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Tisztelt Választási Bizottság I

Ezúton szeretnék jelentkezni a kiírt Nyíregyházi Egyetem HoT
tisztségviselői pályázatára. Bízom benne, hogy levelemmel valamint
önéletrajzommal elnyerem bizalmukat.

Már gyermekkoromban is érdeklődtem az iskolai élet szervezése iránt,

általános iskolámban is részt vettem több iskolai rendezvényen
szervezőként és résztvevőként is egyaránt. Már ott is megmutatkozott jó

szónoki képességem, ugyanis számos rendezvényen és iskolai fórumon
szólaltam fel diáktársaim nevében.

Középiskolában tárult fel előttem a lehetőség, hogy részt vegyek az iskolai

DÖK életében. Tagsági és elnöki éveim során sok iskolai program

megSZervezésében segítettem (Lippai napok, jótékonysági bálok,

sportnapok, egészségnapok, Versenyek). Több iskolai értekezleten, illetve
fórumon képviseltem a diákokat.

Célom a mezőgazdasági kar képviselése a HÖt-ben valamint a szabad
információ áramoltatása a karom részéről az egyetemi életben.

Remélem, hogy az előző éveimben megszerzett tapasztalataimat fogom

tudni itt is kamatoztatni és fejleszteni.

Bízom benne, hogy sikerÜlt Önöket is meggyőznöm, hogy jó választás
lennék és személyesen is folytathatjuk majd a jövőben!

Iisztelettel:

Kenyeres Petra Mónika

06303111105
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Alulírott Kenyeres Petra Mónika hozzájárulok a felsorolt adatok nyilvánosságra
hozatalára és felhasznáIáséútoz a váIasztások egész időtartama alatt, továbbá
nyiIatkozom, hogy a YáIasztási Bizottság áItaIleírtakat és döntéseket kötelező
érvényíinek elfogadom, illetve a váIasztási rendet elolvastam' teljes mértékben :
értelmeztem és rendelkezésit elfogadom. i
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