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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek július 9. és július 15. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek július 9. és július 15. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Nyilas Gergely, a politikarovat munkatársa érkezik.

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

 

A külpolitika, azon belül Oroszország
elég fontos része az életemnek – a
kollégák néha lekágébéügynököznek,
de nem tudom, hogy csak viccelnek-e
vagy már rájöttek. Mindenesetre
éveken át voltam a Népszabadság
moszkvai tudósítója, és ott ismertem
meg a feleségemet is. 

Egyszer elfogattam magam menekültként, hogy a menedékkérők útját belülről bemutassam, de szerencsére az egykori
Georgij Kulakov-álruhámat levetve a politikarovaton belül bőven van tér másról is írni, romboló ingatlanmutyiktól építő
autistaotthonokig. A júliusom az illiberalizmus újabb fejezeteinek lekövetésével telt a szerb elnök pártjának győzelmét
követő tüntetésektől a lengyel elnök újraválasztásáig.
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1. 1. Koronavírus 2.0Koronavírus 2.0

Tessék, kopogtat a koronavírus az ajtón, így szerdától ismét alaposan megnézik, ki jöhet be hazánkba. A különböző
országok besorolásának szempontjai nem mindig világosak, de az országok színlistáját itt megtalálja. Zöld, ahol nincs
beutazási korlátozás, sárga, ahol részleges és piros, ahol durva.

Ha jön a második hullám, az bizony sokak munkahelyét veszélyezteti. A gazdasági következmények elsősorban nem is a
hazai járványhelyzeten fognak múlni, hanem azon, hogy mennyire zuhan be a külvilág gazdasága, erről írt Záborszky Ede
egy kiváló cikket.

Eközben a kormány a katázók adózási szabályain is szigorítana, de nem biztos, hogy a járvány miatt amúgy is nehéz
helyzetben jókor, a jó eszközzel akarja kiszűrni a bújtatott foglalkoztatást. (Legófotó: Mosolypuszta)

 

2. 2. Őrség az iskolábanrség az iskolában
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Hogy lesz-e egyáltalán offline tanévkezdés, az nagy kérdés – az oktatási államtitkár szerint egyébként igen –, de az biztos,
hogy lesznek iskolák, ahol fegyveres iskolaőrök vigyázzák a rendet. Az iskolaőrség a rendőrség alá rendelt szerv lesz,
szerda óta az is tudható, hogy 491 iskolában állnak munkába, bár a PDSZ szerint inkább több iskolapszichológus kéne.

A járványügyi intézkedések a jelek szerint meggyorsítják a vasúti mellékvonalak felszámolását – bár nem állítható, hogy
ezek egyikében sincs ráció. Ezúttal Abaújszántó és Hidasnémeti között merengtünk az elmúláson – miközben a MÁV
szerdától a Volánbusz tulajdonosa lett.

 

3. 3. Meghalt egy roma példaképMeghalt egy roma példakép

14 évig vezette Cserdit a 46 éves Bogdán László, a roma közösség öntörvényű, tettre kész alakja, aki médiaérzékenyen
Köcsögmentesítő címmel börtönlátogatást szervezett bűnmegelőzési céllal, és a közösségi szervezőerőre építve
felzárkóztatási programot indított. A roma önkormányzatokra rátelepült mutyikat évek óta kritizálta. A polgármester a
jelenlegi információink szerint öngyilkos lett.

 

4. 4. Illiberál újratöltveIlliberál újratöltve

Kis részvétellel nagyot nyert a szerb kormánypárt, aztán mégis nagy tüntetéssorozatba szaladt bele, de úgy tűnik, a
járványhelyzetet politikai helyzet szerint értékelő Aleksandar Vučić elnök Progresszív pártja rég nem látott
kemény fellépéssel oldja meg a helyzetet, nagyobb nemzetközi visszhang nélkül.

Közben Lengyelországban kevéssel nyert, így újrázhat a lengyel elnök, aki az elmúlt öt éve alapján nem fog akadályt
gördíteni a kormány jogállamot feszegető politikája elé, a bíróságok feletti kormányzati kontroll megszerzése is újabb
lendületet kaphat.

Itthon már kapott is: az év végén távozó Darák Péter helyére a Kúria – korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság – élére egy tavalyi
törvénymódosítás révén hazai ítélkezési gyakorlat nélküli személy is kinevezhető. Hogy kik jöhetnek így szóba, arról itt
olvashat. Itt meg két bíró vitájáról, Biró Mariann moderálása mellett.
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5. 5. Kirívóan enyhe Kaleta ítélete?Kirívóan enyhe Kaleta ítélete?

Apropó, bíróság: a 19 ezer pedofil tartalmú fénykép birtoklása miatt elítélt egykori perui nagykövet felfüggesztett
börtönbüntetése – amely ellen fellebbezett is Kaleta Gábor – vajon kilóg a hazai ítélkezési gyakorlatból? Nos, a kikért
adatok alapján úgy tűnik, nem, a pedofíliával kapcsolatos bűntények elítéltjei Magyarországon nagyrészt megúszták
felfüggesztett börtönnel.

