk projektet is ezért szeretem, igazi felfedezés vagy
gyerekkori élmények újraélése, de a Zöld Index is alkalmat ad arra, hogy kimeneküljek a városból. Ha éppen nem írok
semmit, akkor Index-olvasó is szeretek lenni, még mindig tudok irigykedni kollégák cikkeire, hogy nahát, ezt miért nem én
írtam. Nézzük is, mivel volt tele az újság a héten.
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1. Vége a veszélyhelyzetnek, de jön egy másfajta vészhelyzet1. Vége a veszélyhelyzetnek, de jön egy másfajta vészhelyzet

Megfellebbezhetetlenül új korszakba léptünk, hiszen ezentúl nélkülöznünk kell Müller Cecília feat. Kiss, Lakatos, Gál napi
előadásait, azaz a tisztifőorvos élő egyenesben nem ad többé (vagy egy ideig) életvezetési tanácsokat, sem tájékoztatást a
koronavírus-járványról. Az operatív törzs matinéjának megszűnését az indokolta, hogy a parlament megszavazta a
veszélyhelyzet végét, majd a kormány is kihirdette azt szerda éjféltől. Mostantól egy új kifejezést tanulhatunk: az
egészségügyi veszélyhelyzet időszakát éljük, amihez szintén különleges jogrend tartozhat. 

 

 

2. 2. Hát, mell, gyors, mindez egy vasalódeszkánHát, mell, gyors, mindez egy vasalódeszkán

A tanévnek vége, az érettségi is lement már, de az oktatás így is gondoskodott egy kis abszurdról, illetve egy Monty
Python-i figuráról, a Vasalódeszkás Tornatanárról. A makói Vezsenyi László poénból, a kihívásokkal küzdő távoktatásra
reflektálva készített diákjainak egy olyan videót, amiben egy vasalódeszkán mutat be három úszásnemet. A tankerület
vezetője nem vette a lapot, eltiltotta Vezsenyit a tanítástól, és megalázó feladatokat adott neki. A szigor végül visszaütött,
Balázs József tankerületi vezető mondott le posztjáról. 

Ha már képregényekbe kívánkozó figuráknál járunk, nem feledkezhetünk meg az MSZP álmentőséről sem. A magát
mentőtisztnek kiadó Németh Athina azt állította egy videóban, hogy tízből kilenc, a kórházból hazaküldött betege meghalt.
A Készenléti Rendőrség rémhírterjesztés miatt nyomozást is indított, és egy nőt, feltehetően Némethet gyanúsítottként
hallgatott ki. (Legófotó: Mosolypuszta)
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3. 3. Az endometriózisban élAz endometriózisban élők fájdalma képekenk fájdalma képeken

Németh hitelessége megkérdőjelezhető, de Georgie Wilemané kikezdhetetlen. A fotós túl számtalan műtéten és fájdalmon,
endometriózisban szenvedők intim pillanatait, kiszolgáltatottságát mutatja be. Janecskó Kata és Aradi László Nagyképe
szívbemarkoló, szinte kényelmetlen megnézni és elolvasni, és ha megkönnyebbülten nem is tudtam felsóhajtani a végén,
valahogy mégis jóleső érzés fogott el.

 

4. 4. Mint az ürgét, kiöntött minket a vízMint az ürgét, kiöntött minket a víz

Az ausztrál tűzvész, az afrikai sáskajárás, majd a járvány után sokan mondogatták, hogy jön a bibliai hét csapás. Nos, a
hétvégi és szerdai vízözön után valószínűleg még nagyobb a táboruk. A heves esőzés Budapestet rövid időre Velencévé
változtatta, az utcákon hömpölygött a víz, de több más településen is nagy károkat okoztak a szélviharok és villámárvizek,
és sajnos halálos áldozata is volt a viharnak. Cseke Balázs kollégám egy Pesten kidőlt fa példáján mutatta be, hogy hiába
van meg a szándék egy veszélyes fa eltávolítására, a hivatali pingpong miatt a környezet olykor előbb elvégzi a feladatot,
csak akkor nem biztos, hogy mindenki megússza. A vihar másik tanulsága, hogy önök, kedves olvasók, milyen aktívak
voltak: elárasztottak minket apokaliptikus fotókkal és videókkal.

Engem az a hír ért villámcsapásként, hogy nem a nemzet gázszerelője, Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, hanem a
szexiparban is utazó Gattyán György.
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5. 5. Megy a kötélhúzás a Lánchíd miattMegy a kötélhúzás a Lánchíd miatt

Az ellenzéki vezetésű Budapest és a kormány új játszóteret talált magának, a Lánchíd felújítása/nem felújítása miatt megy
az egymásra mutogatás és a számháború, amibe az augusztus 20-i tűzijátékot is belekeverték már. Miközben a kormány
6,5 milliárd forintot szán az ünneplésre, Karácsony Gergely főpolgármester letiltaná a Lánchídról a tűzijátékot, mert
szakértői vélemények szerint az is sokat rontott már eddig a híd állagán. Az üzengetés aztán el is durvult, a fővárosi Fidesz
egy Facebook-posztban Szálasi Ferenchez hasonlította Karácsonyt. (Az azóta már törölt poszt képernyőképe Fotó: Fidesz
Budapest / Facebook)

 

6. 6. Meglepett minket a Vár és a RákosrendezMeglepett minket a Vár és a Rákosrendező is is

Bizonyára önökkel is előfordult már, hogy egyszer csak rácsodálkoztak egy épületre, ami előtt nap mint nap elmentek, és
olyat vettek észre, amit addig nem. Valahogy így járt Miklósi Gábor kollégám is, akiben hirtelen tudatosult, hogy a Hilton
szálló ráépítésével megváltozik a budavári palotaegyüttes sziluettje. Az urbanisztikánál maradva, nagy kedvencem volt a
Rákosrendező rozsdaövezetének és senki földjének felfedezése Tenczer Gábortól és Ajpek Orsitól.  

