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Nagy Andor

n Budapest, Üilm & 134/5.
d Berettyóújtalu, 1998-12.21.
E+36305107216
El andkol23@gmail.com

2076. jtilius - 2077. szeptember

AFS Magyarország, Eger körret
ÖNftMrEs / ŐBANGYAI

Kail6ld eveín u$n ljgy dóntóttéín, trogy dvegzem az őrangtat kéPzést es besegÍtek a hdyi Ár5 munkijába a kózépid<ola me|lett. Ez
id6 alatt qY maláj, és egy olasz fiúért voltam Írdelös, hozrrÍm forúÍhaüak kéídésetkd és pÍobléíÍÍákkal kapcsolatban amiben a
fogadó családjuk nem h'dott segÍtséget nÉjtu ni, va8y ha ottlroni probl&nákat *e{tett megoldani, és segítetteín a kö|ízebro8rámok
szerverésében i* A közösség, e pograrrrszervezr{s szerves rész&*épezte a mr.grlánatc

2077. szeptember -

Nyíreg1yházi Egyetem
HiYatásos Íepúldgép*vezetői szakirány.

2a76. szeptember - 2077" május

EsÍi Dobó lstván Gimnázium

2075- szeptember - 2016. júníus

Sekolah Menengah Kebangsaan BukÍtJelutong (Shah Alam, Malajzia}
1 eves Malajziai cseíediák pro*raÍnom alatt tanulmánlBimat m végezhettem

2o73. szeptember- 2075. mójus

Egri Dobó lstván Gimnázium

2072. december - 2a73. június

Szilvásváradi Jókai Mór Általános lskola

2AO5. szeptember- 2072. december

Piispökladányi Kálvin Téri Általános lskola
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Fdső$ok/tárgyaloképes sdnt

Az argd nyelv rndlett ahpszintű Hnai, maláj, és indonéz

nyélvignerettel Íendelkezek.
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Tisztelt Válasáási Bizottság !

EzÚton nyújtom be pályázatorn a Nyíregyházi Egyetem HÖT tisztségviselői kiírására'
Remélem, hogy ezzel a pályázattal, és az elmúlt pár hlnap munkájával bizonyÍtom, hogy
továbbra is megállom helyem bizottsági tagként.

Már íiatalkoromban realizáltam, hogy érdekela világ megismaése, hogy hajta kalandvágy,
a kapcsolatok építése és ápolása, illetve a diplomácia és társadalomtudornány. UtÓbbivólt
eredeü célom a hvábbtanulásban is, Íóleg, miután hazatértem külföld'ü. A poliÍikai pályárÓl
végÜllebeszéltek, és ezzelpárhuzamban hirtelen nagyon beleszgettem a repÍilésbe is, ésa
kalandos, tekintélyes és ubzásokkal teli élebtílus vonzot[ ezért is végzem jelenleg
tanulmányaimat itt a Nykegyházi Egyetemen.

Ebben a félévben az eddiginél sokkaljobban kivettem részern a közélebő! iü az egyetemen,
mint eddig bármikor. A Nemzeü<özi Kapcsolatok iroda munkáját segítetem mint Erasmus
mentor/demonstátor, és az iü tanulÓ kÍi|földi hallgatÓk útját egyengeüem, ittetve ügyeik
intézésében segÉdkeztem. llyen jellegri munkával már korábban is volt dolgom, hiszen a
krzépiskola alert' az AFS (Arnerican Field Service} cserediák prograrnban voltam több
Egerben tan u b kii lföldi diák Öran gya}a, mentora'

Kipróbáthathm magam mint HÖT tag is, és megÍzlelhettem ezalaüa 2 hlnap alatlgE.ezzel
járÓ blelŐsséget' pluv munkát, teendöket Annak ellenére' hogy sokszor éltem meg
tehernek a rengeÍeg tanulnivalÓ melbü' a motiváciÓm így se hagyoüalább és kéüem is, hogy
ez a közeljövŐben bekövetkezne' Ugyanolyan lelkesedéssel nyÚjtom be pályázatom rnostis,
mint 3 hÓnappal ezelŐtt es remélem folytathatom is munkám itt a jövŐben!

Aá gondolom, hogy mewan az érékem és motivációm a kozösségert folytatott munka iránt
és remélem, hogty nem csak én, de a tiibbitag, bizottságielnökrk& alelnökök is hasonllan
gondolják ezt és támogabak a jÖvŐbn is.

Bízom benne, hogy sikerültmeggyozniÖnöket arrll, hogy továbbra is helyem van iüés hogy
az elktiveü<ezendŐ félévben is hasonll ambíciÓvalfolytaÜratom eddigirnunkámat!

Tiszteleüel,

Nagytudor
+36305107216

andor, nagv98(lqmail.com

n19.11.n.
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Alulírott. |'t*t.1 .. A.*.J.o.\í.. . .. . ... ...(név)
bozzájétrulok a felsorólt adatok nyilvánosságra hozatalához, és
felhasznrílásiíhoz aválasztások egész idötartama alatt' továbbá .

nyílatkozom, hogy aYéilasztási Bizottság altal leírtakat és döntéseket
kotelező érvényűnek elfogadom, illetve a vrilasztási rendet elolvastam,
teljes mértékben értelmexem és rendelkezéseít elfogadom.

Kelt:.'.üJ.,"1l.uuqq!ö.'u 20Á9...ev :41...hó )}..napI ll

Ü1-


