Motivációs levél
Már általános iskolában is szerettem írni, akár teljesen fiktív, akár forrásokból összeszedett
szövegekről volt szó. A helyesírásom állítólag jobb az átlagnál, például az általános iskolám
honlapjához többször engem kértek meg, böngésszem át helyesírási és vesszőhibák után – hiszen ez
fontos, bármilyen komoly, komolytalan szöveget egy efféle baki hiteltelenít.
Középiskolámnak is volt lapja, aminek a szerkesztőségének tagja voltam, de a célközönség
miatt nem feltétlen lehetett mélyebb, általános műveltségre építő témákról írni. Viszont úgy érzem,
ebből a szempontból a helyemen vagyok a karon.
Szerintem a TTK-n belül nagy arányban találni érdeklődőket a filozófia iránt, történelemmel
kapcsolatban, e kettő témakörért pedig én is rajongom. Továbbá biztosan vannak művészettörténet
iránt érdeklődők, különféle kultúrákat értékelő személyek is – ezeket azért emelem ki, mert én
hiányoltam az efféle cikkeket az eddigi lapokból, pedig általános érdekeltségű témák, és mindig
találni kevésbé közismert dolgokat, amikről szívesen olvas az ember. De persze arról, a TTK népsége
mi iránt érdeklődik, csak úgy deríthető ki, ha megkérdezik őket olyan módon, amire kényelmesen és
gyorsan lehet válaszolni.
Ami miatt főszerkesztőnek szeretnék jelentkezni, lényegében az ilyen magazinok felé való
érdeklődésem, témától függő szövegalkotási stílusom, jó helyesírási érzékem. Nagyon szívesen írok
rengeteg témában, és szeretem az adott témához függően alakítani szövegeimet, legyen az abszurd,
komoly, provokatív, informatív, olvasmányos, ironikus, szarkasztikus, hiszen egy ilyen iromány is
külön létezővé válik, akár bármilyen művészeti tárgy. Továbbá úgy gondolom, megvan a sajátságos
stílusom az ilyesmihez, emiatt - legalábbis meglehetősen remélem -, nem monotonok, unalmasak az
írásaim. Szeretnék abba is belátást nyerni, hogy működik ez a lap, hogy ehhez minél jobban igazodva
tudjak írni, ha van érdeklődő a témáimmal kapcsolatban.
Szeretek csapatban dolgozni, és mivel nekem fontos elvem, minden ember egyenlő,
igyekszem a kialakult csapatszellemmel felruházni magam, mikor képviselni kell egy bizonyos
csoportot. Úgy gondolom, ezzel sem lenne gondom, ha esetleg a PikkÁsz nevében kellene
megjelennem valahol.
Mindezek miatt alkalmasnak találom magam ehhez a feladathoz, nem mellesleg szívesen
foglalkozom ilyesmikkel, ahogyan egyetem előtt is. Köszönöm szépen, elolvastátok még ezt a hosszú
szöveget is, és a lehetőséget, megfontolást különösen.
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