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Amikor épp minden a legnagyobb rendben a szerkesztőség életében, akkor az Index hírlevelét minden héten más indexes
írja. Most a múlt hét után újra Munk Veronika főszerkesztő-helyettes érkezik, ugyanis a lap vezetése szeretné tájékoztatni
hírlevél-feliratkozóinkat azokról a turbulenciákról, amelyek a szerkesztőség körül zajlanak.

Na és persze a legfontosabb hírekről is.

A hírlevél kábé 8000 karakterből áll, és nyolc perc alatt lehet végigolvasni.

 

Üdvözlök mindenkit, Munk Veronika vagyok, az Index egyik főszerkesztő-helyettese. Múlt héten is írtam a hírlevélben,
hogy 2002 óta vagyok indexes, és még jó sokáig szeretnék az lenni.

Ha szabad.

Ebben egyelőre semmilyen változás nem történt, és nagyon remélem, hogy nem is fog.

 

Azért szeretnék még sokáig itt dolgozni, mert tudom, hogy mennyire fontos a munka, amit végzünk. Tudom, hogy az
igazságkeresésre irányuló törekvéseinkre, a kritikus gondolkodásunkra az elmúlt húsz évhez hasonlóan most is szüksége
van a magyar társadalomnak. Tudom, hogy egy csomó embernek a nálunk olvasott hírek jelentik az eligazodási pontot,
tudom, hogy ebben a szerkesztőségben mindenki azon van, hogy a lehető legpontosabban, leggyorsabban és minél
közérthetőbben tárja a napi kábé egymillió olvasó elé az aktuális történéseket.
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És persze azt is tudom, hogy ez egy olyan közösség, ahová 18 év után is jó érzés bejárni. Mondom ezt úgy, hogy higgyék
el, akadnak kihívások: tegnapelőtt például a padtársam kedvesen rám sózta egy másik padtársam gyanús eredetű, avasnak
bizonyuló csokiját.

 

1. Egy hét alatt két vezérigazgatónk távozott, most meg egy sincs1. Egy hét alatt két vezérigazgatónk távozott, most meg egy sincs

Minden cég stabilitásához elengedhetetlen, hogy megfelelő, a cég érdekeire koncentráló és lelkes vezetősége legyen, ez
egy újságnál sincs másként.

Az Indexnek viszont jelenleg nincs vezérigazgatója, és ez eléggé aggasztó.

Múlt kedden Pusztay András, az Index vezérigazgatója távozott a posztjáról, a helyére érkező Ződi Zsolt pedig (aki a
Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa) egy hét után szintén elhagyta a céget.
Döntését így indokolta: „Miután megismertem a cég pénzügyi helyzetét, arra jutottam, hogy egy ekkora szervezetre
vonatkozó változtatások véghezvitele túl nagy feladat számomra.”

A szerkesztőség ugyanakkor értesült erről a hírről, amikor Bodolai László, a szerkesztőséget tulajdonló Magyar Fejlődésért
Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke közleményt küldött a sajtó többi képviselőjének is.

Eléggé a fejünk felett történnek most a dolgok, „beleszólásunk, ráhatásunk nincs ezekre” – írta helyzetértékelő keddi
cikkében Dull Szabolcs főszerkesztő. 

A magyar médiapiacon egyébként igen szokatlan konstrukcióban létezik az Index, ugyanis az újságot tulajdonló cég az
értékesítésre, IT-re, HR-re, pénzügyre, fejlesztésre vonatkozó szolgáltatásokat mind egy másik cégtől, a Vaszily Miklós és
Ziegler Gábor által birtokolt Indamédiától veszi. Az erre az üzleti kapcsolatra irányuló szerződések részleteit az Index
alkalmazottai nem ismerik.

Amit tehetünk és teszünk is, hogy dolgozunk továbbra is keményen és egységben, közben igyekszünk tájékozódni: olyan
gyakran találkozni és beszélni Bodolai Lászlóval, az Indexet tulajdonló alapítvány vezetőjével, amilyen gyakran csak lehet.
És folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat is az ismert fejleményekről.

 

2. Olvasóink, hírességek és indexesek mondják el, mit gondolnak az2. Olvasóink, hírességek és indexesek mondják el, mit gondolnak az
IndexrIndexrőll

Továbbra is százasával érkeznek szerkesztőségünknek a levelek, amikben olvasóink, hírességek és maguk az indexesek
írják le, mit jelent nekik ez az újság. Itt lehet elolvasni az egész folyamot, de most kiválasztottam pár bejegyzésből egy-egy
részletet, ami nekem különösen tetszett.

Grecsó Krisztián íróGrecsó Krisztián író : „A demokrácia hétköznapjaira, hogy itt van ok és következmény, remény és lehetőség,
»napilapos« rálátással már csak az Index emlékeztet. Az Index a mi józan eszünk.”
ElElőd Fruzsid Fruzsi  újságíró-szerkesztújságíró-szerkesztő a gazdaságrovatból a gazdaságrovatból : „Az elmúlt 15 évben nem változott, hogy olvasóként és

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2058&qid=322550
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2059&qid=322550
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2058&qid=322550
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2061&qid=322550
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2061&qid=322550


most már munkatársként is fel tud bosszantani az Index, ezzel együtt úgy gondolom, hogy a hazai nyilvánosság
megkerülhetetlen szereplői vagyunk, és ha bedarálnak minket, azzal Magyarország még eggyel fullasztóbb hellyé
változik.”
Pumped Gabo, aki Pumped GaboPumped Gabo, aki Pumped Gabo: „Én vagyok az élő bizonyítéka annak, hogy ti vagytok a legnagyobb hatású
médium itthon. Az Index akár egyetlen Mindeközben kétsorosa is életeket változtathat meg. Miután kijött nálatok az
a Balaton Soundon felvett félperces videó (még egyszer köszi, Szilli Tamás!), az életem már nem volt ugyanaz, mint
előtte. Persze a lehetőséggel tudni kell élni, de nélkületek most biztos nem itt lennék.” (Grafika: Szarvas)

