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Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Munk Veronika, az Index főszerkesztő-helyettes
érkezik.

Ez a hírlevél kicsit másmilyen, mint amit olvasóink az elmúlt hónapokban megszokhattak, mert a helyzetünk is más.

A hírlevél kábé 6800 karakterből áll, és hét perc alatt lehet végigolvasni.

 

Üdvözlök mindenkit, Munk Veronika vagyok, az Index egyik főszerkesztő-helyettese. 

Ma épp én szerkesztem az Indexet, és azt írtam reggel a belső emaillistánkra napindító levélként, hogy „hétvége óta egy
brutál adrenalinfröccsben létezem, amit még a régóta várt e heti szabadságom megszűnése se csillapít: ennek az
adrenalinfröccsnek a lényege, hogy iszonyú jó az Indexben dolgozni”.

2002 óta vagyok indexes, és még jó sokáig szeretnék. Ha szabad.

Ez a hírlevél kicsit más, mint a többi szokott lenni, ugyanis az Index szerkesztőségét olyan hatások érték, hogy muszáj volt
a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül a legerősebbet választani: a nyilvánosságba kiáltani félelmeinket.

Most hírlevél-feliratkozóinkat is tájékoztatni szeretnénk a fejleményekről.
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1. 1. Veszélyben az Index szerkesztVeszélyben az Index szerkesztőségesége

Vasárnap jelent meg cikkünk, amiben leírtuk, hogy úgy érezzük: veszélyben a szerkesztőségünk jövője. „Nincs még két éve,
hogy létrehoztunk egy barométert, amelyen bárki ellenőrizheti, szabadon dolgozik-e az Index. A szerkesztőség ekkor
egyhangúlag kinyilvánította, hogy két alapvető dolog nélkül nem létezik az Index: ragaszkodunk a tartalmi függetlenséghez
és a szerkesztőség érinthetetlenségéhez” – írta a főszerkesztő, Dull Szabolcs. És azt is írta ebben a cikkben, hogy most azt
érezzük, az Index szerkesztősége veszélyben van.

Egy külső tanácsadó átszervezési ötlete vezetett ahhoz, hogy vasárnap kitegyük ezt a cikket, és átállítsuk az Index helyzetét
illusztráló barométert a független mezőből arra, hogy „veszélyben”. Cikkünkben tíz pontban foglaltuk össze, hogy mi
milyen újságot tudunk és szeretnénk csinálni, és ebben a tíz pontban kifejeztük azt is, mit nevezünk szabad
működésnek. (Grafika: Szarvas)

A külső tanácsadó ötletének lényege egyébként az volt, hogy az Index egységes szervezetét megbontva legyenek
kiszervezve külső cégekbe az egyes rovatok, külsős cégekben dolgozzanak az újságírók és szerkesztők. Ennek rengeteg
veszélye van, és most csak három példát említek: 

Sokkal könnyebb valamilyen indok miatt a külső céggel felmondani a szerződéses viszonyt vagy nem hosszabbítani
meg vele az együttműködést.
Sokkal nehezebb gyorsan reagálni egy külsős csapattal a hírekre, pedig amikor valami történik a világban, az
emberek az Indexről szeretik megtudni, mi az.
Ha az Index nem egységes szervezet, hanem sok beszállító cég szövedéke, akkor sokkal könnyebb elérni, hogy a sok
cég közé mindenféle más cégek is keveredjenek beszállítóként valamilyen úton-módon, amelyekkel a szerkesztőség
nem szeretne dolgozni. 
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A szerkesztőség ugyanis együtt, egységben tudja garantálni, hogy ez az újság olyan maradjon, amiért az olvasók –
függetlenül attól, hogy szeretik-e az újságot, vagy sem – fontosnak tartják a létezését.

A lapvezetésben a napjaink most rengeteg megbeszéléssel telnek, arra koncentrálunk, hogy mielőbb biztosítékokat
kapjunk arra, hogy megmaradjanak azok az értékek, amelyek miatt szerintünk az Index az ország legnagyobb,
legolvasottabb lapja.

 

2. 2. Vezérigazgató-váltás történt az IndexnélVezérigazgató-váltás történt az Indexnél

Kedden újabb fontos történés zajlott nálunk, Pusztay András, az Index vezérigazgatója távozott a posztjáról. A helyére
pedig Ződi Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa érkezett. 

