
 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 09. 13-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• május 14. – Alakuló Küldöttgyűlés 

• május 17. – Kifizetések 

• május 18. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• május 24. – Nyúz megbeszélés 

• május 25. – Beszélgetés Németh Friderikával 

• május 28. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• július 03. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• július 07-10. – EHÖK vezetőképző 

• július 13. – Gólya Nyúz igénylő leadása 

• július 21. – Kész Gólya Nyúz leadása 

• augusztus 11. – Gólya Nyúz megérkezése a nyomdából 

• augusztus 12. – Megbeszélés a gólyatábori fotósokkal és videóssal 

• augusztus 16-21. – TéTéKás GT 

• augusztus 30. – Megbeszélés a gólyatábori videóssal, Székely Dominikkal 

 

Szöveges beszámoló: 

Május 17-én leadtam a pályázatom az egyszeri közéleti ösztöndíjra, ami alapján kifizetésre kerültek a 

szerkesztőség aktív tagjai. 

Előző beszámolómban már említettem, hogy Kutas Domonkos megkeresett a gólyatábor szervezésével 

kapcsolatban, és megkért, hogy mint „nyúzos”, én koordináljam az utókommunikációt. Kerestem 

fotósokat és egy videóst, összesen négyen voltak, közülük hárman a TTK-ról, egyikük pedig a GTK-

ról. Horváth Matildával, Molnár Gyöngyivel és Kutas Domonkossal több megbeszélést is tartottunk. A 

fotósokkal, videóssal augusztus 12-én beszéltük át a gólyatábor programját. 

Németh Friderikával az ötleteiről beszélgettünk. Szeretné, ha a Nyúzban is jelennének meg 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos cikkek, hirdetnénk a Kortárs Segítő Csoportot és a személyi segítők 



lehetőségét is. Tetszenek az ötletei, remélhetőleg ebben a félévben már lesz, amit meg tudunk belőle 

valósítani. 

Részt vettem július 7-10. között az EHÖK vezetőképzőjén, ahol a kommunikációs szekcióba lettem 

beosztva. Kapcsolatépítés mellett más szempontokból is hasznos volt számomra az a pár nap és a 

képzés (például social media oldalak). 

Nyáron belekezdtem az eddigi legnagyobb projektbe, a Gólya Nyúz elkészítésébe. Bekértem 

vizsgaidőszak végefelé az érintett tisztségviselőktől a cikkeket (utólag is hálásan köszönöm, hogy 

mindenki megfelelően elküldte, ezzel segítve a munkám), leadtam Akály Alexandra 

közreműködésével az igénylőlapot és Őri Bálint segítségével pedig megszerkesztettük az egész 

újságot. Sikerült neki új külsőt adni, de lehet, hogy még picit csiszolok rajta a következő nyomtatott 

számig. A leadástól a nyomtatásig több probléma is felmerült (legtöbbször a nyomda részéről), de 

ezeket igyekeztem tudásomhoz mérten megoldani, elhárítani. Következő újság leadásnál ezekre már 

előre figyelni fogok. 

A Gólya Nyúz sikeresen leérkezett augusztus 15-én Varbócra, és az egyik dátum hibát (amit sajnos az 

ELTE változtatott meg már az újság leadása után bőven) a szervezők kijavították még aznap (innen is 

köszönöm nekik, főleg Horváth Matildának a matrica megoldásért). 

Augusztus 16-án a megnyitón beszéltem picit a Nyúzról és röviden bemutattam a feladatköröket. Ez 

szerintem jól sikerült, amit az is mutat, hogy utána többen is megkerestek a tábor ideje alatt, hogy 

szívesen dolgoznának a szerkesztőségben. 

Augusztus 17-én, a gólyatábor második napján kiosztásra kerültek a Gólya Nyúzok az elsőévesek 

között; több pozitív visszajelzést is kaptam mind szervezőktől, mind gólyáktól. 

A gólyatábor eseményéhez már mindhárom fotós képei kikerültek, az aftermovie készülése közben 

pedig egyeztettünk már egyszer Székely Dominikkal, és a véglegesítés előtt még egyszer fogunk. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a megkereséseknek eleget tettem. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, akkor keress bátran az 

elérhetőségeimen! 

 

2022. május 13. – 2022. szeptember 13. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
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