 

7. 7. A Fradi bajnok, de mi lesz a Lokival?A Fradi bajnok, de mi lesz a Lokival?

Futballban is mozgalmas héten vagyunk túl. A Fradi harmincegyedszer nyerte meg a magyar bajnokságot, de előtte Pál
Tamás a kiesés elől menekülő Debrecenről írt remek riportot, kiderült, még az erősen foghíjas lelátókon sem sikerült
betartatni a járványügyi korlátozásokat. Szerdán pedig arról is beszámoltunk, hogy a Puskás Aréna beugróként megkapta
az európai Szuperkupa-döntő rendezését. 
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8. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten8. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten

Ezt a cikkünket olvasták legtöbben: Hatalmas felhőszakadás csapott le Budapestre
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: A BME lenyomta a NASA űrhajós csapatát a robotversenyen

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Fodor Orsit, aki nélkül talán nem is9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Fodor Orsit, aki nélkül talán nem is
létezne a videórovat létezne a videórovat 

A videórovatos Fodor Orsi szerkesztőségünk egyik motorja, vagy inkább a lelke. Fáradhatatlan, gyors és pontos, és
legfőképp nyugodt, a nap bármely szakában is keressük, hogy akad egy videó, vagy megőrült a szerkesztőségi rendszer,
kezdődik egy élő közvetítés, ő pillanatok alatt rajta van a megoldáson, a számunkra megfejthetetlen kódokkal is elbánik fél
kézzel, sok olvasónak is segített már technikai problémáknál, ráadásul az Index Videó archívumát is ő gondozza.

Hogyan kezdHogyan kezdődött az indexes pályafutásod? dött az indexes pályafutásod? 

2008 augusztusában, a nagy gazdasági válság előtt vettek fel, egy hónap után véglegesítettek, de utána még sokáig kicsit
gyakornoknak éreztem magam. Az egyik legelső feladatom az volt, hogy Totalcar-fájlokat kellett feltöltenem egy pendrive-
ról, mindenki elhűlt, hogy milyen gyorsan ment. Közben sikerült megölnöm az Indavideót is egy rövid időre, hirtelen sok
volt neki annyi fájl. Akkoriban fogtam neki az archívum rendbe rakásának, azóta ezt folyamatosan karbantartjuk. 

Te lehetsz az egyetlen, aki az Index összes v ideóját láttad, ráadásul rengetegben mTe lehetsz az egyetlen, aki az Index összes v ideóját láttad, ráadásul rengetegben működtél közre. Mely ikködtél közre. Mely ik
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számodra a legfontosabb?számodra a legfontosabb?

Nagyon meglepődtem, amikor a moziban vetítették Horváth Balázs Dizájneren című filmjét, és én is ott voltam a
stáblistán. Ez olyan, mint amikor egy könyv borítóján szerepel az ember neve. Huszonhat évesen azt már átéltem, egy
tanfolyamon oktattam html-t, Photoshopot, Dreamweavert, és mivel nem volt semmilyen tananyag, megírtam az első
magyar nyelvű Dreamweaver-könyvet. Sokat tanultam belőle, korábban nagyon introvertált voltam, ebből kicsit kihozott.

Saját v ideók készítésére sosem vágytál,  kielégít,  hogy a háttérben dolgozol?Saját v ideók készítésére sosem vágytál,  kielégít,  hogy a háttérben dolgozol?

Egy tévében már végigjártam a szamárlétrát, saját késztetés, hogy a háttérben maradok. Sokszor inkább informatikusnak
érzem magam, sőt néha egy rooternek, aki az adott problémát a megfelelő emberhez továbbítja. Mindig az adott kérdés
foglalkoztat, már attól boldog vagyok, ha egy embernek segíteni tudok. Feltöltődést okoz, ilyenkor benne vagyok a flow-
ban. Sokszor motornak érzem magam, máskor meg csendes katalizátornak, ha egy levelezésben kicsit hozzá tudok tenni
valamit egy feladathoz, de a nagy projektekben, mint egy választás, szintén megtalálom a szerepem.

És ha semmilyen feladattal,  kéréssel nem találnak be, akkor mit csinálsz?És ha semmilyen feladattal,  kéréssel nem találnak be, akkor mit csinálsz?

Néha alszom is egyébként. Sok mindent tudok csinálni, egy könyvvel is teljesen jól elvagyok, de a vasútmodellezés is
foglalkoztat. Régi vágyam, hogy egy kisvonat hozza be a kávét a szobába, az alagutakat már kifúrtam, ha egyszer lesz
időm, befejezem.

 

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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