Gyere te is Kátésnak!
A Káté a maga 39 éves múltjával az egyik legidősebb
és az egyik legtöbb tagot számláló öntevékeny kör. A
szerkesztőség tagjainak
feladata
és
felelőssége alapvetően a Káté, a gépészkar
hivatalos lapjának írása, kiadása, ám a kör
tevékenysége nem merül ki a szolgáltatói szinten,
ugyanis az újságíráson jóval
túlmutat. Az utóbbi évek gyakorlata szerint, a Káté a kar valamennyi rendezvényén aktívan és
eredménnyel képviseltette magát. Egy igazán összetartó és családias közösség tagja lehet az,
aki úgy dönt, hogy jelentkezik az újság szerkesztőségébe!
Az újság havonta jelenik meg nyomtatásban, de a blogunkon folyamatosan közöljük a
legfrissebb híreket és érdekességeket. A cikkek igen széles skálán mozoghatnak: a puszta
szórakoztatástól az egyetemet érintő informatív cikkeken át egészen a komolyabb hangvételű
szakmai, illetve tudományos jellegű írásokig. A cikkek mellett riportok és interjúk is
szerepelnek a lap hasábjain, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak kapcsolatok építésére,
mind a karon oktató tanárokkal, mind az ipar szereplőivel.
A cikkírók mellett az újság elkészülése még rengeteg egyéb erőforrást igényel. Szükség van
grafikusokra, akik nem csak a cikkekhez készíthetnek apróbb kedvcsináló grafikákat, hanem
ahogy jelenleg is, lehetőségük van megalkotni az újság címlapját, melyet aztán több mint ezer
ember fog megcsodálni. Kiadványkészítés, illetve arculattervezés terén jobb referenciát
találni sem lehetne, mint azt, hogy valaki már valódi, relatíve nagy példányszámban
megjelenő újság borítóján megjelent grafikát tudhat magáénak.
A lehetőségek pedig még mindig nem merültek ki, ugyanis a laphoz elengedhetetlenül
szükségesek még tördelők, akik munkájuk során nagyon hasznos tapasztalatokra tehetnek
szert szintén a kiadványtervezés- és szerkesztés terén, illetve kiváló szoftverekkel
ismerkedhetnek meg, melyek mind-mind jól mutatnak majd az önéletrajzban. Egy másik
pillér továbbá a hirdetésszervezés. Ezen tevékenység során komoly kapcsolatokat lehet
kiépíteni és nagymértékben fejleszteni a tárgyalási készséget, melyre a későbbiekben
feltehetőleg nagy szüksége lesz az ambiciózus hallgatóknak.
A rengeteg hasznos tapasztalatszerzési lehetőség és a kiváló közösségen túl meg kell, hogy
említsük a nemrégiben megváltozott kollégiumi rendszert, mely nagymértékben veszi
figyelembe az öntevékeny körökben végzett munkát. Ezek közé tartozik a Káté is, méghozzá
igen előkelő helyen áll a pontozásban! Továbbá a kollégisták, és a nem kollégisták számára is
megnyit egy sokak által kevéssé ismert ajtót, méghozzá a Kari BME és Közösségi ösztöndíjra
való pályázás lehetőségét.
Azonban minden itt felsorolt érv eltörpül amellett, hogy a
Kátésok nem csak munkatársak, hanem barátok is! Az újság
készítői egy összetartó, és családias társaság. Kátés
társadhoz bizalommal fordulhatsz segítségért, vagy egy
felesleges sörrel. Ő örömmel segít majd neked, hiszen már
vele is így bántak az „Öregek”.
Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új
feladatban, és nem bánod, ha sok új barátod lesz, akkor
szeretettel várunk Téged is a Káté tagjai közé!
Jelentkezni lehet e-mailben, a katepress@gmail.com címen,
illetve személyesen, a gólyatáborban. Honlap: www.kate.hu

