
Név: Domonkos Csaba

Szak: Angol _ Testnevelés osztatlan Tanári szak

Évfolyam: ll.
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Önéletrajz

Domonkos Csaba vagyok, 1999. május 16-án szÜlettem Gyulán' SzÜleim elváltak. Jelenleg

édesanyámmal lakom Szeghalmon. Édesanyám könyvelő, édesapám pedig kisvállalkozóként

tevékenykedik olaszországba n.

lskoláimat ]"8 éves koromig Szeghalom városában végeztem. Általános iskolába a Tildy Zoltán

Általános lskola és AlapfokÚ Művészeti lskolába jártam, egészen a 6. évfolyamig, amikor felvételt

nyertem a Péter András Gimnáziumba, 6 osztályos képzésre. A gimnáziumban főként a sporttal

foglalkoztam. Éveken át állandó résztvevője voltam az országos Diákolimpiai versenyeknek, 100m-es

síkfutásban. EzenfelÜl sikerült szép eredményeket_elérnÜnk a gimnáziumi csapattal váltófutásban is.

Az érettségit követően felvételt nyertem a Nyiregyházi Egyetem, Angol - Testnevelés osztatlan

Tanári szakára, aholjelenleg is végzem a tanulmányaimat. Az egyetem mellett egy személyi edzőiés
egy atlétika edzői képzésen is aktívan részt veszek.

Szerencsére az idegen nyelvvel is szoros kapcsolatot ápolok. A gimnázium folyamán megszereztem a

felsőfokú nyelvvizsgát, angol nyelvből és az angol szakos tanulmányaimnak köszönhetően

remélem,hogy a jovőben egy szakmai nyelwizsgára is szert tudok tenni'

Szabadidőmben szeretek focizni,de főként az atlétika teszi ki mindennapjaim nagy részét, mivel

igazolt versenyzője vagyok a Nyiregyházi Sportcentrumnak. Társasági embernek vallom magam, ezért

ha tehetem a barátaimmal vagyok, de ha az időm is úgy engedi horgászni is nagyon szeretek.

Kelt.: 2019.09.13 Nyíregyháza Tisztelettel:

Domonkos Csaba
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Elérhetőségek:

5520, Szeghalom Kossuth utca 4.

dcsaba999@email.com

Tel.:06308433360

AJ*.VJc.* J.3\\ 'cit\ 15
f,1

\) - -\\+\,r \.*1-



Név : Domonkos Csaba

Szak: Angol - Testnevelés osztatlan Tanári szak.

Évfolyam: ll.

Tisztelt Vá lasztó Bizottság !

Ezúton szeretném beadni jelentkezésem a Nyíregyházi Egyetem HallgatóiÖnkormányzatiTestÜlet

által meghirdetett időközi tisztségviselő pozíciójára.

Azért szeretnék jelentkezni, mert az általam ismert tagok mindegyikével jó kapcsolatot ápolok, és

szeretnék a Hallgatói Önkormányzati TestÜlet csapatába bekerülni. Szeretnék tÜzetesebben

foglalkozni a rendezvényszervezéssel, továbbá érdeklődöm az egyetemen, s az egyetem kívül

megrendezendő sportesemények iránt. Ezenfelül a korábbi tanulmányaim során nem töltöttem be

semmilyen diákönkormányzati felelőséget, ezáltal szeretnék belekóstolni az ilyesfajta feladatokba'

Azáltal, hogy bármilyen tanulmányi, vagy intézményen belüli kérdésükben lehetőségem nyíljon

segítőkezet nyújtani.

Jelentkezésem arra alapozom, hogy a 15 éves sportpályafutásom során megtanultam, hogy

megfelelő mennyiségű munka befektetése nélkül, nincs eredmény. A sport megtanított kellő alázattal

hozzáállni a mindennapos dolgokhoz is, mindemellett az általam több évig folytatott csapatsport

miatt, úgy gondolom, hogy csapatban is kiválóan tudok dolgozni. Mellettem szól még, hogy rendkívÜl

motivált, ambiciózus, precíz, kreatív és tÜrelmes embernektartanak a társaim. Emellett az itt

elvégzett munka során remélhetőleg, a fent említett tulajdonságim mellett, egyéb pozitív

karakterjegyekkel gazdagodhatok.

Bízok pály ázatom pozitív el bírá lásá ba n.

Tisztelettel:

Domonkos Csaba
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Nyilatkozat

Alulírott, Domonkos Csaba (5520, Szeghalom, Kossuth utca 4.) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a

felsorolt adatok nyilvánosságra hozhatók, illetve, hogy a választási rendet elolvastam, értelmeztem és

rendelkezéseit, valamint a választó bizottság döntéseit magamra nézve kötelező érvényűként

elfogadom.
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