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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek július 2. és július 8. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek július 2. és július 8. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Kolozsi Ádám, a tech-tudomány rovat munkatársa
érkezik.

Ez a hírlevél kábé 6800 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Ave, Kolozsi Ádám vagyok, és bár
valóban a tech-tudomány részlegből,
elég techhülye, inkább történelmi és
társadalomtudományos, illetve zöld
témákkal szoktam foglalkozni,
lehetőleg közéleti kitekintésekkel.
Szemlélődő típus vagyok, szeretem
forgatni a dolgokat a
kipcsakkucsmától a fortepanos régi
fotókig.

Ökológiai riportok mellett az évforduló miatt mostanában főleg Trianonnal foglalkoztam többet, az elmúlt hetekben aztán
szembe kellett néznünk vele, hogy akár minket is megcsonkíthatnak. Továbbra sem vagyunk nyugodtak.

A korábbi hírlevelekben Munk Veronika főszerkesztő-helyettes tájékoztatott az Index körüli turbulenciákról, néhány
bekezdésre most is átadom neki a szót:
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Ahogy azt keddi cikkünkben írtuk, a szerkesztőség továbbra is úgy érzi, hogy az Index veszélyben van. „Ez azt jelenti, hogy
tőlünk független erők próbálták/próbálják megmondani, hogyan kellene működnünk, kikkel kellene együttműködnünk,
egyértelmű és határozott piacvezetőként mit kellene csinálnunk a »túlélésünk érdekében«” – írta publicisztikájában Kárpáti
Márton főszerkesztő-helyettes.

Az Index körüli feszült helyzet tehát továbbra is fennáll, az olvasottságunk viszont töretlenül a legmagasabb az online
újságok között, piacvezető pozíciónkat megtartottuk. A lap vezetése a megoldás felé törekedve folyamatosan egyeztet a
tulajdonossal, vezérigazgatónk ugyanis továbbra sincs. Azon igyekszünk, hogy különféle garanciákkal mielőbb
megteremtsük a szabad és nyugodt működés elengedhetetlen feltételeit.

Eközben továbbra is rengeteg olvasó fejezi ki véleményét az Indexszel kapcsolatban: vannak, akik utálkoznak, mások
aggódnak értünk, és sokan szeretnek minket. Az Európai Bizottság alelnöke pedig támogatásáról biztosította a
szerkesztőséget.

Věra Jourová azt írta nekünk, hogy „amit tesznek, azok az értékek, amelyekért küzdenek, a tömegtájékoztatás szabadsága
és sokszínűsége mind-mind elengedhetetlenül fontos a demokrácia és Európa számára. Az olvasóktól kapott támogató
üzenetek is arról tanúskodnak, mennyire fontos munkát végeznek. Számíthatnak a támogatásomra.” 

Szerinte „nem szabad megengedni, hogy a gazdasági nyomás politikai nyomásgyakorlást eredményezzen”.

Így állunk most, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

 

Visszavéve Munk Veronikától a szót, jöjjenek a hét legfontosabb hírei:

 

1. A halál csöndje1. A halál csöndje
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A héten meghalt Ennio Morricone, a filmtörténelem egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. Útját a spagettiwesterntől a
Sorstalanságig és Tarantinóig nekrológjukban Sajó Dávid és Zsuppán András foglalták össze. Összeállítás Morricone
legjobb zenéiből, messze nem csak a Jó, a Rossz és a Csúf vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat klasszikusaival.

 

2. Új elnöke van a megcsonkított Akadémiának2. Új elnöke van a megcsonkított Akadémiának

Új elnöke van a Magyar Tudományos Akadémiának, Lovász Lászlót az agykutató Freund Tamás követi. Bár a kormány
erővel elvette tőlük a kutatóintézeteket, most Freund a kormánnyal való kiegyezést hirdeti. A választás előtt beszólt a
gyengén teljesítő, ellenzékieskedő társadalomtudósoknak, de az akadémiai közgyűlés így is megválasztotta, igaz, elég
szoros volt a verseny. Freund első nyilatkozatában azt mondta, vissza akarja szerezni a kutatóhálózatot.

 

3. Megint er3. Megint erősödik a koronavírus-parasödik a koronavírus-para

Belgrádban újra bevezették a kijárási tilalmat, a karhatalom is összecsapott az ez ellen tüntetőkkel, és a világ egészét
tekintve is a járvány egyre csak terjed – mondja a WHO.

