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Tanulmányok:

2012-2016 Bessenyei György Gimnazium és Kollégium _ emelt angol tagozat, Kisvrírda
2016- Nyíregyhazi Egyetem Természettudomanyi Kar BsC Földrajz és település-
területfej lesztés szakán v égzem tanulmanyaim" -

Érdemeim:

Döntő, Nyíradony 15. hely

Nyelvismeret:

2OI4 őtarendelkezem középfokú komplex angol nyelwizsgáva|,valatrtint a gimnániumban

második nyelvként tanultam alapszinten németül

Társas kompetenciák:

Saját és barátaim áIlítása szerint megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezem,
valamint nagyon szeretek atétrsaságközéppontjában lenni, nagyon jó humorérzékkel
rendelkezem, és könnyen fel tudom találni magam. Szeretek sok témában otthonosan
mozogni, ezért aközösségi fórumokon több oldalt követek, ami kapcsolatos az élet
bármely teniletével.

Hobbi:

A szabadidőm nagy részétszeretem kitölteni tanulmányos dolgok olvasásával , akár
történelemmeI, akér foldrajzza},kapcsolaton legyen. Továbbiakban nagyon szeretek időt
tölteni abatátalmmal a szabadban és egyéb zÍrthe|yen' is. otthonosan mozgok a filmek és

játékok víIágában, imádok focit nézni a tv_ben, valamint szívesen ülök a volián mögött.

Egyéb:

,,B'' típusú v ezetői engedél1't szercztem 20 17 oktőberében



Motivációs levél

Tisztelt Választási Bizottság !

Molnrír Dávid vagyok, másodéves ftldrajz szakos hallgató.

Kisvrárdán szü1ettem, 1997 .09.24-én.

Apaiyazatommal a Nyíregyh azi}gyetemHallgatói Önkormrán yzatábaszeretnék bekerülni és

szeretnék az egyetem életében egy közösségformáló szerepet betölteni munkásságomma1.

Gyerekkorom óta imádok emberek között tartózkodni. Barátaim és ismerőseim, jórészt

pozitív véleménnyelvannak rólam, ugyanis szeretek a tarsaság középpontjában lenni és a

jókedvet poénjaimmal fent tartani. 14 éves koromban kezdtem el karatézni Kisvardan és

lakhelyemen párhuzamosan' eZ idő alatt megtanultam mit jelent a kitartás, kemény munka, a

fegyelem és a siker gytimölcse. A gimnáziumban nem voltam diak önkormányzati tag, mégis

sokat segédkeztem tinnepek alkalmával diáktarsaimnak.

Fontos személyiségjellemem közé sorolom, hogy létfontosságúnak tartom a fiatalok körében

az összetartást, ugyanis napjainkban egyre inkább vonulnak aszémitőgép monitorrínak fenye

elé szabadidejiikben ahelyett, hogy időt töltenének abaútail<kal Bzenprobléma
megoldásában segíteni szeretnék, és eztmegvalósíthatónak látom a HÖT keretein belül.

Ezen levéllei szeretném elérni, hogy a beválasztásom után betekintést nyerjek' valamint

se gédkezni tudj ak az intézmény közö ssé gi életének formálásában, pro gramok

lebonyolításában, mint pl.: gólyatábor, gőlyabáI, ösztöndíj program' gólyanap, farsang, pogB
illetve más programok teljesítésében vagy segédkezni ösáöndíjak kijavításában.

Az általam benyújtott páIyázatpozitív elbírálásábarl'bízva, tisztelettel:

Kelt.: Nyíregyhaza, 2017 . II. 25
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Nyilatkozat

Alulírott: Molnrár Dávid (4631 Pap Akácfa út 11) kijelentem a jelen választási rendet

elfogadtam, értelmeztem a rendelkezéseit, illetve aYélasztási Bizottság döntéseit magaÍnÍa

néme kötelező érvényűen elfogadom, valamint elfogadom a felsorolt adataim nyilvánosságra

hozataláútoz a v álasztás időtartamát.

Kelt.: 2017.11.25.


