FŐS ZER K ES ZTŐI PÁ LYÁ ZAT

László ívia
L

Bemutatkozás

László Lívia vagyok, másodéves biológia BSc-s
hallgató. 1997.08.13-án születtem Budapesten.
Tanulmányaimat a veresegyházi Montessori
Általános Iskolában kezdtem, majd a gödöllői
Erkel Ferenc Általános Iskolában folytattam.
Az első gimnáziumom a gödöllői Török Ignác
Gimnázium volt, végül pedig az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
Gimnáziumban érettségiztem 2015-ben.
Motiváció, tapasztalatok
Régóta az újságírás szerelmese vagyok, emiatt is jelentkeztem már az első ELTE-s napomon a Nyúzos szerkesztőségbe.
Amikor az előző főszerkesztő 2015 szeptemberében kérdezte, hogy ki
szeretne főszerkesztő lenni, akkor jelentkeztem és megbeszéltük, hogy
felkészít, és majd jövő év augusztusában pályázom a tisztségre. Keresztül húzta számításainkat az, hogy februárban megszűnt a hallgatói jogviszonya – így rohamtempóban zajlott a felkészítésem –, és 2016. március
7-én a Küldöttgyűlés megválasztott a Tétékás Nyúz főszerkesztőjének.
Az újság életének koordinálását azóta is szívügyemnek tekintem.
Tervek
A következő ciklusom fő célkitűzése az utódkeresés és -képzés.
De még szeretnék pár projektet megvalósítani és befejezni. Először
is a tanszékes és a gólyatáboros videókkal szeretnék nyáron foglalkozni, majd a ciklus első felében ki szeretném próbálni, hogy van-e
igény egy sudoku bajnokságra.
Ha kérdésed van a pályázatommal kapcsolatban, akkor személyesen vagy a lentebbi címeken várom a megkeresésedet!
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Csatlakozz!
László Lívia

laszlo.livia@nyuz.elte.hu
livialaszlo97@gmail.com
+36 20 331 8715

Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg csak
érdekel az újság kiadásának a folyamata?
Jelentkezz a foszerkeszto @ttkhok.elte.hu címen!
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