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Bemutatkozás: 

 

 Szász Boglárka Dorottya vagyok, másodéves biológia-

német (jövőre remélhetőleg már biológia-kémia) 
tanárszakos hallgató. Tősgyökeres budapesti vagyok, itt 

születtem 2001. január 3-án. 2014-ben nyertem felvételt a 

Gödöllői Református Líceumba. 2020-ban sikeres 

érettségit tettem és még abban az évben meg is kezdtem a 

tanulmányaimat az ELTE-n. Az egyetem kezdete óta 
szeretném kivenni a részem a közéletből, úgy érkeztem ide, 
hogy mindenképp szeretnék valamit csinálni a tanuláson 
kívül. Az online oktatás kicsit lassította ennek a tervnek a 

megvalósítását, de lelkesedésem nem csillapodott. A 

2021/2022-es évre jelentkeztem mentornak, be is 

válogattak. Nagyon élveztem (és még élvezem) ezt a 

feladatot, és igyekeztem jól is végezni. 

 

Motiváció, tanácsok, tapasztalatszerzés: 

 

 Motivációm kezdete egészen visszanyúl a gimnáziumi éveimre, amikor is pár 
osztálytársammal megpróbáltuk visszahozni a régi suliújságot. Sajnos hamar véget vetett az 
akciónknak az, hogy az igazgatóság nem támogatott minket semmilyen formában. De ezért is 
érzem azt, hogy ez egy tökéletes, második lehetőség arra, hogy ezt most megtehessem. 

 Mindig érdekelt az írás, egy évvel ezelőtt jelentkeztem is a Nyúz-hoz írónak, de sajnos több 
okból kifolyólag nem tudtam kipróbálni magamat még az újságnál. Úgy tűnik, nagyban kell 
kezdenem, ezért is adtam be ezt a pályázatot. 

 Tudtam, hogy ez egy óriási feladat, ezért igyekeztem minél több embert megkeresni, hogy 
amennyire csak lehet, felkészülhessek erre a pozícióra. Beszéltem többek között az előző 
főszerkesztővel, Őri Bálinttal, akivel ismertettem a terveimet, tanácsokat adott, és elkezdett 

bevonni a tördelőszerkesztés művészetének rejtelmeibe. Továbbá találkoztam Martzy Rékával, 
az ELTE Online jelenlegi főszerkesztőjével, aki amellett, hogy nagyon örült a TéTéKás Nyúz 
újbóli beindítási ötletének, sokat segített a tervezésben, tippekkel látott el, és az ELTE Online 

platformjain keresztül mindenképp segíteni fogja a Nyúz visszatérését. Megkerestem még 
Kulik Laurát, Tóth Bálintot és László Líviát, akik régebbi főszerkesztők voltak a Nyúznál. Ők 
elmesélték, az ő vezetésük alatt, hogyan működött a Nyúz, mit hogyan csináltak, milyen 
problémák merültek fel, ezeket hogyan próbálták meg kiküszöbölni. Igyekeztem minél több 
embertől meglesni, hogyan is működik egy újság vezetése. 

 További tapasztalataim a már említett mentori munkásságom, ami sokat fog segíteni ennek 

a feladatkörnek a betöltésében csapatszervezés és -irányítás szempontjából. Most februárban 
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pedig megcsináltam a bírálói vizsgát és szociális ösztöndíjakat bíráltam az ösztöndíjakért 
felelős referens, Papp Gergely csapatában. 

 

Tervek, ötletek: 

 Április óta én töltöm be ezt a tisztséget, és azóta sok ötletembe belekezdtem már az újság 
felélesztése kapcsán. 

 A toborzás megtörtént hirdető posztok segítségével még március végén, a 28 fős csapat 
aktív tagjaival szinte mind találkoztam, igyekeztem megismerkedni velük, felvázolni nekik a 
terveimet, és kikértem az ő véleményüket is.  Elkezdtük a közös munkát, már érkeznek be 
folyamatosan a cikkek, és már került ki a honlapra is. 

 Sokszínű a csapat, az előző pályázatomban említett reményem a fotóssal és videóssal 

kapcsolatban megvalósult, több ember is erre a feladatra jelentkezett. Ők is jelen voltak már 
több eseményen is a Nyúzt képviselve. 

