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Bemutatkozás	
Kulik	 Laura	 vagyok,	 másodéves	 Biológia	 alapszakos	 hallgató.	 1998	 júniusában	 születtem	
vidéken.	 Egy	 éves	 koromban	 költöztünk	 fel	 Pestre,	 azóta	 itt	 élek.	 A	 Leövey	 Klára	
Gimnáziumban	tanultam,	ahol	emelt	magyar	érettségit	tettem	2017-ben.	Már	akkor	tudtam,	
hogy	az	egyetemi	újsághoz	szegődöm	majd.	
	
	
Tapasztalat	
2017	 szeptemberében	 kezdtem	 meg	 tanulmányaimat	 az	 ELTE	 Biológia	 szakán,	 és	
tulajdonképpen	a	beiratkozás	napján	már	jelentkeztem	is	a	TéTéKás	Nyúz	szerkesztőségébe.	
A	 gólyatáborban	 hallottam	 a	 nyitott	 pozíciókról,	 és	 tudtam,	 hogy	 ott	 a	 helyem.	 Elsőként	
olvasószerkesztőként	dolgoztam	a	lapnál,	először	Lívia	főszerkesztői	mandátuma	idején,	majd	
Bálint	főszerkesztősége	alatt	is	folyamatosan.	Időközben,	miután	a	Nyúz	egy	ideig	csak	online	
formában	 jelent	 meg,	 rovatvezetővé	 léptem	 elő,	 továbbra	 is	 megtartva	 olvasószerkesztői	
pozíciómat.	Az	én	hatásköröm	alá	tartozott	a	TTT,	a	Tudósítás,	az	Interjú	és	a	Kritika	rovatok,	
melyekkel	–	az	online	platformon	való	működés	miatt	–	hétről	hétre	voltak	feladataim,	nem	
csak	a	megjelenések	előtt,	ahogy	az	olvasószerkesztői	munkám	idején.	2018-tól	íróként	is	részt	
vettem	az	újság	életében.	Igyekeztem	minden	rovatban	nyomot	hagyni	írásaimmal,	többször	
írtam	Helyvektort,	Kritikát,	de	jelent	meg	tudósításom	is,	valamint	Miklósi	Ádámmal,	a	Biológia	
Intézet	vezetőjével	készült	interjúm	is	megjelent.	
	
	
Célok	a	jővőre	nézve	
Sokat	gondolkoztam,	hogy	mit	is	írhatnék,	mit	is	tehetnék	még	hozzá	a	Nyúzhoz,	hiszen	egy	
közel	 tökéletesen	működő	 lapról	 van	 szó.	 Viszont	 rendszeresen	 fellépő	 probléma,	 hogy	 a	
szeptemberben	 érkező	 palánták	 1-2	 hónapon	 belül	 kikopnak	 a	 szerkesztőségből,	 erre	
mindenképpen	 kellene	 megoldás,	 hogy	 ne	 2-3	 ember	 vigye	 a	 tavaszi	 félév	 újságjait.	 Úgy	
gondolom,	 hogy	 a	 csapatépítés	 fontos	 lenne,	 és	 talán	 –	 ha	 nem	 is	 teljesen,	 de	 részben	 –	
megoldaná	a	problémát.	
	
Az	olvasottság	növelése	érdekében	jó	ötlet	lenne	egy	olyan	rovatot	nyitni,	melybe	tanárok,	
egyetemen	dolgozó	kutatók	számolhatnának	be	új	kutatásaikról,	felfedezéseikről,	vagy	akár	
egyéb	közérdekű	eseményekről.	Esetleg	interjúk	is	mehetnének	a	rovatba,	ha	megakadna	a	
lendület,	 vagy	 épp	 nincs	 közölnivaló	 téma,	 a	 lényeg	 az	 lenne,	 hogy	 az	 újság	 ne	 csak	 a	
hallgatóknak	szóljon.	
	
