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Rólaml
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Tisáelt Yálasztási Bizottság, Tisztelt Hallgatótársaim !

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testiiletének

tisztségvisel őí posztj át me gpály ánni'

2013 szeptemberétől vagyok a Nyíregyházi Főiskola testnevelés biológia szakos

hallgatója.

Jelentkezésem azért adom be' hogy aktíV részvevője legyek a fiÓiskolai életnek.

Szeretnék rendezvényeket szervezni hallgató társaimnak tudásomhoz megfelelően segítséget

nyujtani"

2015-ben részt vettem a pÓng fesáivál lebonyolításában, amely az első nagy

rendezvénynek számít nekem. Ifi bizonyíthattam talpraesettségemet, gyors problémamegoldó

képességemet. Ezta jtivőben is szeretném folytatni valamint azegyéb rendezvények,

események lebonyolításában is szeretnék résá venni ezzel segíteni a Hallgatói

onkormányzati Testül et tagj ait.

Úgy érzem az eddigi segítségeimet szívesen fogadtrík és azzal elégedettek is voltak.

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem, melyeket hasznosítani tudok a munkám

soriín. Tanaraimmal és hallgatótarsaimmal egyarant nagyon jó a kapcsolatom, megbíáató,

se gítőkész embernek tartanak.

Szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, a főiskolai életiiket legiobb tudásom szerint

megktinnyíteni' segíteni.

Bízom péúyázatom pozitív elbírálásában.
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Nfiregyháza, 20 15' november 25.



Nyilatkozat

Alulírott Csák Viktória(474l Jánhnajtis, Arany János út 70.) kijelentemo

a jelen választasi rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a Választasi '
Bizottság dclntéseit magamÍa nézve ktitelező érvényríen elfogadom., valamint hozzájárulok a i

felsorolt adataimnak nyilvánoss ágra hazatalához a v álasúás időtartamára
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