


Bemutatkozás 
Bár nem gondolom, hogy sokan olvassák 

ezt olyanok, akik nem ismernek, úgy ér-

zem, illik röviden bemutatkoznom. Régóta 

tevékenykedem a Nyúznál, és az előző cik-

lusban már betöltöttem a főszerkesztői 

tisztséget. Egyébként biológia–kémia ta-

nárszakos hallgató vagyok némi más egye-

temi múlttal. Örülök, hogy az alakuló Kül-

döttgyűlés kivételesen nem kedden van, 

mivel így még nyugodt lelkiismerettel ír-

hatom le, hogy húszas éveimben vagyok. 

Motiváció 
Fogynak a lehetőségeim, de úgy érzem, 

nem tettem meg mindent, amit kellett és 

lehetett volna főszerkesztőként, emiatt 

mindenképp folytatni szeretném – maga-

sabb szinten – a munkát. Fontos motiváció 

számomra az is, hogy mindenképp szeret-

nék egy Gólyanyúzt kiadni. 

Tervek 
Az elmúlt ciklus sok tanulsággal szolgált 

számomra. Most, hogy összejött egy ki-

sebb szerkesztőség, amelynek a tagjai lel-

kesnek tűnnek, úgy érzem, könnyebb lesz 

megvalósítani olyan terveket, amelyek egy 

részét eddig kimondani sem igazán mer-

tem.  

A szerkesztőség működése 

Legelőször erről a tervemről beszélek, hi-

szen ez kapcsolódik szervesen a Nyúzhoz. 

Az elmúlt ciklus legfőbb tanulsága az volt 

számomra, hogy meg kell próbálni a fel-

adatokat úgy rendezni, hogy ne mindennel 

egy embernek – a főszerkesztőnek – 

kelljen foglalkoznia. Az elmúlt hónapok-

ban, akik eddig jelentkeztek, elkezdhették 

a munkát, és lehetőségeikhez mérten pró-

bálhatták ki magukat a különböző területe-

ken. Ezáltal egyrészt betekintést nyerhet-

tem abba, hogy ki mivel foglalkozik szíve-

sen, illetve, hogy kinek mennyi ideje van 

várhatóan a Nyúzzal foglalkozni. Ezek a 

tapasztalatok megerősítettek abban, hogy 

a tervem működni fog. 

A legfontosabb, hogy (a régen létező ro-

vatvezetőkhöz valamelyest hasonlóan) az 

egyes területek vezetésével megbíznék 

egy-egy lelkes szerkesztőt. Így lenne, aki 

koordinálja az olvasószerkesztést, a vi-

deók készítését, a tudományos cikkek írá-

sát, a könnyedebb tartalmak írását, to-

vábbá a közösségi médiában való megjele-

nésünket. A főszerkesztőnek ez lehetősé-

get biztosítana arra, hogy jobban átlássa a 

nagy képet, és ténylegesen a Nyúz arcula-

tával, illetve nagyobb projektekkel (vala-

mint, bár erre csak nem lesz szükség, de a 

tisztségviselők intenzív noszogatásával) 

foglalkozzon. Ezeket a pozíciókat termé-

szetesen bizonyos rugalmassággal szüksé-

ges kezelni, hiszen egy-egy projekt (akár 

választás), vagy egy újabb nagy téma elin-

dítása (pl. podcast) esetén érdemes valakit 

ezek felügyeletével is megbízni. A napi 

feladatokkal mindenesetre így nem a fő-

szerkesztőnek lenne gondja. A kapcsolat-

tartás így mindenképpen egyszerűbbé 

válna. 

Főszerkesztőként szívesen beszélgetnék 

akár minden héten is a szerkesztőséggel, 

azonban ennek két esetben van értelme: ha 

mindenkivel tudok beszélgetni az aktuali-

tásokról (legalább kéthetente), illetve, ha 

valamilyen más módon eljutnak hozzám a 

javaslatok, ötletek. Mind tudjuk, hogy egy 

bejegyzés a Teams-csoportba, ahova vá-

rom a hozzászólásokat, nem vezet nagy 

eredményre, sokkal hatékonyabb, ha a kis 

csoportok is tudnak élőszóban beszélgetni. 



Megjelenő tartalmak 

Sokaknak kifejtettem már, hogy meglátá-

som szerint nagyságrendekkel hatéko-

nyabb a kommunikáció, ha képi anyagok-

kal történik, mint ha cikket írunk. Ezzel 

együtt, mivel a Nyúz eredetileg mégiscsak 

újság volt, természetes, hogy meg kell tar-

tani a cikkeket, azonban segíthet, ha ezek-

hez is minden alkalommal készül valami 

kattintásvadász tartalom, egy látványos 

kép vagy egy videó, egy hosszabb cikk 

esetében pedig akár több sztori is, ami arra 

buzdítja az embereket, hogy vágjanak bele 

a cikk elolvasásába. Ahhoz azonban, hogy 

minden cikkhez készüljenek ilyen tartal-

mak, legalább két embernek kell folyama-

tosan ezzel foglalkoznia, legalábbis, ha 

tényleg magas színvonalon szeretnénk 

művelni, eredeti ötletekkel. Emiatt tartom 

fontosnak, hogy valaki direkt a közösségi-

média-felületek koordinálásával foglal-

kozzon, megfelelő időben készüljenek el a 

promóciós tartalmak a megjelenő cikkek-

hez. 

