December 13-án szerdán megjelent az őszi félév utolsó Nyúz száma, így arra félévre azzal
véget ért a munkám nagy része. A szerkesztés egyébként sokkal gördülékenyebben ment, mint
a novemberi szám esetében, sikerült sokkal hatékonyabban haladnunk, és szerintem a
végeredmény is jobb lett. A tiszteletpéldányok felcímkézésére sajnos csak a múlt héten került
sor, ugyanis elég durván bekavart a déli halis számítógép újrahúzása, illetve valamiért a
nyomtató is haldoklott. Nagy örömömre a legutolsó számban különösen érdekesre sikeredett a
HÖK rovat, minden érintett tisztségviselőnek köszönöm az ezzel kapcsolatos munkát, úgy
érzem ezekkel a cikkekel is kicsit közelebb hoztuk a HÖK-öt a hallgatókhoz. Bízom benne,
hogy Benkovits Ádi mentorkoordinátori köszöntője, illetve a két mentorinterjú több
hallgatónak is meghozta a kedvét a mentornak való jelentkezéshez, illetve, hogy Tomi és Bálint
cikke is arra sarkalja majd az embereket, hogy jelentkezzenek tisztségviselőnek. Itt emelném
ki, hogyha bárkinek lenne kedve írni a saját tisztségéről, a Nyúz áll a rendelkezésetekre.
A november végén tartott Nyúzos meetingen velem együtt 5-6 ember volt jelen (főként
jelenlegi vagy leendő olvasószerkesztők) és úgy tűnik, hogy sikerül találni embereket
tördelőszerkesztőnek Lívia helyére, ugyanis mint mondta, ebben a félévben nemigen tud a
hetilappal foglalkozni. A második novemberi Küldöttgyűlés után felkerült az első
küldöttgyűlésről szóló összefoglaló videónk, még egyszer köszönöm a segítséget Patríciának.
Kicsit aggódtam amiatt, hogy az előbbiekkel ellentétben nem YouTube-ra töltöttük fel, hanem
Facebookra, de nagy meglepetésünkre ez lett az eddigi legnézettebb videónk, több, mint
kétezer megtekintéssel, illetve háromezer eléréssel. Sok pozitív visszajelzést kaptunk vele
kapcsolatban, így folytattuk is a projektet. Véleményem szerint a decemberi és a jelenlegi
küldöttgyűlésről érdemes lenne egyben megcsinálni a videót, ugyanis amikor januárban
megpróbáltuk felvenni, egy 20 másodperces vágott anyagot lehetett belőle kihozni, amit
érdemes lenne kibővíteni a februári Küldöttgyűlés eseményeivel.
Égerházi Bálinttal sikerült megoldanunk a Nyúzos fizetésekkel kapcsolatos problémákat, aki
aláírta a jelenléti ívet, és beiratkozott az Iskolaszövetkezetbe, az megkapta a fizetést. Ezúton is
köszönöm Bálint segítségét.
Patriciáékkal megpróbáltuk rendszeressé tenni a live-okat a ttkhok Instagram oldalon, ezzel is
friss betekintést nyújtani a HÖK munkájába, rendezvényekbe, eseményekbe. Szerintem ezen a
projekten sokat dobott, hogy januárban elkezdtük csinálni a tisztségviselői interjúkat, bár még
azért igencsak az elején tartunk. Jelenleg is dolgozom egy 2017-es visszatekintő kisfilmen, ami
előreláthatólag egy 8 perces válogatás lesz a Nyúz előző évi videóiból. Nem vagyok benne
biztos, hogy készen lesz a küldöttgyűlésig, de mindenképpen iparkodni fogok, ugyanis érdemes
lenne minél előbb publikálni.
Mint ahogy megtudtam, az ELTE Press élére új embert neveztek ki, mégpedig Blankó Miklóst,
aki nagyon lelkes, és már most elég sok terve van a jövőre nézve, ahol fontos szerepe lesz a
kari lapok kooperációjának. Február 13-án, kedden részt fogok venni egy ELTE Press
meetingen, ahol szerintem bővebben is ki fogja fejteni, hogy pontosan mit is szeretne. Emiatt
egyébként késni is fogok egy keveset a Küldöttgyűlésről. Emellett azt már most lehet tudni,
hogy március nyolcadikán megtartjuk az ELTE Press Akadémia névre keresztelt rendezvényt,
ami bárki számára szabadon látogatható, de az ELTE Press szerkesztőinek is hasznos lesz,
ugyanis tapasztalt újságírók tartanak előadást a munkájukról, illetve segítséget adnak, hogy
hogy is lehetne jobbá tenni az egyetemi sajtót. A félév első Nyúz száma február 14-én jelenik

meg, és elég jónak ígérkezik, szerintem sikerült érdekes és változatos tartalmat összeszedni
hozzá.
Szeretném a Nyúz szerkesztőségben is bevezetni a Slacket, úgy tapasztaltam, hogy tényleg elég
hasznos tud lenni, illetve tényleg növelni lehet vele a munkával kapcsolatos kommunikáció
hatékonyságát. Természetesen itt is kell egy kis idő amíg mindenki átszokik rá, illetve
mindenki regisztráljon, akit meghívtam. Remélem sikerül beépíteni majd a munkánkba.
Február második felében szeretnék egy újabb szerkesztőségi meetinget, megbeszélni a tavaszi
félév terveit, illetve megtervezni, hogy ki, és hogyan fog segíteni a Mentorkisokos körüli
teendőkben. Mentorkisokosról annyit, hogy természetesen a Nyúznál mi megcsináljuk a
kiadvány formai részét, megtördeljük, és az olvasószerkesztést is elvégezzük. Konzultálva
Benkovits Ádival, erre másfél-két hetünk lesz, ami kemény munkának ígérkezik, de semmi
sem lehetetlen.