A koronavírus súlyosságát tagadó, a korlátozásokat hevesen ellenző jobboldali brazil elnök is megkapta a vírust, de
Bolsonaro köszöni, így is jól van.

Itthon egy mezőkövesdi iskolában alakult ki járványgóc, kollégái egy tanári értekezleten kaphatták el a vírust egy
pedagógustól, idáig 21-en fertőzödtek meg. Tardi helyzet, matyó minta: Cseke Balázs helyszíni riportja a járványgócból.

Arról, hogy országosan mikor várható a második hullám, és egyáltalán honnan fogjuk tudni, hogy már itt van, Kemenesi
Gábor virológus a TNT podcastjében mondott izgalmasakat, Bolcsó Dániel barátom pedig egy nagyon alapos cikkben
foglalta össze mindazt, amit erről most tudni lehet. Novemberben mindenesetre valami történni fog.
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4. Gumibotos iskola4. Gumibotos iskolaőrök, Színmrök, Színművészeti, optimista költségvetésvészeti, optimista költségvetés

A parlament és a kormány egy sor nem is annyira mellékes döntést hozott a héten, nem utolsósorban elfogadták a 2021-
es költségvetést. A 3 százalékosra kalkulált idei recessziót eszerint 4,8 százalékos növekedés követné, de azért újabb 1200
milliárd forinttal, közel megduplázzák a gazdaságvédelmi alapot. Amúgy Jelasity Radován, a Bankszövetség új elnöke
szerint sem olyan rossz a gazdasági helyzet, mint ahogy március végén sejtettük – az Erste Bank vezetőjével Brückner
Gergő készített interjút.

Gumibottal, bilinccsel, gázspray-vel felszerelt iskolaőrök lesznek szeptembertől az állami iskolákban, hogy megfékezzék az
iskolai erőszakot. A döntés ellen pedagógus-szakszervezetek tiltakoztak. Megszavazták a Színház- és Filmművészeti
Egyetem átalakítását is, az egyetem szintén már szeptemberben alapítványi fenntartásba kerül. A szavazás közben az
egyetem hallgatói énekléssel tiltakoztak az Országház előtt, az egyetem autonómiáját féltik. 

És átment az Országgyűlésen az egyszer használatos műanyagok betiltása is, ez környezetvédelmi szempontból pozitív,
bár a korábban betiltani akart nejlonzacskók egy részét az ipar végül visszalobbizta. 

 

 

5. Szállodák, pálmafák5. Szállodák, pálmafák

A közelmúltban frissen alapított első cégével nyert 8 milliárd forintot szállodafejlesztésre a Mészáros-közeli Szíjj László
kasszás embere. Sáfrány Tamás sikere kapcsán videóban mutattuk be, hogyan önti a kormány a pénzt a turizmusba, és a
költségvetési források nagyobb része hogyan vándorol NER-es körökhöz.

Érdekesség, hogy a héten interjút adott a Portfoliónak Tiborcz István is, akitől megtudtuk, hogy valódi piaci befektetőnek
látja magát, és nem szeretne olyan cégben tulajdonos lenni, amely közpénzeket nyer. A miniszterelnök újabban többek
között butikhotelekbe fektető veje bírálta az Airbnb-ket is, a gazdaságvédelmi operatív törzs aztán kedden be is lengette,
hogy 120 vendégéjszakában korlátoznák éves szinten a lakások rövid távú kiadását.

Ez jelentősen érintheti a budapesti turizmust, ahogy a bulinegyed megrendszabályozása is. A kerületi vezetés és a
szórakozóhelyek csörtéje folytatódik, múlt pénteken Niedermüller polgármester vitázott élőben az Index stúdiójában a
kérdésről a Szimpla tulajdonosával. (Legófotó: Mosolypuszta)
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6. Ezek a cikkek érdekelték legjobban az olvasóinkat a héten:6. Ezek a cikkek érdekelték legjobban az olvasóinkat a héten:

Erre a cikkünkre kattintottak legtöbben: Hitlernek ma is élnek utódai, de nem vállalnak gyereket, véget ér a vérvonal
Ez a cikk pörgött legjobban a Facebookon: Meghalt Ennio Morricone

 

Erre a hétre ennyi, maradjanak velünk, mi is azon vagyunk.

 

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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