
Motivációs levél

Tisztelt Válasáási Bizottság!

Székely Alexandra vagyok harmad éves Természetismeret-testnevelő

osáatlan tanár szakos hallgató. Karcagon születtem 1997.l0.18-án'

ApályÍzatommal a NyíregyhéniBgyetemHallgatói Önkormányzati Testületébe szeretnék

ismételten bekeriilni és szeretnék az iskola életében legalább akkora szerepet betÓlteni, mint

az eddigi munkásságom során.

Hosszú sportolói múltam során megtapasztaltam mit is jelent ígazán egy csapat részének lenni

és mi kell ahhoz, hogy egy kÖzÖsség, egy csapat, sikeresen és egységesen működjön. A
hallgatói életbőlaz utóbbi években nagymértékben kivettem a részem. Magamat egy

segítőkész, találékony ós gyors problémamegoldÓ képességti illetve elég jó kommunikációs

képességu személynek tartom, aki empatikus a társaival és mindig a kompromisszumok

megtalálásara torekszik. Gimnaziumban a Diák Önkormányzat éIetében is résá vettem 2012-

2016 kÖz<'tt, amelynek kapcsán volt alkalmam egy diákokért miikÓdő testület tagiaként

munkálkodni.Ezt a munkát itt a NyíregyhiniBgyetem falai ktlzou 2017őta előszeretettel

végzem. A HÖT és az egyetem által szeivezettiendezvények szewezésében' illetve

lebonyolításában mínden alkalommal képességeimhez mérten maximálisan vettem ki a

részem. Megemlíteném tobbek kozott a ronE fesáiválon, a Gólyatáborokban, a

Gólyanapokon, a farsangokon, a Nyíltnapokon, az Éhénynapokon, az egyetemi sport és

játékos vetélkedőkt'n való, illetve egyéb felmerülő rendezvényeken tanúsított munkámat' A
2018/19-es tanévtól kezdve az Öszttindíj Bizottság elnrikeként voltam jelen a Testületben.

Munkámat odaadássalés a maxímális elkÖtelezefiséggel végeztem' Idén bekertiltemaz
Egyetem Szenátusába' ahol egy magasabb szinten képviselhettem hallgatótársaim érdekeit,

illetve betekintést nyerhettem a vezetóség munkájaba. Egyetemi éveim alatt nem csak

hallgatotársaimmal' de tanáraimmal is jó viszonyt sikertilt kialakítani, amivel az esetleges új

programok ktiaudatba hozásávalvaw e lebonyolíüísával fordulhatok hozzájtkbizalommal.

Levelemmel an a célt szeretném elérni, hogy én is részesülni tudjak az iskola életének

felpezsdítésóben és a tradicionális programok lebonyolításában, esetleges szervezésében, mint

például a gólyatábor, farsang, gólyabálés egyéb egyetemi programok'

Azálta|ambenyujtottpáIyázatpozitívelbírálásábatbízya,tisztelettel:

Székely Alexandra'

Kelt. : Nyíregyháza, 2019. 1 1. 28.

Aláírás

Székely Alexandra
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W Nyilatkozat

Alulírott Székely Alexandra (sziiíetési hely, idő: 5300, Karcag, 1997.!a.18' anyja neve:

Úitretyi Mónika, személyazonosító igazalványénakszáma: 053024PA,lakcím: 5300 Karcag
Ady Endre u. 56.) a jelen választrási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve

a Választási Bizottság dÓntéseit magaÍnÍa tézie kotelező érvényűként fogadom el.

Kelt. : Nyíregyhráaa, 2al9.l1'.2&
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Nyilatkozat

Alulírott Székely Alexandra (szti{etési hely, idő: 5300, Karcag 1997.10'18. anyja neve:

Úitretyi Mónika, személyazonosító igazolványinakszÍtma: 053024PA,lakcím: 5300 Karcag
Ady Endre u. 56.) hozzájániok, arra vonatkozóan' hogy a felsorolt adataím a válasáások
időtartama alatt nyilvánosságra hozhatóak.

Kelt. : Nyíregyhráea, 20L9.11.28.


