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MotivácÍós levél:

2014 őta taga vagyok az Egri Városi Diráktanács nevtí szervezetnek. A szervezet egri
középiskolásokból áll' melynek a városi fiatalok megmozgatása, összefogása a feladata.
Különböző programokat, rendezvényeket szervez, melyeket egy önkormányzati referensen
kívül csak a fiatalok bonyolítanak le. Amióta beléptem a Viárosi Diáktarrácsba több
rendezvény, tábor szervezésében vettem résrt. Részt vettem 9 csapatépÍto tríbor
szervezésében, lebonyolításában, emellett rengeteg varosi szinhi program szervezésében.
2014 őta az én közremtiködésemmel megrendezésre került 2 Drogprevenciós nap, 3 Játék
Taniárok Nélktil című városi vetélkedő. Ezeken kívül 3 Városi Diákbál' márciusban pedig már
3. alkalommal segédkeztem az 1848 méteres városi szintri emlékfutás szervezésében és

lebonyolításában' A szewezet irodájában ügyeletet láttam el hetente tcjbb alkalommal is,
amely tájékoztatásól, információközlésből, és a programok,rendezvények szervezéséből állt.
Rengeteg tapasztalatot szereztem ezek alatt az évek alaff, melyeket szeretrrék hasmosítani.
Emellett rendkívtil hatékonyan fudok csapatban dolgozni' de akár egyénileg is. Művészeti
képzésem révén igen nagy a kreativitásom, melyeket minden teriileten fudok hasznosítani. Jól
tudok kommunikálni, és nagyon k<innyen tudok alkalmazkodni bármihez/bérkthez. Szeretek
csapatban dolgozni a közös célok eléréséért. Munkaköreimben kisebb (3-5 fós) és nagyobb
(l0-l5 fős) csapatokat is vezettem. Természetesen <jnálló munkavégzésre is képes vagyok,
meghozva a szükséges önálló döntéseket és végrehajtva azokat. Nagyon jó kommunikációs és

vezetői képességtí, rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett embernek tartom
magam' aki magával tudja ragadni tarsait.

20|7. májusától a Hallgatói Önkormányzati Testiilet tagiaként jelen voltam a májusban
megrendezett FŐHB Fesáiválon is' Emellett a gó1yatáborban,gólyanapon,gólyabálon, és a
legtöbb HÖt altal szewezett rendezvényen. Művészeti szakterületemnek ktjszönhetően az
események kreatív anyagait én készítem (gólyatábor,gólyanap,testnevelés szakest, stb).
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NYILATKOZAT

Alu l írott Tokod i Napsu gár Flóra a pály ánat benyúj tásával egyidejű leg

- hozzájárulok a pályázatomban szereplő adatok és a pályazatom nyilvánosságra hozatalához
a választások időtartam a a|at7, valamint

- nyilatkozom, hogy a jelen választási rendet elolvastam, értelmeáemo és rendelkezéseit,

illetve a Választási Bizottság d<intéseit magamra nézve kötelező érvényiínek fogadorn el.

Kelt: 2017. november 27.


