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CéI: Tanrári és edzői pálya

Iskola:
2005-2013. Vari Emil Trírsulasi Általrinos Iskola matematika tagozat, Kisvárda
2013-2017. Bessenyei György Gimnazium és Kollégium matematika tagozat, Kisvarda
2017- Nyíregyhazi Egyetem Matematika és Tesfirevelés osztatlan tanári szak

Érdeklődés:
Testnevelés és egyéb sportok
2005-től az áitalános iskola tomász csapatának tagja
20l.3-től a középiskola tornász csapatának tagja

Versenyek:
2005_től számos megyei és országos matematika versenyen részt vettem és értem el helyezést,
kiváló eredményt.
2013_2015_ig Atlétikai futó és ugrószámokban indultam a Diákolimpia országos versenyén.
2015-től részt veszek a torna Dirákolimpia országos versenyén.
Ezek mellett4 évetkézilabdéntam a Kisvardai Kézilabda Club csapatában és értem el
helyezést mind történelem, mind kémia-biológia megyei versenyeken.

Nyelvismeretek:
angolul 10 éve tanulok társalgási szinten beszélek és írok, középszinhi (B2) nyelwizsgám van

Szabadidős tevókenysóg:
Zeneballgatás, o lvasás, sporto lás

Személyes rész:
1999. április 27-én születtem Kisvárdrán, jelenleg is itt élek.
Sztileim: Nyisztor Attila Zsolt a T_System orságos hálőzatánakmenedzsere és iizletkötóje ás
Nyisáor Attila Zsoltné általrános iskolai tanító.
Bátyám:Nyisáor olivér Levente a Hübner Kft gépészmérnöke és műszaki-menedzsere.
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Motivációs levél

Eáton szeretném a Hallgatói Önkormrányzati Testiilet áItalmeghirdetett posztot megpályázrri.

Úgy étzem, hogy a Hallgatói Önkormányzati Testtilet munkáját kommunikációs
képességeimmel, lelkességemmel' jó csapatmunkámmal és szervezői készségeimmel fudnám
segíteni.
Szeretném színesebbé tenni a hallgatói életet, közcisségformáló programokat szervezni és
legfőképpen egy összetartó csapathoz tartozni.

A NyíregyhániEgyetemet e rövid három hónap alatt megkedveltem és emiatt szeretném
kivenni a részem a k<izösségi életből.
Mindig érdeklődve néztem a HÖT által szervezett programokat és szeretnék én is részt
vállalni benne.

Valamint hozzájérulok a pályazatomban szereplő adatok és a pályánatom nyilviínosságra
hozatalíúloz a v álasztások időtartama alátt
Ezúton nyilatkozom, hogy a jelen válasáási rendet elolvastam, értelmeztem, és
rendelkezéseit, illetve a Yálasztási Bizottság döntéseit magamÍa nézve kötelező érvénytinek
fogadom el.

P á|yázatom pozitív elbírálása reményében maradok tisztelettel:
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