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A Tétékás Nyúz számára a vizsgaidőszak eléggé eseménytelenül telt, mivel 
nem volt megjelenés. Utána egy kicsit felpörögtek az események.

Terjeszkedés
Miután részt vettem azon a tisztségviselői 
ülésen, ahol a szombathelyi alelnök bemu-
tatkozott és elolvastam a pályázatát, elkezd-
tünk a szombathelyi campusra is postázni 
tiszteletpéldányokat, és hogy a hallgatók se 
maradjanak ki a jóból, nekik is küldtünk (az 
Alapítvány jóvoltából) Nyúzokat. Ezáltal 
jelenleg a Tétékás Nyúz az egyetlen ELTE-s 
újság, ami nemcsak két campuson jelenik 
meg, hanem két városban is.
Reményeim szerint az ottani hallgatók is 
kedvet kapnak az íráshoz és ezáltal is színe-
sebbé válik a lap.

Profilbővítés
A legnagyobb öröm számomra az volt, 
hogy egy régóta dédelgetett álmomat meg-
valósíthattuk végre és a Nyúz nyitott más 
médiatermékek felé is. Az Überfúzió volt 
az első próbálkozásunk, készítettünk fotós 
és videós anyagokat is. Természetesen még 
fejlődnünk, de így is elégedett voltam a 
mostani teljesítményünkkel.
A videót a YouTube-on több mint ezren 
nézték meg, a Facebook-os organikus el-
érése több mint háromezer volt. A fotóké 
még ennél is több volt – nyolcezer embert 
ért el, ráadásul tizennyolcezer kattintás ér-
kezett rájuk.
Ezek mellett már akár el is sikkadhatna az az 
apróbb siker, hogy a Nyúz átlépte like-olok 
tekintetében az ezres határt. A mellékelt ábra 
mutatja, hogy a hasonló oldalakhoz képest, 
hogyan is állunk.
A továbbiakban is tervezünk részt venni ha-
sonló közéleti eseményeken a tájékoztatás 
és szórakoztatás jegyében.

Egyéb
Részt vettem a januári küldöttgyűlésen, a 
királyréti tisztségviselői hétvégén, a február 
hetediki tisztségviselői ülésen. Ezenkívül 
oktattam tördelést egy Nyúzos szerkesztő-
nek és egy másik alkalommal pedig a Per-
spektíva (PPK) szerkesztőségét segítettem 
ki ilyen tekintetben. Mindezen felül pedig 
a Mentorkisokos dizájnját és a tördelését is 
én csináltam.
Jelenleg éppen a félévfolyam második szá-
mának szerkesztése zajlik.
Bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a  

IDŐRENDI BONTÁS

01.05. – küldöttgyűlés

02.07. – tisztségviselői ülés

02.10-12. – tisztségviselői hétvége

02.15. – tördelésoktatás

02.16. – Überfúzió

02.17-19. – 1. szám szerkesztése

02.22. – 1. szám megjelenése

02.29. – mentorkisokos szerkesztése

03.03-… – 2. szám szerkesztése

Könyvtárosok a háttérben
OKTATÁS ÉS IPAR

INGYENES

Az öregedés
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Biotechnológia az ELTE Lágymányosi Campusán
8–9. oldal

6–7. oldal

14–15. oldal
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reakciók, kommentek és megosztások

beszámolómmal kapcsolatban az alábbi el-
érhetőségen megtalálsz!

László Lívia
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

elérések

az oltalt kedvelők száma


