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A legutóbbi Küldöttgyűlés óta (02.07.) túl sok dolog nem történt. Nyomtatott Nyúz nem jelent 
meg a költésSTOP miatt, így amik abban a számban lettek volna cikkek, az online platformra 
kerültek ki. Elosztottam, minden nap két irományt tettem közzé. A tudományos cikkeket 
egyelőre még megtartottam, mert jobban szeretném, ha a nyomtatott újságban jelennének 
meg, de ha márciusban sem lesz alkalom rá, akkor mindenképp közzéteszem azokat is. 
A következő szám cikkei most szivárognak be, március második hétvégéjén lesz a szerkesztős 
hétvége, és bízom benne, hogy az utána következő hétfőn le tudjuk adni a nyomdának. Ha 
továbbra sem lesz lehetőség nyomtatni, akkor viszont szeretnék átállni teljesen online 
megjelenésre, napi rendszerességű posztolással (kivéve hétvége), mert úgy gondolom, hogy 
ez a rendszertelenség nagyon nem tesz jót a Nyúz hírnevének, és nem szeretném megvárni, 
hogy magától javuljon a helyzet, így ezt a lépést kénytelen leszek akkor megtenni. 
Megmondom őszintén, nem örülnék neki, hiszen - ha már van kari lap - jobb lenne, ha a 
folyosókon díszelegne minden hónapban a friss újság. Ugyanakkor azt még annyira se 
szeretném, hogy a rendszertelenség miatt csökkenjen a Nyúz népszerűsége. 
 
Terveim között szerepel most, hogy az újságban írjunk az új koronavírusról, a múltheti Élő 
Adáson ott voltam, és már elkészült a tudósítás, amit írtam róla, de szeretném kicsit jobban 
érinteni a témát (bár ezt inkább online tenném meg, hátha több emberhez eljutna, talán 
olyanokhoz is, akik nem az ELTE hallgatói). Valamint van ismeretségem Észak-Olaszországban, 
így szeretnék egy interjút is készíteni az ottani helyzetről. 
 
Egyelőre más messzemenő tervem nincs, inkább most azt szeretném elérni, hogy ne legyen ez 
a kavalkád a Nyúz életében, hanem vagy online, vagy nyomtatott verzióban, de rendszeres 
legyen a megjelenés. Ez március végére fixálódik (hiszen ahogy fentebb említettem, ha 
márciusban sem tud megjelenni, akkor online lesz csak), és utána jobban tudok tervezni a 
cikkekkel is. 
 
Február 18-án, szerdán részt vettem egy ELTE Press Meetingen (előző beszámolóm írásakor, 
ez az időpont még február 19. volt), ahol a márciusban tartandó ELTE Press Akadémia 
részleteit vitattuk meg. A rendezvény nyílt, bárki részt vehet rajta, de biztosan fogok tudósítást 
ír(at)ni róla. A szerkesztőséggel mindenképpen ott leszünk, reményeim szerint mindenki 
megjegyezte az időpontot, de előtte tervezek szerkesztőségi meetinget tartani, ahol újra 
megemlítem nekik is. 
 

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	 

 


