
Záró beszámoló 

Főszerkesztő 

 

Az indulás 

Mondják, hogy minden kezdet nehéz. Úgy érzem, ez mindenképp igaz volt a főszerkesztői 

posztra ebben a ciklusban, és sajnos meg is érződött az elvégzett munka mennyiségén. A ko-

rábbi szerkesztőségben használt felületeken senkit nem tudtam elérni, ezért új embereket kellett 

toboroznom. Sajnos ehhez viszonylag későn kértem összehangoltan segítséget a szakterületi 

koordinátoroktól, akiknek hála azonban összegyűlt egészen sok lelkes jelentkező, akikkel már 

le lehetett kezdeni a munkát. 

 

Tervek és tanulságok 

Sok tervem volt, amelyek közül néhányat már az induláskor el kellett vetni, hiszen a Nyúz 

felelős kiadója az ELTE TTK HÖK elnöke, így a végső döntés Viktor kezében van. Akadtak 

tervek, amelyeket idő hiányában nem tudtam megvalósítani, vannak, amiket végül meg sem 

próbáltam hasonló okból, illetve voltak, amik a megfelelő koordináció hiányában hulltak ham-

vaikba. Most, hogy már van egy stabilizálódó szerkesztőség, lassan eljön az ideje, hogy na-

gyobb projektekkel is elkezdjünk foglalkozni. Ezekről az ötletekről viszont nem itt írok, mert 

nem a záró beszámolóhoz tartoznak. Ami biztos, hogy a mindenkori főszerkesztőnek jobban 

kell leosztania a feladatokat, amely azonban nem valósulhat meg egy stabil szerkesztőség, vagy 

legalábbis egy stabil mag nélkül. 

 

Utódképzés 

Mivel csak a ciklus második felében kezdett feltöltődni a szerkesztőség emberekkel, nem volt 

sok lehetőségem utódképzéssel foglalkozni. A következő ciklus első felében mindenképp sze-

retnék még az újsággal foglalkozni, hogy beinduljon annyira, hogy azt már nyugodtan rábíz-

hassam másra. Emellett szeretnék időt arra is, hogy megfelelő tudást adjak át az utódomnak, 

akinek a jelentkezésére még várok. Aki tehát érdeklődik, ne habozzon megkeresni! 

 

Néhány részlet 

Mivel nem vezettem naplót, hogy miket csináltam, nehéz lenne összeállítanom. Annyi biztos, 

hogy csináltam Instagram-oldalt a Nyúznak, Tóth Bálinttal hosszas szenvedés után sikerült is 

összekapcsolni a Facebook-oldallal. A honlapra elkezdtem cikkeket feltölteni, a felkerült tar-

talmakhoz pedig a közösségimédia-oldalainkra is kerültek promóanyagok. Egy-két nagyobb 

cikket is sikerült írni, ilyenek pl. a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosak, illetve Szalay Péter 

tanár úr bemutatkozása a rektorválasztásra. A képviselőválasztáson igyekeztem növelni a rész-

vételi szándékot remek mémekkel. 



Pánczél Emese rengeteg programot szervezett, amelyek videófelvételei még mindig nálam pi-

hennek. Ennek a beszámolónak a beadása után azonban nekilátok a megvágásuknak, és feltöl-

töm őket a Youtube-csatornánkra. Emi volt szintén a leglelkesebb, amikor videós bemutatko-

zást kértem a tisztségviselőktől, ezt nagyon hamar elkészítette. Ugyanilyen videót még Dénes 

Dorottyától kaptam. Nekik mindkettőjüknek nagyon köszönöm a segítséget és az ötletem ko-

molyan vételét. Szintén köszönettel tartozom Balga Gábornak, aki segített abban, hogy létre-

jöjjön a Nyúz Teams-csatornája, amelyen most a teljes kommunikációnkat folytatjuk, és ami – 

a kezdeti nehézségek után, hiszen soha nem voltam még admin ilyen csoportban, így nem tud-

tam kellő profizmussal kezelni minden funkcióját – rendkívül hatékony platformnak bizonyult 

számomra. Ezen kívül köszönöm a szacskóknak, és mindenkinek, aki megosztotta a felhíváso-

mat, amelyben tagokat toboroztam a szerkesztőségbe. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad nem túl részletes beszámolómat. Ha kérdésed van, keress bátran! 

Őri Bálint 


