


 

 

 

 

Az a „szerencse” ért, hogy az első beszámolómat az első legkritikusabb két 

hetemről írhatom, de így is van miről beszélni. A megválasztásom utáni napokban 

sikerült elintézni a váltással kapcsolatos adminisztrációs ügyeket. Megkaptam a 

Déli Hali kulcsát, a belépőkártyát az iskolához, aláírtam a titoktartásit, és 

hozzájutottam minden jelszóhoz és felhasználónévhez.  

Sajnos beigazolódott a félelmem, hogy a megválasztásom utáni soron következő 

szerkesztői hétvégét nem fogom tudni lekoordinálni, hiszen a lapzárta 

pillanatában a cikkeknek csak a töredéke érkezett meg.  Az igazat megvallva 

sokszor volt már ilyen, hogy 1-1 cikk csak vasárnap került az olvasószerkesztők 

keze közé, de úgy éreztem, hogy az ilyen, (kicsit kaotikusabb) helyzetekre még 

nem feltétlenül vagyok felkészülve és jobb lenne inkább egy héttel később kiadni 

egy olyan újságot, amihez a szerkesztőség egésze bátran adja a nevét, mint most 

egy olyat, amiről mind az a véleményünk, hogy az is jobb lenne, ha nem lenne.  A 

főszerkesztőváltással együtt sok régóta itt dolgozó hallgató is elhagyta a 

szerkesztőséget, ezért úgy gondolom, hogy ez az első pár hét egy kicsivel 

zötyögősebb lesz, mint amilyennek kellene lennie, de szerintem mindannyian 

hamar bele fogunk rázódni a munkába.  

A megválasztásom előtti héten részt vettem a szerkesztőségi képzésen 

(szimuláción) ahol Livus mindent elmagyarázott az olvasószerkesztőnek és 

tördelőszerkesztőnek jelentkezőknek, és nekem is megmutatott pár dolgot.  

Ennél sokkal többet segített az, hogy péntek kora délután még jobban átvettük a 

szerkesztőségi hétvége menetét, de már élesben. Ezen a délutánon még 

magabiztosabb lettem mind a főszerkesztéssel, mind a tördelőszerkesztéssel 

kapcsolatban. Ezúton is nagyon köszönöm neki mindazt a segítséget és bíztatást, 

amit nekem nyújtott. 

A napokban több hirdető cég is megkeresett minket, amelyek mind ugyanarra a 

tenderre akartak pályázni általunk, de sajnos egyikük feltételei és igényei sem 

voltak összeegyeztethetőek a Nyúzzal, így sajnos ezekből nemigen lett semmi. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1528588683891140&ref=br_rs


Az elmúlt két hétben több hallgatóval is beszéltem a szerkesztőségi munka miatt, 

remélem, hogy a következő hétvégén már ők is velünk fognak dolgozni. (Közülük 

ketten már írtak is cikket, ami a jövő heti Nyúzban már benne is lesz) 

Múlt héten Patríciával felvettük az első Kgy-s összefoglaló videónkat, amit 

mindenképp megpróbálok megvágni még a következő küldöttgyűlésig.  További 

fejlemények a filmezéssel kapcsolatban, hogy sikerült levideóznom az összes 

gólyabáli táncot, mihamarabb írok a tánctanároknak, hogy elkérjem az eredeti 

hanganyagot, és így nem csak a képi minőség lesz jó, hanem a hang is. Ezeket a 

videókat még a következő héten publikálni szeretném. 


