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Szü|etési idő, hely: 1994.1 1 .24., Beregszász

Á l lampol gárság: Magyar

Cím: 4803, Vásárosrramény Iskola út 57.

Telefon: +36-20-343 -11 1 4

E-mai I : cryqgdl@lplmai l.com

VÉczorrsÉc
200l - 2009 : Petőfi Sándo. Általános Iskola; Vásárosnamény, Gergelyiugornya

2009 - 2013 : Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola

t
201q - jelenleg is : NYF - Testnevelés és Sporttudományi lntézet* Testnevelés-Földrajz osztatlan

tanári képzés

NvnlvrsnrERET
Angol

SzÁnt ÍrÓcÉpps tsnrnnETEK
Microsoft Office(Word, Power Point, Picture Manager) Internet, E-mail.

EcvÉs ISMERETEK' VERSENYEREDMÉNYEK' TEVÉKENYSÉGEK

Street Workout versenyző vagyok,2014. május óta

Célom, hogy rnegnyerjem a Világbajnoki selejtezőt Magyarországon ezzel kvalifikálni magam a

Világbaj nokságra.

Elért eredményeim:

Durraújvárosi bajnokság l. hely

Első magyar pénzdíjas párbaj - 2. hely

l. FÓHE Street Workout Freesty|e - 3. hely

Világbajnoki selejtező 6. hely
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TuurnoNsÁcox
Jó szervezokészség, határozoÍtság jellemez, ugyanakkor rugalmas és nyitott vagyok bármire ami segíti

az adott fel adat végreh ajtását. Szabadidőmben edzek.

EnnnxlopÉsl xÖn
Sport(Street Workout,Torna) Internet, Természet, Technológia

Nyíregyháza, 201 5.1 1 .24.

aláírás



Motivúciós levéI

Ezúton szeretném a Hallgatói Önkormányzati Testület által meghirdetett posztot megpályázni.

Véleményem szerint olyan személyiség vagyok aki tovább tudná vinni illetve segíteni tudná a
Hallgatói Önkormányzati Testület munkáját.Szeretek részt venni események szervezésében. :

Szeretnék egy olyan testület tagja lenni, melyben nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatói
érdekképviseletre.

A Nyíregyházi Főiskolát nagyon megszerettem ezért a közösségi életben is szívesen részt
vennék.

Elso éves hallgató létemre bepillantást nyertem a HÖT egy-két rendezvényébe, illetve
segédkeztem is a II.FÓHE Street Workout Battle esemény megszervezésében amit
gördülényeken vettem' ezért feltételezem, hogy könnyen boldogulnék aZ általam
me gp ály ázott po szttal.
Ezuton nyi l atkozom, ho gy adataimat a HÓT felha szná lhatj a.

P ály ázatom p o zitív elbírálása reményében marado k ti sztelettel :

Nyíregyháza 20l 5 -1 1 -24
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NYILATKOZAT

Alulírott V/.c úILus) - nyilatkozom,hogy apÍiyázatbenyújtasával
egyidejűleg nyilatkoztarn arról, hogy a Választási rendet elolvastam, értelmeztem és

rendelkezéseit, illetve a YáLasztási Bizottság dtintéseit magÍrmra nézve ktitelező érvényűnek
fogadom el.

Nyíregyhráz a, 20 1 5 . l 1 .26 
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