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Bemutatkozás
 1991. június 8-án születtem Budapesten. Érettségi után a Semmelweis Egyetemen kezdtem meg tanul-
mányaimat, majd 2014-ben jelentkeztem az ELTE biológia–kémia tanárszakára. Ebben az évben kezdtem el a 
Hallgatói Önkormányzatban is tevékenykedni, változó aktivitással.

Tapasztalatok
 Első cikkemet emlékeim szerint 2002-ben írtam az általános iskolai újságba, amelyet számos másik 
követett. Ugyanebben az évben jelent meg a családban éveken keresztül, később online formában is elérhető-
vé tett, saját újságom.
 A Nyúznál először 2015-ben fordultam meg, amikor Saáry Ákos főszerkesztősége alatt jelentkeztem 
olvasószerkesztőnek, ám ekkor pár alkalom után kimaradtam egyéb teendőim és az akkori szerkesztőség nagy 
mérete miatt. László Lívia alatt aztán szép lassan beépültem az olvasószerkesztők táborába, amelynek Tóth 
Bálint alatt is lelkes tagja maradtam, bár a sor megszakadt a 2018/19-es tanévben. Bálint tisztségbe kerülése-
kor ezen kívül megtanultam a tördelés rejtelmeit is, hogy még több terhet vegyek le a válláról. Kullik Laura 
főszerkesztősége alatt sajnos nagyrészt kimaradtam a munkából.

Tervek
 2002 óta változott az eszköztár, és természe-
tesen a célközönsége is más a két médiumnak, mégis 
úgy érzem, hogy tudok meríteni a régi tapasztalataim-
ból. A legnagyobb problémának azt látom, hogy kevés 
embert sikerül bevonni az írás és szerkesztés folyama-
tába. Nyilván az a fő gond, hogy nem olvassák elegen, 
viszont ez több oldalon is visszavezethető a Nyúzzal 
foglalkozók hiányára.
 A mai digitális világban nem könnyű amellett 
érvelni, hogy miért van szükség nyomtatott sajtóra, 
vagy lényegében akármi másra is nyomtatott formá-
ban. Nekem például évek óta nincsenek is jegyzetfü-
zeteim, mindent laptopra vagy telefonra jegyzetelek. 
A karantén alatt ez még jobban felerősödik, hiszen 
hogyan is juttathatnánk el nyomtatva bármit a hallga-
tóknak. Emiatt a legnagyobb hangsúlyt mindenképpen a digitális térben való jelenlétünk minél erőteljesebbé 
tételére helyezném. A csatornák már régóta léteznek, de nem csak a Twitter-fiók kihasználtsága hagyott kivet-
nivalót maga után. Természetesen a korábbi főszerkesztőknek volt épp elég egyéb dolguk, én azonban – más 
tisztségviselőkkel együttműködve – úgy gondolom, hogy ezek lehető legnagyobb mértékű kihasználása az 
egyik legfontosabb feladatunk.
 A nyomtatásban való megjelenést úgy gondolom, félévente két vagy három szám erejéig érdemes meg-
tartani. Ezekben többek között fontos információk elhelyezését tartom indokoltnak, mint az ösztöndíjakkal vagy 
a tárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók, tanácsok kezdő vizsgázóknak vagy akár egy közelgő HKR-módosítás 
tervezett elemei. Mivel tudományegyetemen vagyunk, annak is a természettudományokkal foglalkozó karán, 
mindenképpen kell kerülnie ilyen jellegű cikkeknek, akár fordításoknak, amelyek kellő fontossággal bírnak, 
vagy egyszerűen csak érdekesek. Végül pedig, mivel nem a Nature-nek szeretnék konkurenciát állítani (bár szép 
lenne a győzelem), nem maradhat ki egy-két poénos cikk, rajz, rejtvény sem. Szóval igen, nagyjából, ahogy ed-
dig is volt. Nyomtatott számokat természetesen csak a rendkívüli helyzet megszűnése után van értelme kiadni.



 Célom továbbá, hogy együttműködést alakítsak ki természettudományos vállalkozásokkal, cégekkel, 
akiknek mi hirdetőfelületet biztosítanánk, amiért cserébe akár nem is pénzbeli, hanem egyéb juttatásokat 
adhatnának. Gondolok itt egyebek mellett cikkek vagy képek megjelentetéséhez adott engedélyre, de még in-
kább meghívásokra egy-egy konferenciára, kiállításra, vagy csak egy üzemlátogatásra; ezeket nyereményként 
lehetne kisorsolni, hogy a cukorkák mellett más is megjelenjen a palettán. Ezek jogi lehetőségeinek még nem 
állt módomban utánajárni, sajnos csak a pályázat leadási határideje után tudok beszélni a témában jártasab-
bakkal.

Zárszó
 A tervek mindig szépek, bízom benne, hogy együtt meg is tudjuk valósítani őket. Azt mondják, a 
Marsra kell álmodni magunkat, hogy a Holdra jussunk – jelenleg, bár relatíve a Marsra álmodunk, könnyen 
végrehajtható célokat tűztem ki magam, magunk elé. Remélem, hogy Ti is tudtok segíteni abban, hogy ezek 
valóra váljanak.
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