 Az Instagram kezeléséhez Horváth Matildától kaptam segítséget, megszületett a 
koncepció, amibe bele is kezdtünk. Követőtoborzás is történt a posztjainknak megosztásával 
(ELTE Online, TTK HÖK, ELTE HÖK), azóta (és a posztolás óta) folyamatosan gyarapodik a 

követőszám. 

 A visszatérést az új arculat jelképezné, amibe már az új logókkal és az Instagram oldallal 
kezdtünk bele. 

 A terv szerint nyáron és vizsgaidőszakban is folyamatosan működne online az újság. Persze 

a szerkesztőség állandó tagjain kívüli TTK-s hallgatók is munkálkodhatnának az újságban 
(például tisztségviselők a feladataikról vagy ha valakinek csak van egy jó témája, amit szívesen 
látna a Nyúz lapjain). 

 A Nyúz legtöbbször bemutatkozott a gólyatáborban és a gólya-mentortalálkozókon is, a 

főszerkesztő tartott egy kis előadást arról, hogy is néz ki az újság és milyen feladatokat lehet 
ellátni a keretein belül. Ezt szívesen folytatnám, főleg most, hogy minél hamarabb 

visszaszerezze az ismeretségét a kari lap. 

 Úgy gondolom, minél több emberre van szétosztva az egész projekt, annál könnyebb időre 
minőségi munkákkal előállni. Ezért is tervem, hogy a cikkírókon és a korrektorokon kívül 
minden rovatnak külön vezetője legyen (ez persze majd a csapat létszámától is függ). A 

YouTube-csatorna kezelésére is csak azzal foglalkozó személyeket szeretnék a csapatomban 
tudni (remélhetőleg a videósunk segít majd ebben a feladatban). 

 Szeptembertől (sőt reményeim szerint már nyáron) szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a 
csapatépítésre. Úgy érzem, fontos, hogy megismerjék egymást a szerkesztőség tagjai, ezáltal 
könnyebb és gördülékenyebb lenne a közös munka. Emiatt szeretnék rendszeresen közös 
programokat szervezni majd a csapatnak. Lenne lazább összeülős, beszélgetős (havonta egy-

kettő) és munkával kapcsolatos is, amikor összegyűlve ötletelünk és közösen dolgozunk 
(havonta többször, kéthetente). Eszembe jutott valamilyen féle képzés is a csapat számára, 
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ahova hivatásos újságírókat, újságfotósokat, régi Nyúz főszerkesztőket hívnánk, de ez még egy 
kiforratlan gondolat. 

 Mindenképp úgy érzem, hogy ezt az újult erővel visszatérést minél jobban meg kell mutatni 
a nagy közönségnek, ezért gondolkoztam Instagram és honlap reformról. A mai világban az 
Instagram egy nagyon fontos informálódási platform, ott lehet a legtöbb embert elérni és 
megfogni a figyelmüket. A letisztult, rendezett insta-oldalt szeretném szerkesztőségi 

bemutatkozással, rovatismertetőkkel és minden cikkhez egy kedvcsináló poszttal folytatni. 

Reményeim szerint a rendszeres posztolás meghozza gyümölcsét a követőtoborzás terén is. A 

honlap megújítása is tervben van a közeljövőben. 

 Az Instagram-ot visszajelzésre is nagyon jól lehet használni. Örülnék, ha valahogyan 
reagálhatnának az olvasók a kiadott cikkekre, lapokra, és néha egy-egy cikkötlet gyűjtésbe is 
bevonnám a követőket (ilyet már LEN alatt egyszer csináltam insta-sztori formájában, érkezett 
is rá pár válasz). 

 Papíralapon, mint a PPK kari újsága, a PersPeKtíva, negyedévente (400-500 

példányszámmal) nyomtatott formában kerülne az emberek elé a Nyúz. És itt megemlítem, 
hogy nagyon örülnék, hogyha hosszú kihagyás után a szeptemberi Gólya különkiadás lehetne 
az első ilyen szám (ami szeretném, ha már a gólyatáborra kész lenne). A nyomtatás módjáról 
már beszéltem Akály Alexandrával, a gazdasági referenssel. Az új arculat a nyomtatott 
kiadásnál egy megújult formában fog visszaköszönni. 

 Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha lennének osztogatók (ezek lehetnének maguk az 
újsággal dolgozók is), akik az újság megjelenése után több nap is jelen lennének az épületek 
bejáratainál és a hallgatók kezébe nyomnák a legújabb Nyúz példányt. Szeretném, ha ők is meg 

lennének ugyanúgy fizetve, mint a csapat többi tagja. 

 Fontosnak tartom, hogy ez egy kari újság, tehát legfőképp a TTK-hoz kapcsolódó témákról 
legyen szó, így pár rovatot kivennék a honlapról, ezzel jobban tudnánk koncentrálni arra a 
maradékra, amik igazán fontosak egy ELTE TTK-s hallgató életében. Ezek lennének az 
ELTEkintés, a TTT, a Tudósítás, az Interjú és a Kultúra. 

 Horváth Laurát, a tudományos referenst is megkerestem. A szakkollégiumoknak, azok 
programjainak és minden kari tudományos eseménynek a hirdetésében reményeink szerint nagy 

szerepet töltene be a Nyúz, sőt ezeknek a videós, fotós dokumentálásának az ötlete is felmerült. 
Pádár Kittivel, a rendezvényszervező referenssel a programoknak az újságban való hirdetéséről 
beszéltünk. Felmerült plakátok, szórólapok gyártása is közös munkaként. Megválasztásuk 
esetén ezeket a terveknek a megvalósítását folytatnánk. 

 Németh Friderika is megkeresett, aki a diákjóléti referens tisztséget szeretné most 
megpályázni. Esélyegyenlőség témájú cikkek, mentális egészségről szóló posztok (főként a 
vizsgaidőszakban) és az ELTE életvezetési tanácsadóra és a Kortárs segítő csoportra való 
figyelem felhívás ötleteiről beszélgettünk. Ha megválasztják, én szívesen valósítanám meg 
ezeket a terveket vele. 
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 A tudományos cikkeket megjelenés előtt nagyon örülnék, ha átnézné egy lektor, aki jártas 
abban a tudományágban, hogy mindenképp hiteles információ kerüljön a honlapra és a lapba. 
Ehhez a szakterületi koordinátorokat és a DÖK-öt keresném meg. 

 Hosszabb távon azt szeretném elérni, hogy ez ne csak egy újság legyen, hanem egy 
közösség. Felmerült események, kerekasztalok ötlete, ahol nemcsak olvashatná a hallgató a 

TTK-val kapcsolatos témákat. Ezeket szeretném a következő évtől elkezdeni. Addig is minden 
jó kerekasztal témát elfogadok. És ezeknek szervezésében szívesen fogadom a HÖK többi 
tagjának segítségét. (Az is felmerült, hogy ez működhetne csapattoborzó programként.) 

 A YouTube-csatornán szeretném visszahozni az aftermovie-k kis hagyományát és ez lenne 
a videós interjúk platformja is (amihez persze helyszín és megfelelő felszerelés kell, ezzel 

kapcsolatban még nem jártam utána a lehetőségeknek). Az is felmerült bennem, hogy ezek a 

rövid interjúk egy-egy megjelent tudományos cikkel kapcsolatban készülnének. 

 A főhadiszállás a déli Hallgatói Iroda lenne, mint ahogy mindig is, így szívesen feldobom, 
kidíszítem majd. Ott tartanék megbeszéléseket reményeim szerint heti rendszerességgel és a 
közös, személyes munka is ott folyna. 

 

Összefoglalás, köszönet: 
 

 Összeségében amellett, hogy szeretném, ha a TTK-s hallgatók újra tudnák, mi az a 
TéTéKás Nyúz, a kezükbe foghatnák, szeretném, ha nemcsak egy forma lenne, hanem sokkal 

több helyen és módon találkoznának vele az emberek. 

 Köszönöm a lelki támogatást és a bátorítást Bartha Mártonnak, Novák Zsófiának, Pádár 
Kittinek, Papp Gergelynek, Tuza Benedeknek és mindenkinek, aki beszélgetett velem erről és 
segített bármilyen formában. Köszönöm Őri Bálintnak és az előző főszerkesztőknek, hogy 
tanácsokkal és tippekkel láttak el. 

 

 Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha bármilyen kérdés felmerült benned, 
megkereshetsz Facebookon vagy az alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2022. május 09. 
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