 

3. Továbbra is cikkeket szeretnénk írni, klassz videókat és fotókat,3. Továbbra is cikkeket szeretnénk írni, klassz videókat és fotókat,
podcastokat és mpodcastokat és műsorokat szeretnénk készíteni sorokat szeretnénk készíteni 

Az Index szerkesztősége kitartóan dolgozik, a csapat összetételében (a vezérigazgató-helyzetet kivéve) nincs változás. Ezen
a héten is beszámoltunk minden fontos történésről, most is mi voltunk a legolvasottabb online újság. 

Jöjjenek hát a legfontosabb hírek erről a hétről:

 

Hova menjünk, ha most indulnánk külföldre nyaralni?Hova menjünk, ha most indulnánk külföldre nyaralni?
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Magyarázó videót készítettünk az utazni vágyó olvasóinknak: ebből a videóból kiderül, hogy melyik országban milyen
korlátozásokra számíthatnak a turisták. A videónk megjelenése óta kiderült, hogy a magyar–ukrán határátkelőket is
megnyitják. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

Minden idMinden idők legszigorúbb csendrendelete jön a bulinegyedben,k legszigorúbb csendrendelete jön a bulinegyedben,
pénteken 11-kor élpénteken 11-kor élőben vitáznak a felek az Indexenben vitáznak a felek az Indexen

Erzsébetváros közgyűlése múlt csütörtökön elfogadta a bulinegyedre vonatkozó új csendrendeletet, amely minden
eddiginél szigorúbban szabályozza a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartását és működését.

A bulinegyed ügye hosszú évek óta húzódik, a területen működő vendéglátóhelyekre virágzó nemzetközi buliturizmus
épült, miközben a helyi lakosok szerint egyre élhetetlenebbé válik a városrész. A tavaly ősszel megválasztott új
polgármester, a DK-s Niedermüller Péter már a kampányban azt ígérte, rendezi a helyzetet. A szigorítás időzítése
ugyanakkor nem szerencsés a vendéglátóhelyek szempontjából, hiszen a koronavírus-járvány megrogyasztotta a
turizmust, és éppen most, a közösségi korlátozások lazítása után remélték, hogy elkezdődhet némi konszolidáció.

Pénteken Kibeszélő című beszélgetős műsorunkban Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, és Zsendovits Ábel,
a Szimpla szórakozóhely egyik tulajdonosa vitázik a helyzetről.

 

 

Kiesett az NB I.-bKiesett az NB I.-ből az elmúlt 15 év egyik legsikeresebb focicsapata, al az elmúlt 15 év egyik legsikeresebb focicsapata, a
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DebrecenDebrecen

1993 után először nem szerepel majd az NB I.-ben a Debrecen futballcsapata. A DVSC az idei szezon zárómeccsén hazai
pályán ikszelt a Pakssal, így jövőre a másodosztályban folytatja. A szurkolók jócskán kiakadtak, a pályára rohantak a meccs
végén.

 

Javában zajlik országjáró sorozatunk,Javában zajlik országjáró sorozatunk,
a Mi Vidékünk Heves megyei részea Mi Vidékünk Heves megyei része

Hónapról hónapra új megyét mutatunk be részletesen, riportereink most éppen Hevesben kutatják az izgalmas témákat.

Például Haász János felment a verpeléti parazitavulkán tetejére, Kovács Dávid pedig megírta, hogy a Mátra vulkáni
eredetének köszönhetően gyógyító erejű gáz szivárog fel az Egertől harminc kilométerre fekvő Mátraderecskén. A több
mint egy kilométeres mélységből érkező gyógygáz több halálesetet is okozott a faluban, ám mióta intézményesült keretek
között használják, a palóc település a magyarországi érbetegek zarándokhelyévé nőtte ki magát.

Tenczer Gábor a vasúti mellékvonalak ritkítása apropóján alkotott riportsorozatunkban elment, és megnézte, mi most a
helyzet a Szilvásvárad és Putnok közti vonallal, amit tíz éve, az előző megszüntetési hullám idején zártak be.
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Lehet már bulizni, mutatjuk, milyen egy nagyobb koncert a karanténLehet már bulizni, mutatjuk, milyen egy nagyobb koncert a karantén
utánután

A héten már lehet szabadtéri koncerteket tartani Budapesten 500 fő alatt. Elmentünk a Kale Lulugyi koncertjére a
Pontoonhoz, hogy kiderítsük, mennyire hiányzott ez a közösségi élmény az embereknek a karanténban.

 

Vadászat indult az antarktiszi szellemrészecskék utánVadászat indult az antarktiszi szellemrészecskék után

A neutrínók rejthetik az univerzum keletkezésének kulcsát. Molnár Csaba pedig írt egy cikket a neutrínókról, amiket – a
kincskereső thrillerek kissé elcsépelt fogásaként – szinte lehetetlen fülön csípni, olyan kevéssé lépnek kölcsönhatásba az
anyaggal. A „szinte” előtag azért szükséges, mert extrém és nagyon drágán összehozható körülmények között mégis van
esély elkapni őket, de ahhoz a Déli-sarkig kell utazni. 

 

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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