Nem látjuk még, mi következik az újságért és a szerkesztőség egységéért mindig kiálló vezérigazgatónk távozásából.
Egyvalamit azonban biztosan tudunk: továbbra is ragaszkodunk a tartalmi függetlenséghez és a szerkesztőség
érinthetetlenségéhez. (Legofotó: Mosolypuszta)

 

3. 3. Ömlenek az olvasói levelekÖmlenek az olvasói levelek

Az ijedtségben annyira jó látni, ahogy olvasóink, hírességek és az indexesek mesélnek arról, mit szeretnek vagy éppen mit
gyűlölnek bennünk. Ezúton is nagyon köszönjük, hogy több százan írnak és elmondják, mit jelent nekik ez a lap. Éjjel
órákig olvastam a leveleket, és hol vigyorogtam, hol meghatódtam, és közben nagyon büszke voltam végig, hogy ennyire
számít a munkánk. Köszönjük!
(Grafika: Szarvas)
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4. Valójában mi csak cikkeket szeretnénk írni4. Valójában mi csak cikkeket szeretnénk írni

Most hol szomorkás, hol forradalmi, hol nyomasztó az Index szerkesztőségében a hangulat, és ennek az az oka, hogy
valójában az itt dolgozó közel száz újságírónak nincs különösebben más motivációja, csak annyi, hogy jó cikkeket szeretne
írni. 

Így aztán – ennek megfelelően – írtunk is egy csomó jó cikket ezen a héten is, és beszámoltunk minden fontos történésről,
mert attól még, hogy helyzet van, az újságkészítés a hivatásunk, ez az, amit tudunk és szeretnénk csinálni. 

Jöjjenek hát a legfontosabb hírek a hétről:

 

Meghalt két nagyszerMeghalt két nagyszerű ember: Benedek Tibor és Bálint gazda ember: Benedek Tibor és Bálint gazda

47 éves korában halt meg Benedek Tibor, aki a világ egyik legjobb balkezes vízilabdázója volt, háromszor nyert olimpiai
bajnoki címet (2000, 2004, 2008). 2003-ban világbajnok lett Barcelonában, tíz év múlva ugyancsak a katalán városban lett
újra vb-győztes, de akkor már a válogatott szövetségi kapitányaként.

101 éves korában pedig meghalt Bálint György kertészmérnök és tévés személyiség, akit mindenki csak Bálint gazdaként
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ismert. Igazi intézmény volt ő, akinek kertészettel kapcsolatos műsoraiért, könyveiért, cikkeiért, tanácsaiért rengeteg
ember rajongott. 

 

Lánchíd, MÁV, gyerekeket molesztáló gondnokLánchíd, MÁV, gyerekeket molesztáló gondnok

Ebben a cikkben részletesen elmagyaráztuk, hogy miért veszekszik a Fidesz-kormány és az ellenzéki fővárosi városvezetés
a Lánchíd felújítása miatt: hogy ki pöcsöl, ki béna, és hogy tényleg életveszélyes-e a hídszerkezet.

Ebben a nagyszerű riportban Záborszky Ede nem kisebb feladatra válalkozott, mint hogy Nagyatádon megvárja azt a
szerelvényt, ami a MÁV vonatritkításai miatt egyetlenegyszer jár arra egy nap: éjjel 22:30-kor.

A saját cikkemet is ajánlom, amiben igyekeztem a lehető legkomplexebben bemutatni egy rémes esetet, amikor szexuális
erőszak miatt tartóztatták le egy óbudai általános iskola karbantartóját tavaly. Tibi bácsi 11 évig edzéseket is tartott
kislányoknak. Legalább tíz általános iskolás érintett van, ismerőivel beszélve egy olyan férfi képe rajzolódik ki, aki
különféle manipulatív technikákkal láncolta magához a kislányokat.

 

Van-e sötét anyag? Mi lesz ezentúl az utazással? Mi lesz aVan-e sötét anyag? Mi lesz ezentúl az utazással? Mi lesz a
SzínmSzínművészetivel?vészetivel?

Úgy néz ki, a héten felfedezték a sötét anyagot, bár a kutatók maguk nem állítják, hogy felfedezték a sötét anyagot (és nem
azért, mert ők maguk sötétek). A független kutatók szkeptikusan reagálnak, de nehezen tudják visszatartani
izgatottságukat. Minderről Molnár Csaba írt szuper izgalmas cikket.

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2050&qid=309124
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2051&qid=309124
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2052&qid=309124
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2054&qid=309124


Közben az is kiderült, minden megváltozhat, amit a turizmusról gondoltunk. A gazdasági növekedésnek rosszat, de a
természetnek és az embereknek sok szempontból jót tett a járvány miatti kényszerpihenő a turizmusban. Előd Fruzsi írt
arról, hogyan lehet majd és hogyan kéne utazni a posztkorona világban.

Hetek óta forrnak az indulatok a Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása miatt, nap mint nap jelennek
meg új tiltakozó nyilatkozatok. De mi a probléma a modellváltással, és tényleg kell-e félni tőle? Erről írt a héten Kovács
Bálint.

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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