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Időrendi bontás 
 

2019. 09-10. Szeptember-október körül  a Diákhiteles interjú és az akörül forgó nehézségek 
voltak jelen. Ettől függetlenül megjelent a lap, más cikkel helyettesítve az interjút. 
 
2019. 11-12. November-december meghatározó jelensége volt a költés stop, ami miatt nem 
jelenhetett meg az újság, majd csak januárban. 
 
2020. 02-03. Újabb költés stop, ami miatt át szerettem volna térni az online platformra, hogy 
kiküszöböljük a nyomtatás költségét, és fenntartsuk a Nyúz hírnevét. 
 
2020. 03-04. Az első pár hétben jól működött az Online megjelenés, rendesen jöttek a cikkek, 
javítva lettek, és mehetett a publikálás napi szinten. Aztán úgy a második héten eltünedezett 
a szerkesztőség nagy része, olvasószerkesztők maradtunk meg, illetve 1-2 író. Próbálkoztam 
mindenkivel felvenni a kapcsolatot Slack-en, Messengeren, de nem igazán jártam sikerrel. A 
Covid-19 sajnos egy előre nem látott vakációnak számított pár embernek, úgy tűnik. Beszéltem 
ezügyben Blankó Miklóssal is, az ELTE Online főszerkesztőjével, úgy döntöttem új 
szerkesztőséget alakítok ki, új tagokkal.  
 
Az utolsó pontban foglalt zárómondat  jól is ment volna, ha nem jön az újabb hulláma a 
vírusnak. Csináltattam plakátot, írtam toborzó szöveget, de mindhiába. Elég kitartónak 
gondoltam magam alapvetően, de úgy tűnik, sajnos ez nem az én terepem, amióta 
főszerkesztő lettem, azóta minden a feje tetejére állt a Nyúz életében.  
 
Nem szeretném a továbbiakban  főszerkesztőként folytatni, és bár tele voltam ötletekkel, és 
el is kezdtem megvalósítani ezeket, sokkal inkább lennék valaki jobbkeze. Én magam még nem 
állok készen erre a pozícióra.  
 
Az új főszerkesztőnek természetesen átadom minden tudásomat, a főszerkesztőség minden 
fortélyát, nem szeretnék eltűnni a Nyúz életéből. Olvasószerkesztőként, 
tördelőszerkesztőként és íróként továbbra is jelen szeretnék lenni, mint szerkesztőségi tag. 
 
Köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem, nagyon igyekeztem eleget tenni 
ennek, és mindent megtenni a Nyúzért. Sajnos tőlem ennyi telt, a nehézségek legyűrtek, ezért 
átadnám helyem egy olyan személynek, aki 100%-osan eleget tud tenni a kötelességeknek és 
megbirkózik minden lehetséges nehézséggel. 
 
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 


