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Cél: Tanrári és edzői pálya

Iskola:
20o3-2004. Somogyi Rezső Általános Iskola, Kisvárda
2004-2aÍJ. Vári Emil Társulási Általános Iskola matematik a tagozat, Kisvárda
201l-201s. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium matematikatagozat, Kisvárda
2015- Nyíregyhazi Egyetem Biológia (egészségÍan) és Testnevelés osztatlan tanári szak

Érdeklődés:
Testneve1és és egyéb sportok
2004-től az általános iskola tomász csapatának tagia
201l-tő| a középiskola tornász csapatának tagja

Versenyek:
2004-től részt veszek a torna Diakolimpia Megyei versenyén
2009_től részt veszek a torna Diákolimpia országos versenyén

Nyelvismeretek:
angolul 8 éve tanulok társalgási szinten beszélek és írok, középszinttí(B2) nyelwizsgám van

Szabadidős tevékenység:
Zeneballgatás, olvasás, sportolás

Személyes rész:
1996. auguszfus 9-én Debrecenben szüleffem, jelenleg Kisvárdán lakok
Szüleim: Tamás István a Prímaenergia fuzséri telephelyének irodavezetője és Tamásné
Balogh Beáta középiskol ai tanár
Öcsém : Tamás István a Nyíregyh ázi Egy etem hallgatój a

Kisvárda, 20I7-II-20
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Motivóciós levéI

Ezitton szeretném a Hallgatói Önkormányzati TestÍiletáltalmeghirdetett posztot megpályrázrri.

IJgy érzem, hogy a Hallgatói Önkormányzati Testtilet munkáját leginkább
talpraesettségemmel, jó kommunikációs képességemmel, lelkességemmel, és
szervezőképességemmel fudnám szÍnesebbé tenni.

Szeretlrém folytatni az eddigi munkáimat (ktilönböző programok, előadások, bálok
szervezése). Szeretnék egy olyan testiilet tagia lenni' melyben nagy hangsúlyt fektetrek a
hallgatói érdekképviseletre.

A Nyíregyházi Egyetemet nagyon megszeretem ezért továbbra is szereÍtém kivenni a
részemet a közösségi életben.

Eddigi Hallgatói Önkormányzati munkám során bepillantást nyertem a HÖT rendezvényeibe,
munkáiba, ezért feltételezem, hogy boldogulni tudok az áItalam megpályázott poszttal.

Valamint hozzátjárulok a pályánatomban szereplő adatok és a pályazatom nyilvánosságra
hozatalaho z a v álasztások időtartama alatt
Ez(fton nyilatkozom, hogy a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem, és
rendelkezéseit, illetve a Választási Bizottság döntéseit magamra néme kötelező érvénytinek
fogadom el.

P ályázatom pozitív elbírálása reményében maradok tisztelettel:

Nyíregyház a 20 17 -1 l -20
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Testnevelés és Biológia (egészségtan) osztatlan tanári

szak

III.éves hallgató