A cikkek beérkezésében mostanra érzé-

sem szerint beállt egy olyan egyensúly, 

amelyet csupán fenn kell tartani. A 

Teams-csoport tele van cikkekkel, ame-

lyekből minden nap meg tud jelenni egy, 

körülbelül két hétig. Ezt a filozófiát min-

den körülmények között követendőnek 

tartom: dolgozzunk előre, legyenek tartal-

mak talonban, amelyeket ütemezve lehet 

közölni, hiszen bármikor jöhet egy nehéz 

hét, egy kemény zh stb. Természetesen 

vannak olyan témák, amelyek nem tűrnek 

halasztást, ezekkel is könnyebb azonban 

úgy foglalkozni, ha tudjuk, egyébként 

minden rendben van. 

Képi és hanganyagokkal természetesen 

nem csak a dekoráció színvonalát kívá-

nom emelni. Jó gyakorlatnak tartanám, ha 

például az aktuális témákról rendszeresen 

lehetne podcast (vagy videó) formájában 

beszélgetni azokkal, akik nagy rálátással 

rendelkeznek a témában. Itt az időzítés 

különösen fontos azokban az esetekben, 

amikor sokakat érintő, hirtelen alakuló 

problémákról van szó. Ennél rendszere-

sebbnek gondolom egy olyan videósoro-

zat elindítását, ahol korábbi TTK-s hallga-

tók számolnának be röviden arról, hogy 

mihez is tudtak kezdeni az itt szerzett tu-

dással és tapasztalatokkal. Ehhez hason-

lóan akár jelenlegi hallgatók is elmesél-

hetnének egy-egy jó élményt, amely miatt 

úgy érzik, megérte ide jönniük. 

A fentieken kívül még van egy fontosabb 

tervem. Erről többeknek beszéltem már, 

de a részletei még kidolgozás alatt állnak. 

Remélem, hogy az alakuló Küldöttgyű-

lésre már kész javaslattal tudok szolgálni. 

Nyomtatott forma 

Akik látták a bemutatkozó videómat, sze-

rintem tudják, hogy nem nyomtatunk ma-

gunknak a pincében újságot, szóval nyil-

ván nem volt téma az ilyen megjelenés, 

amíg a vírushelyzet miatt távolléti formá-

ban zajlott az oktatás. Említettem már, 

hogy gólyaszámot mindenképpen szeret-

nék összeállítani – annál is inkább, mert 

lassan csak én emlékszem rá, hogy ilyen 

volt, és hogy ez hogy is nézett ki. Ezen kí-

vül a nyomtatásban történő megjelenés le-

hetőségét ki szeretném használni, azonban 

a természet védelme és a realitás talaján 

maradás mellett. A gyakorlatban ez azt je-

lenti, hogy félévente 2 szám megjelenésé-

vel számolok, amelyekben az érdekesebb 

cikkeket közölnénk, illetve, amennyiben 

van ilyen, aktualitásokat (ha pl. lesz gó-

lyabál, és éppen előtte jelenne meg az 

egyik, nyilván esne szó erről). Természe-

tesen ezt már nem én fogom eldönteni, de 

a kezdéshez szükséges lendületet szeret-

ném megadni, hogy aztán akár ezen az 

úton, akár másikon haladhasson tovább a 

Nyúz az újabb 30 év felé. 



Együttműködés 
A tisztségviselőkkel történő együttműkö-

dést továbbra is prioritásként kezelem. Az 

eddig meglévő, illetve az eddig ismertetett 

projektek mellett Pánczél Emesével tovább 

népszerűsítenénk a kari tudományos életet, 

egy kicsit stílusbontó formában. A TDK-

konferenciák stílusát megőrizve kell a részt-

vevőknek bemutatni tudományos igényes-

séggel elkészített kutatásukat bemutatni, 

amelyek témája azonban talán sokakhoz kö-

zelebb áll, mint amit elsőre gondolnánk egy 

TDK-ról. A részleteket a nyáron fogjuk ki-

dolgozni. 

Utódképzés 
Sajnos konkrét tervem még nincs arra vo-

natkozólag, hogy ki lehetne az utódom, hi-

szen ez belső motivációból kell, hogy táp-

lálkozzon. Amennyiben ismertek valakit, 

esetleg ti magatok érzitek a tüzet, keressetek 

meg, segítek szívesen! Ami biztos: úgy sze-

retném átadni az irányítást, hogy olyan jól 

működő médiummal rendelkezünk, amely 

kevés irányítással is képes elműködni, eh-

hez pedig még kell dolgoznom. 

Összefoglalás 
A naptári év végére a céljaim: 

• legyen egy megfelelő létszámú szerkesztőség, amelynek vannak állandó, megbízható 

tagjai, akik egy-egy terület ellenőrzését stabilan el tudják látni; 

• egy-két naponta tudjunk valami újat közölni (szorgalmi időszakban), legyen mindig „pi-

henő” cikk; 

• legyen egy olyan utódom, aki átlátja a feladatokat, képes és akar foglalkozni a Nyúzzal; 

• a közösségi médiában is legyünk stabilan jelen, a megjelenő tartalmakhoz készüljenek 

promóanyagok, ezen kívül használjuk ki a többi funkciót arra, hogy kétirányú kommu-

nikációt folytassunk a hallgatókkal; 

• legalább kéthetente, de preferáltan inkább hetente jelenjen meg egy videó vagy podcast 

a Nyúz valamely csatornáján; 

• rendelkezzünk egy pontosan kidolgozott bértáblával, hogy milyen munkáért mennyi 

ösztöndíjat tudunk hosszú távon kifizetni; 

• rendelkezzünk egy átgondolt koncepcióval a nyomtatott számokra vonatkozóan. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat. Kérdéseddel, észrevételeddel keress bátran! 
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