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A vizsgaidőszakban általában nincs túl nagy aktivitás a tiszt-
ségviselők életében, hatványozottan igaz ez a főszerkesztőre. 
Ennek ellenére azért néhány apróbb dolog történt, meg három 
lapszám is megjelent még decemberben.
Megjelent lapszámok

Decemberben három lapszám 
jelent meg, ebből kettő papíron, egy 
pedig online formában. Egyikkel 
kapcsolatban sem voltak problé-
mák, minden időben kiadásra került.  
Az utolsó, 13. lapszám különleges-
nek tekinthető, hiszen négy oldallal 
hosszabb volt (24 oldalas), ráadásul 
a belív közepén megjelenő kulturális 
melléklet (a +4 oldal) színesen nyom-
tatva jelent meg a benne szereplő 
fényképek miatt.

Bevallom, számomra csalódás 
volt a tavalyi siker után (10 oldalnyi 
novella) az idei kis melléklet, mert 
eredetileg különszámot terveztem. 
Hogy mi lehetett a probléma, arról 
jelenleg csak találgatni tudok, hiszen 
idén több platformon hirdettük a 
lehetőséget, mint egy évvel ezelőtt, 
és mégis kisebb volt az érdeklődés. 
Lehet, hogy érdemes újragondolni a 
különszám koncepcióját, és erőseb-
ben nyomni a mellékletet, remélhe-
tőleg ez csak egy gyengébb év volt.

Vizsgaidőszaki ínség
A januárban aztán – mivel idén 

(vagyis tavaly) a vizsgaidőszaki 
különszám már december 16-án 
megjelent – elég nagy csönd uralko-
dott az újság háza táján.

Még december végén levelez-
tem az Egyetemi Könyvtárral, akik 
segítséget kértek tőlem a könyvtár-
ba kerülő kötelespéldányok rende-
zésében, hiszen nem tudták, mos-
tanában mi jelent meg csak online, 
és mely lapszámok keveredtek 
el a belső postázó zegzugaiban.  
Szerencsére sikerült kibogozni a 
szálakat, sőt egy komolyabb, ~200 
db-ból álló hiánypótló gyűjteményt 
is összeválogattam a könyvtár szá-
mára, így jelenleg náluk is több újság 
olvashatóvá vált.

Január végén – bár nekem nem 
sok közöm volt hozzá – a TTK-s 

delegáció kivitte Educatióra a meg-
maradt Gólyaszámokat, így azokból 
már egy darab sincs az irodákban (az 
archívumon kívül). A kint dolgozó 
hallgatók segítségét ezúton is köszö-
nöm. Az ELTE Nyílt Napon ennek 
köszönhetően Gólyanyúzokat már 
nem, csak korábbi újságokat osztot-
tak az önkéntesek.

A vizsgaidőszak végén elkezd-
tem megalapozni a következő,  
52. félévfolyamot. Összeállítottam 
a félév menetét, megszerveztem az 
első szerkesztőségi gyűlést (hétfő 
estére), ahol átbeszéljük az aktuá-
lis kérdéseket és terveket. Emellett 
frissítettem az újsághoz kapcsolódó 
dokumentumokat a felhőben, úgy 
mint a nyereményjáték nyerteseinek 
táblázatát, a beosztást, kontaktlistát 
és hasonlókat.

Végül ki kell emelnem, hogy elké-
szítettem az idei évre érvényes média- 
ajánlatunkat. Remélem, a Hallgatói 
Alapítvánnyal karöltve idén képesek 
leszünk hirdetőket találni az újságba, 
ami egy kicsit csökkentené a megjele-
nés költségeit.

Tisztségviselői ülés
A hétfő esti tisztségviselői ülé-

sen több dologról is esett szó, ám 
ezek nagy része nem érinti a Tétékás 

Nyúz-t. Sajnos az előző ülés óta sen-
ki nem keresett meg azzal, hogy 
lenne felhasználható szabadideje, 
amelyben szívesen segítene például 
a régebbi lapszámok feltöltésében, 
Kristóf pedig (érthető módon) vizs-
gaidőszakban nem nagyon foglal-
kozott ezzel, de remélem, a jövőben 
neki is több ideje lesz erre, illetve 
újabb segítő kezeknek is nagyon 
örülnék.

A jövőről röviden
Miután a félév most kezdődik, 

most indul be igazán az élet az újság 
körül. Terveink szerint az első lap-
szám február 17-én jelenik meg, idén 
is szeretnénk a tavaly megszokott, 
egy nyomtatott, egy online rendszert 
követni, mivel szerintem a kiszámít-
hatóság sokkal fontosabb, mint hogy 
esetleg plusz egy lapszám jelenjen 
meg papíron.

Az biztosnak tűnik, hogy félév 
végén „letészem a lantot, nyugod-
jék”, így a következő időszak aktív 
utódkeresésről is fog szólni. Ha vala-
ki késztetést érez arra, hogy új színt 
vigyen az újság életébe azzal, hogy 
hozzáadja a saját ötleteit főszerkesz-
tőként, ne habozzon, keressen meg 
bátran, szívesen felkészítem a tiszt-
ség szépségeire és nehézségeire.

Időrendi bontás
2015. december 1. Küldöttgyűlési ülés
2015. december 2. Tétékás Nyúz 5111 megjelenése
2015. december 4–5. Tétékás Nyúz 5112 szerkesztése
2015. december 7. Választmányi ülés (beszámoló)
2015. december 8. Fogadóóra
2015. december 9. Tétékás Nyúz 5112 megjelenése
2015. december 11–12. Tétékás Nyúz 5113 szerkesztése
2015. december 16. Tétékás Nyúz 5113 megjelenése
2016. február 1. Választmányi ülés
2016. február 1. Tisztségviselői ülés
2016. február 8. Szerkesztőségi ülés
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Az elmúlt időszak nem volt kimondottan aktív a vizsgaidőszak miatt, a pörgés csak most kezdődik. Komoly 

terveim vannak a félévre, amelyeket leköszönő főszerkesztőként szeretnék még befejezni, remélem minden a terveim 
szerint alakul. Emellett természetesen a legfontosabb kérdés az újság megjelenésének biztosítása mellett az utódke-
resés lesz számomra, nagyon szeretném olyan ember kezébe adni a lapot, aki tudja, mit szeretne elérni az újsággal, 
és hozzám hasonlóan, szívvel-lélekkel tudja folytatni a munkát.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben bármilyen kérdésed vagy javaslatod lenne, mindenre 
szívesen válaszolok személyesen a keddi küldöttgyűlésen vagy előtte a fogadóórámban, telefonon, esetleg e-mailben.

Budapest, 2016. február 6.
Saáry Ákos

főszerkesztő
Tétékás Nyúz

ELTE TTK HÖK
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

+36 30/430-5873


