Motivációim
Andorfi István vagyok, jelenleg másodéves hallgató a Fizika BSc képzésen. 2020 tavasza óta vagyok a
BME PikkÁsz szerkesztőségének aktív tagja. Cikkeim olvashatók a 46., 47. és 48. lapszámban, a
2020/21- es Gólyaszámban, illetve a 2021-es HK különszámban. Eddig összesen közel tíz cikket írtam,
interjúkat készítettem többek között Prok Istvánnal és Vida Máriával. Cikkeim között vannak művészeti, társadalomkritikai, irodalmi jellegű, és történelmi jellegű cikkek is. A 2020-as főszerkesztőváltás
ót főszerkesztő-helyettesként tevékenykedtem.
Az újsággal kapcsolatos felfogásom némileg szembemegy a jelenleg, meglátásaim szerint legalábbis
általános állásponttal. Azt gondolom, hogy egy jó újságcikknek irodalmi értéket kell képviselnie, igényesnek és ötletesnek kell lennie. Nem hiszek a formaságokban, véleményem szerint az írott sajtó ereje
a tartalomban van. Mivel a lap a cenzúra számos rétegén kell, hogy átmenjen, így én főszerkesztőként
nem kívánom a lapot cenzúrázni, illetve szerzőtársaimat az öncenzúra gyakorlásának mellőzésére fogom felszólítani. Elvi alapon nem fogok egy-egy cikket azért visszadobni, mert esetlegesen elképzelhető, hogy a hivatalos szerveknek nem fog tetszeni.
Saját cikkeimben minden esetben egy kritikus hangnemet igyekszem megütni, megpróbálom megvívni
a magam kis szabadságharcát a minőségtelenség, a sovinizmus, és az elvtelenség ellen. Azt gondolom,
hogy egy jó újságíró kulturált, (szigorúan nem politikailag) korrekt, és következetes. Igyekezni fogok ezt
a szemléletmódot elmélyíteni a PikkÁszban.
Az elvi háttér mellett fontosnak tartom a lap technikai működésének helyreállítását. Óriási problémánk
az utánpótlás hiánya, nincsenek cikkíróink, és a szerkesztőség több tagja fog minket hamarosan itthagyni, mivel végeznek a tanulmányaikkal. Elsődleges fontosságúnak tartom az utánpótlás bevonását
a lap munkájába, ehhez a PR tevékenységet tartom elsődleges fontosságúnak. Tervezem a PR terület
önállóvá tételét, és egy állandó PR tevékenységet végző PR felelős kinevezését. Szeretném elindítani
az együttműködést a HK új kari lap felelősével, Kovács Kíra Diánával, akit szeretnék segíteni a betanulásban.
Szeretném, ha a PikkÁsz egy élő közösség lenne, kialakulna egy szellemi közösség az újság írói és olvasói
között. Szeretném elérni, hogy az olvasók kifejtsék a véleményüket a számunkra a cikkeinkkel kapcsolatban, mivel értenek egyet, mivel nem, vitatkozhatnánk. Amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé
teszi, szeretnék a szerkesztőség részéről egy nyílt vitaestet szervezni a hallgatóknak, ami talán PR szempontból sem lenne utolsó.
Fontosnak tartom rendbe tenni a PikkÁsz adminisztratív ügyeit (kötelespéldányok szolgáltatása).
Önmagamat precíz, elhivatott embernek tartom, elhivatott vagyok aziránt, hogy a kari lapból egy élő
szellemi közösség épülhessen, hogy kulturális, művész színvonalú írásokat állíthassunk elő. Szeretném,
hogy a TTK hallgatói, és oktatói is magukénak érezzék a lapot, hogy gondolatokat keltsünk bennük, és
élményeket okozzunk nekik.
Remélem a HK alkalmasnak talál a pozíció betöltésére, és a képviselők szavazatukkal támogatni fognak!
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