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2A76. jrilius - 2A77. szeptember

AFS Magyarország, Eger kiirzet
ÖNKÉNTES l őRANGYAL

Kiifföldi évem után úgy döntöttem, hog:y elvégzem az őrangyal képzést és bésegftek a helyi AFS munkáÉba a középiskola mellett. Ez

idő alatt egy maláj, és egy olasz fiúért voltam felelós, hozzám fordulhattak kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban amiben a

fogadó családjuk nem tudott segÍtséget nyújtani, vagy ha otthoni problémákat kellett megoldani, és s€gítettem a könetprogramok
szervezésében is. A közÓsseg-, é5 pfogra]nszeÍvezés szerves részét képezte a munkának.

2077. szeptember -

Nyíregyházi Egyetem
Hivatásos reptilőgépvezetói szakirány.

2076. szeptember - 2077. mójus

Egri Dobó lsWán Gimnázium

2a75. szeptember - 2o76. június

Sekolah Menengah Kebangsaan BukitJelutong (Shah Alam, Malaizia|
1 éves Malaiziai cserediák programom alatt tanulmányaimat itt végezhettem

2073. szeptember - 2o75. mójus

Egri Dobó lswán Gimnázium

2072. december - 2o73. június

Szilváwáradi Jókai nnór Általános lskola

2005- szeptember - 2A72. december

Püspökladányi Kálvin Téri ÁftaHnos lskola
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Angol

Felsőfok/tá rgyalóképes szint

Az angol nyelv mellett alapszintű kínai, maláj, és indonéz

nyeMsmerettel rendelkezek.
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Tisztelt Választási Bizottság!

Ezúton szeretnék jelentkemi a kiírt a Nyíregyházi Egyetem nÖt tisztsegviselói pályázatá'r..

Remélem, hogy lerclemmel kelló sámpátiát tudok átadni, és megalapozom a jövöbeniközös munkát.

Már fiatalkoromban realiáltam, hogy érdekel a világ megisrneÉse, hwy hajt a kalandvágy, a
kapcsolatok építése és ápolása, illetve a diplomácia és társadalomtudomány. Utobbi volt eredeti

célom a továbbtanulásban is, fóleg, miután hazatértem külÍoldról. A politikai pályárÓl végül

lebeszéltek, és ezzel párhuamban hirtelen nagyon hleszereüem a repülésbe is, és a kalandos,

tekintélyes és utazásokkal teli életstílus vonzott, ezért is végzem jelenleg tanulmányaimat itt a

Nyíregyházi Egyetemen.

Ugyanakkor remélem, hogy azel a testÜleti tagsaggalbelekÓstolhatok az előbb említeü, és azóta

elhanyagolt érdeklódési körömbe is, és talán ez ataita munka is elnyeri tetszésemet' rrÉg úgy is,

hogy szöges el]entéte a ielenlegi reálorientált szakomnak.

Az egyetemen jelenleg az Erasmus+ pÍogram kerebin belulaz önkéntesek demonstrábri poáciÓját

is én toltom be ebben a Íékávben. Feladatom többek kózofi a cserediákok, egyetani alkalmazottak

és önkéntesek koái kapcsolafiarlas,. szervezkedés. A cserediákok solsát, mint volt csercdiák

szívemen viselem, és úgy gondolom, hogy a nemze&özi kapmolatok ápolása kulcsfontossagú

minden tércn. Ehhez hasonli önkéntes munkát a középiskola alat i5 folylattam, ahol az AFS
cserediákszervezet egri közetének onkéntese voltam 2 évig.

Aá gondolom, hogy ádeklődéseimnek és a közösségétt folytatott munka utáni vágyamnak hála
megfelelö tagja lennék a testületnek, és remélhetöleg kamatoztatnitudnám képesx{geimet ebben a
poziciÓban.

Bízom benne, hogy sikerult meggyózni Önöket arrol, trogy jó választás lennék, és vemélyesen is
folykha$uk a továbbiakhn!

TisÍelettel,
Nagy Andor

+36305107216

andor.naqy9S@smail.com

2019.09.10.
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NvrnrKozAT

Alulírott...... U*'r*...Á.*d.o..r
kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Nyíregyházi Egyetem időközi HÖT választásán az

általam felsorolt adatokat a választás egész időtartama alatt nyilvánosságra hozhatják, kezelhetik.

Kijelentem, hogy a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, akár csak a

Választásí Bizottság döntéseit kötelező érvényűnek elfogadom.

Aláírás: Kelt.:
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