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- 2004-2ü12: Hajdúböszörmény' Eöwös József Általiínos Iskola és Álapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákja.

- 2012-2016. Szeptember: Hajdúböszörmany. Veress Ferene Szakképző Iskola, vendéglátó_
ídegenforgalom szakon tanultam.

- 2016_ben sikeres érettségit tettem középszinhi általrínos tantargyakból és emelt szintii
testnevelésböl' és 378 ponttal felvételt nyertem a Nyiregyházi Egyetem testnevelő_edzö
szakiíra

- 2016: Jelenleg a NyíregyhőniBgyetemen tanulok Testnevelő-edző szakon első évesként.
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20 1 5-ben elvégeztem a kézilabda játékÍezető képzést.

Sport
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2004-ben 7óveserr kezdtem sportolni és a kéziLabdát v álalztottaÍn.



- 2009-ben 12 évesen Leigazdltam a Hajdúböszörményi Toma Egylethez' ahola serdtilő
c s ap atbarr j átszottam kapusként'

' 2012-2013-es szezonban az NB1IB junior csapatba második számú kapusként
játszottam

- 20l4-től kezdve az NB2-es junior csapatban első számú kapusként játszok' és a felnőtt
csapatban harnradik számú kapus vagyok

- A kézilabda mellett röplab&izok. kosárlabdázok és atlétikázok
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Motivációs levél

Tisztelt Halgatói Önkormányzati Testület!

Jelen levelemmel, valamint a csatolt magyar nyelvú onéletrajzommal rneglályinom a

lrallgatói önkormányzati tisztségviselő munkakö*. 
i

Szeretek csapatban dolgozni a közös célok eléréséórt. Természetesen öná1ló munkavégzésre is i

képes vagyok, rneghozva a sztikséges önálló döntéseket és végrehajtva azokat. Nagyon jó
kommunikációs és vezetői képességtí, rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és

elkötelezett embernek tartom magam' aki magávaltudja ragadni kollégáit. Jó képesség€m van
új ismeretek elsajátítására, azok gyofs memorizálására' és gyors adaptálásra'

Remélem, lehetőséget kapok a szemólyes ta]álkozásra Önökkel. Várom visszajelzését a
további lépésekkel kapcsolatban.
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Tisztelettel!

Pál Mátó
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Nyilatkozat

Alulírott' Pál Máté hozzájiralak ahhoz, hogy az általam megadott adatokat a
váIasztásidőtartamátranyilvánosságrahozzák.

Ezentúl nyilatkozom arról, hogy jelen választási rendet elolvastam, órtelmeztem, és

rendelkezéseit, illetve a Választási Bizottság dÖrrtéseit magamra nézve kÖtelező
érvényűnek fogadom el.
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