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Az elmúlt időszakban igyekeztem felrázni a Nyúzt a tétlenségből. A ti segítségetekkel, amit köszönök, 

sikerült rekordmennyiségű embert elérni a hirdetéssel, ennek köszönhetően eddig 14-en (+1 Kosztyó) 

jelentkeztek a Nyúzhoz különböző pozíciókra. 

Elindult a tisztségviselők bemutatkozása videósorozat, amelyre eddig Pánczél Emitől kaptam videót. 

Ezúton is kérek minden érintettet, hogy készítse el a videóját, mert nem szeretném, ha a hallgatók – 

pláne ígéretem ellenére – nem tudnák meg, hogy ki mivel foglalkozik. 

Emi ebben az időszakban 3 előadást szervezett, amelyekben igyekeztem segíteni: a programokat meg-

osztom a Nyúz Facebook-oldalán, a videókat pedig igyekszem a Youtube-csatornánkra feltölteni, bár, 

mivel vágni kell őket, ezekkel még el vagyok maradva. Itt emelem ki Emi lelkesedését, amellyel engem 

is megszégyenít, továbbá köszönöm neki a sok segítséget!       

Az előző rendkívüli Küldöttgyűlésen ismertette rektorjelölti pályázatát, ötleteit dr. Szalay Péter pro-

fesszor úr, akivel tovább egyeztetve egy részletes bemutatkozó cikket írtam, amelyet az ELTE Online-

nal is megosztottam. 

Március 25-én megrendezésre került az ELTE Press Akadémia, erre szerencsére már lelkes jelentkező-

ket is sikerült toboroznom, így nem csak egymagamban vettem részt rajta. A toborzás folytatódott, és 

a bevonó is elindult, április 2-án tartottunk egy szerkesztőségi megbeszélést, ahol 5 jelentkező vett 

részt. Mivel a többiek az előzetes szavazáson is jelezték, hogy nem felel meg nekik az időpont, egy 

második meetingre is sor fog kerülni közvetlenül a keddi Küldöttgyűlés előtt. A megbeszélésen szó volt 

a közeljövőben megvalósítandó projektekről, egyebek mellett felmerült a TTK-s podcast újraindításá-

nak gondolata. Ahhoz, hogy ez és más dolgok – amelyekről szóban tervezek tájékoztatni mindenkit (bár 

nyilván mindenki elolvassa a beszámolómat) a nagyobb hatékonyság érdekében – megfelelően mű-

ködjenek, a ti aktivitásotokra is szükség van. Ha van olyan téma, amiről szívesen beszélnétek, írjátok 

meg, utánajárunk! 

Március utolsó hetében médiamegkeresést kaptunk, amely rávilágított az emlékeztetők terén ural-

kodó kaotikus állapotokra. Fruzsival igyekeztünk utánajárni a hiányzó dokumentumoknak, hangfelvé-

teleknek, és lehetőségeinkhez mérten elkészítettük, kiegészítettük ezeket. Az utánajárást a továbbiak-

ban is folytatjuk. 

A legfontosabb, hogy – amennyiben megegyeztünk ebben – kérlek, küldd el a bemutatkozó videódat 

minél hamarabb. Ha írnál cikket a Nyúzba, jelentkezz, mindenkit szívesen látunk!       

 

Köszi, hogy elolvastad életem kb. leghosszabb beszámolóját! 
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