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A legutóbbi beszámolóm óta rengeteg minden történt, annak ellenére, 
hogy nyár volt és nem jelent meg a Nyúz.

VEZETŐKÉPZŐ
2016. július 5-8. részt vettem a Sarlóspusztán 
megrendezett ELTE HÖK vezetőképzőn. Itt az 
első napon az idő menedzsmentről hallgattam 
egy előadást, majd a többi napon az újságírós 
(press) szekción vettem részt. Itt megbeszél-
tük, hogy mik a terveink a 2016/17-es tanévre. 
Szeretnénk megint egy ELTE Press Akadémiát 
tartani – ahol idén én is előadnék. Három főbb 
csoportos foglalkozás lenne: alapozó, szer-
kesztőségi ismeretek és profi csoport.
Ezenkívül beszéltünk az utánpótlásképzés-
ről, a nyomdáról és az iskolaszövetkezetes 
fizetési rendszerről. Az utánpótlásképzéshez 
szükséges grafikákat én készítettem el min-
den kari újság számára. A mienk a gólya-
szám elülső belívén található, továbbá még a 
Nyúz facebook-os oldalán is megtekinthető.

GÓLYASZÁM
Az 53. félévfolyam gólyaszáma is elkészült és 
augusztus 18-án 10 óra 48 perckor meg is ér-
kezett az Északi Haliba 1300 példányszámban. 
Vittem le belőlük Bódvarákóra, Csillebércre és 
Telkibányára – a többi a beiratkozásoknál lett 
kiosztva. A nyomda sajnos elrontotta a nyom-
tatást, mert pár oldalon a szürkéket túl sötétre 
nyomták, páron pedig túl világosra.

GÓLYATÁBOROK & UTÁNPÓTLÁS
Igyekeztem az összes gólyatáborba leutazni 
és előadni a Nyúzról, ezáltal is promotálva a 
lapot. A Geo-Bio gólyatáborban voltam au-
gusztus 22 és 24 között, ahol nagyon jó volt a 
hangulat és pár lelkes gólya említette is, hogy 
szívesen írna. Majd augusztus 29-én a kémiás 
gólyatáborba utaztam Csillebércre – egy érdek-
lődő kémikus hallgató majd a 12-i héten jön be 
hozzám, hogy megbeszéljük az újságírás rész-
leteit. Fizikus gólyatáborba szeptember 1-jén 
utaztam le és 3-án jöttem vissza – itt nagyon 
lelkes gólyákkal találkoztam, akik szintén a 
12-i héten jönnek be hozzám egy-egy beszél-
getésre. Szeptember 9-én tanári napokra men-
tem előadni Szolnokra.
Ezeken kívül a nyár folyamán jelentkezett 
egy lány olvasószerkesztőnek és egy mate-
matikus fiú tördelőnek (remélem a későb-
biekben írni is fognak). Továbbá még két 
olvasószerkesztőm jelezte, hogy szívesen 
megpróbálkozna az írással is.
Optimista hozzáállásom ellenére is úgy látom,  

hogy nagyon kevés szerkesztővel indul 
neki a Nyúz ennek a félévnek – az újonnan 
jelentkezőket nem számítva 14-gyel.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámoló-
mat. Bármilyen kérdésed van, az alábbi cí-
men és számon elérhető vagyok.
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