Kaletáról – az ügyét érintő külügyi bizottság ülésén elhangzottak titkosításáról, az átvilágítás hatékonyságáról, a törvényi
szigorítás szükségességéről – a kormánypárti képviselők is elmondták az Indexnek a véleményüket. (Grafika: Szarvas)

 

6. Ezek pedig a kedvenc cikkeim6. Ezek pedig a kedvenc cikkeim

A kedvencem az elmúlt hét napból a Szigeten tavaly próbálkozó, döbbenetesen amatőr holland drogdílerek története és a
bejárás a karanténkompatibilis Hungaroringen, aztán egy szomorú tudományos hír, amely szerint a génszerkesztés bizony
nem is olyan közeli eszköze a gyógyászatnak, mint hittük. Még szomorúbb, hogy a marsi gyerekek megszületése is
nehezebb lesz, mint gondoltuk. (Grafika: Szarvas)
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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 a legtöbben ezen a héten: Sztálin unokája egy széttetovált amerikai punk
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Meghalt mellrákban John Travolta felesége

 

9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Molnár Csabát a tech-tudomány9. Ezek vagyunk mi: bemutatom Molnár Csabát a tech-tudomány
rovatbólrovatból

Viszonylag kevesen indítottak azzal az Indexben, hogy első cikkük első mondatában méretes baromnak neveznek egy
korszakalkotó Nobel-díjas tudóst. 2019 januárjában Molnár Csaba kollégámnak a techtud rovatból sikerült ez a
mutatvány, emlékszem, mennyire felszaladt a szemöldököm, amikor elkezdtem olvasni a cikket, de arra is, mennyire
ereszkedett vissza a nyugalmi állapotba, amikor végére értem.

Mellesleg a baromról is több fogalma van, mint egy átlag halandónak, Csaba ugyanis biológus, a neve előtt a dr. meg nem
hagyomány alapján diplomával kapott ajándék, hanem tudományos fokozat, amit etológusként szerzett. 2008-ban az
ELTE Etológiai Tanszékén tudományos segédmunkatárs volt, aztán az ismeretterjesztő cikkek írása egyre vonzóbbá vált a
kutatómunkánál. „Összevetettem az akkori fizetésemet a lakáshitelemmel, és egy negatív szám jött ki” – foglalta össze
szenvtelen tudományos tényekre építve ezt az időszakot Csaba, bár nem állítanám, hogy ebből az újságírás logikusan
következik.

A kutyák vokális kommunikációjának kutatása mindenesetre már a múlté. (Gondolták volna, hogy az ugatás a
kutyaféléknél nem is olyan gyakori, és könnyen lehet, hogy a háziasítás óta tökéletesedő kommunikációs csatorna a
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kutyától az emberig, ami azonban el is tűnhet, ahogy a kutya munkatársból házi kedvenccé válik?) Csaba életéből még
semmiképp sem tűnt el, csak átalakult emailekké. Lelkiismeretesen gyűjti is őket, „a kutyafejű baromtól” a „bioszból
felmentettig”.

„Igen, a cím gyakran provokatív, de benne van az is, hogy a dolgok megértéséhez nem biztos, hogy az első, zsigeri reakció
vezet. Ezeket a címeket csak egy idióta értelmezi félre. Nem akarok cukinak tűnni” – mondta Csaba, ami alapján a dühös
olvasói levelek száma nem fog csökkenni a jövőben. „A tudomány alapvető célja az emberi élet jobbá tétele”, ebbe bizony
belefér, hogy ha kell, állatkísérleteket is végezzünk – ma is, például, ha a koronavírus elleni oltóanyagról van szó.

Ezt sokan cinizmusnak érzik, pedig a tudomány iránti alázathoz ennek sokkal több köze van. Ahogy az sem igaz, hogy
Csaba pesszimista volna: szerinte inkább csak realista, amikor azt mondja, hogy az emberek összességében nem lesznek a
tudomány iránt fogékonyabbak a járvány hatására, és a veszélyhelyzet – időleges – elmúltával pont úgy fognak viselkedni,
mint előtte. De Csaba a tények hatására az önkorrekcióra is képes: a járvány elején északolasz verziótól tartott, de a hazai
folyamatokat látva ebben tényleg optimistább lett. „Ez szuper, de nem maradhat így örökre, a helyzetet a vakcina oldaná
meg.” De ez sem biztos, ott vannak a mutációk, az immunitás ereje, időtartama, és ne feledkezzünk meg a vakcina
legyártásának logisztikai, gazdasági, politikai vonzatairól – szól megint a realizmus Csabából, akit olvassanak nyugodtan, ő
is nyugodt, ne hagyják, hogy a cím láttán elragadja önöket az indulat.    

 

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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