Azzal,	 hogy	 a	 Nyúz	 újra	 megjelenik	 nyomtatásban,	 ráadásul	 teljesen	 más	 külsővel,	 nagy	
könnyebség,	 hiszen	 ez	 egy	 kézzelfogható	 bizonyíték	 –	 amikor	 látjuk,	 hogy	 a	 hallgatók	 a	
kezükben	forgatják	a	lapot	-	,	hogy	nem	hiába	dolgozunk.	Ezzel	együtt	jó	lenne,	ha	saját	képek	
is	megjelennének	a	Nyúz	oldalain,	tehát	mindenképpen	szeretnék	újra	fotósokat,	videósokat	
a	 szerkesztőségbe.	Mennyivel	 jobb	úgy	dokumentálni	egy	eseményt,	 vagy	 tudósítani,	hogy	
arról	valós	képeink	vannak,	nem	csupán	illusztráció.	
	
A	legnagyobb	tervem	a	jövőre	nézve	a	rovatok	átformálása	lenne.	Megmaradna	mind,	viszont	
más	arányban:	több	tudományos	cikket	közölne	a	Nyúz,	illetve	olyan	nyelven,	mely	hozzá	nem	
értők	számára	is	érthető,	hiszen	több	szak	van	az	karon,	nem	biztos,	hogy	egy	fizikai	témájú	



cikket	 én	 biológusként	 megértenék	 például.	 Szeretném,	 hogy	 a	 más	 szakon	 tanulók	 ne	
lapozzák	át	ezeket	a	cikkeket,	hanem	megértsék,	és	érdeklődve	olvassák.	Ennek	érdekében	az	
olvasószerkesztők	 is	úgy	dolgoznának	a	 jövőben,	hogy	egy	adott	 témájú	 cikket	egy	azonos	
szakon	tanuló	szerkesztő	javítson,	így	az	esetleges	szakmai	tévedéseket,	hibákat	is	könnyedén	
lehetne	korrigálni.	
	
A	 nyomtatott	 lap	mellett	 újra	működtetném	az	 online	 platformot	 is,	 hiszen	 a	 lap	 havonta	
jelenik	meg,	események	pedig	folyamatosan	történnek	az	egyetemen.	Akár	képeket	közölni	
egy-egy	 konferenciáról	 vagy	 buliról,	 illetve	 egyéb	 fontos	 hírek,	 melyek	 az	 újság	
megjelenésekor	 már	 nem	 lennének	 aktuálisak.	 Illetve	 megpróbálnek	 bevezetni	 egy	
újdonságot	 is	 az	 online	 Nyúz	 népszerűsítése	 érdekében.	 Úgy	 gondolom,	 ha	 az	 olvasók	
hozzászólhatnának	 egy-egy	 cikkhez,	 kérdéseket	 tehetnének	 fel,	 melyek	 esetlegesen	
felmerültek	olvasás	közben,	közelebb	hozná	az	 írókat	az	olvasókhoz.	Esetleg	egy	általános,	
karral	 kapcsolatos	 kérdéseket	 kezelő	 fület	 is	 lehetne	 műkdtetni,	 melyen	 bármilyen,	 az	
egyetemi	élethez	szükséges	információ	elérhető	lenne.	
Valamint	már	az	újság	megjelenése	és	elkészítése	előtt	fel	lehetne	mérni	az	igényeket,	hogy	
vannak-e	olyan	témák,	ami	nagy	érdeklődést	váltana	ki,	bármi,	ami	éppen	az	egyetemen,	a	
karon	 történik.	 Ennek	megvalósítására	 –akár	 Facebookon,	 akár	 egyéb	online	 platformon	–	
kicsit	bevonnánk	a	hallgatókat,	tanárokat,	olvasókat	az	újság	összeállításába,	olyan	formában,	
hogy	minden	lap	végén	lenne	egy	link,	ahova	ötleteket	lehetne	beküldeni.	
	
Mindenképpen	 szeretnék	 egy	 közösséget	 a	 szerkesztőségben	 létrehozni,	 mely	 olyan	
emberekből	áll,	akik	szívesen	dolgoznak	együtt,	könnyítik	egymás	munkáját.	Mindenek	előtt,	
a	legfontosabb,	hogy	a	TéTéKás	Nyúz	továbbra	is	a	hallgatók	elsőszámú	olvasmánya	legyen,	
mikor	belépnek	az	Egyetem	kapuján,	esetleg	egy	unalmas	óra	megmentőjeként	szolgáljon!	J	
	
	
Köszönöm,	hogy	elolvastad	a	pályázatomat!	
Kulik	Laura	
	


