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A legutóbbi Küldöttgyűlés óta egyszerre történt sok minden és szinte semmi, amiről 
beszámolhatnék. A költés stop miatt az első Nyúz még nem került kiadásra, ugyanakkor a 
Diákhitel Központ Zrt. marketing igazgatójával folyamatosan tartottam a kapcsolatot a 
támogatással kapcsolatban, amit a lapban megjelenő interjú és hirdetés végett kapna a 
TéTéKás Nyúz. Végül – eltérően az eredeti tervemmel – a HÖK keretéből lesz finanszírozva a 
nyomdai költség, a támogatást pedig a Hallgató Alapítvány fogja megkapni. Egyelőre nem 
tudok ezzel kapcsolatban biztosat mondani, folyamatban van a szervezés, remélem a 
Küldöttgyűlésre tudok válaszolni a felmerülő kérdésekre. 
 
Függetlenül a felmerült nehézségektől, a következő szám készülőben van, november 1-jén lesz 
a lapzárta, így a novemberi Nyúz megjelenése számításaim szerint a második héten lesz 
esedékes. Ezzel – reményeim szerint – sikerül behozni majd az elmaradást, amit az első szám 
csúszása okozott. Most is készülök interjúval, viszont szüneteltetem a szponzorált tartalom 
megjelentetését egy szám erejéig, hiszen nagyobb falat volt számomra ez a feladat, mint 
vártam, de igyekszem megbirkózni vele és folytatni a továbbiakban. 
 
2019. 10. 10-én részt vettem az ELTE Press Meetingen, ahol immár főszerkesztőként jelentem 
meg. Átbeszéltük minden egyetemi lap helyzetét, és bizton állíthatom, hogy a TéTéKás Nyúz 
nagyon jó helyzetben van, amire nagyon büszke vagyok. Reményeim szerint még biztosabb 
alapot tudok majd építeni az újságnak. 
 
Előzetesen megemlítem – bár ez még a jövő zenéje -, hogy terveim között szerepel egy interjú 
sorozat megjelentetése a Nyúzban, amit a Szabadalmi Hivatallal készítenék, érintve olyan 
fontos témákat, mint például egy tudományos felfedezés levédése. Erről bővebben nem 
szeretnék írni, remélem sikeresen meg tudom szervezni, és mindezzel támogatást tudok 
szerezni a lapnak. 
 
Tekintve, hogy az első lap nem került még kiadásra, nem tudok bővebb információt nyújtani 
a Nyúz helyzetéről. Bízom a megjelenést követő pozitív visszajelzésekre. 
 
Köszönöm,	hogy	elolvastad	a	beszámolómat!		
Minden	kérdésre	örömmel	válaszolok	telefonon,	emailben	vagy	személyesen	a	
Küldöttgyűlésen.	
	
Kulik	Laura	
Főszerkesztő	
Telefon:	30/878-3373	
Email:	foszerkeszto@ttkhok.elte.hu	
 


