
Motivációs levéI HÖT képviselői tisztségért

Tisztelt Hallgatói Önkormányzati Testület!

Kasza Zsolt vagyok, 24 éves, a Nyíregyházi Egyetem elsőéves, mezőgazdasági mérnök szakos
ha llgatója '

Azóta, hogy tervbe Vettem az egyetemi továbbtanulást, a mai napig felmerül bennem, hogy
a felsőoktatás miatt messzire tolódik az életem azon aktív szakasza, amelyet már azegyetem
előtt elkezdtem. Valamivel érettebben, mint gólya társam, de nem kevesebb izgalommal
tekintek ezen éveimre, amit jobb esetben szakunknak megadott időkorlátáig együtt
tölthetünk. És a hangsúly azon van, hogy EGYÜTT.

Most, az egyetemi légkörrel, élettel ismerkedve kezdenek igazi, konkrét célok és tervek
körvonalazódni bennem, mind az elkövetkező egyetemista éveimre, mind pedig az ezeket
követő időkre vonatkozóan. Arra jöttem rá, hogy az elkövetkezendő éveimet is tölthetem
aktívan, a tanulás mellett egyéb tevékenységekkel is. Így kezdtem el érdeklődni a Hallgatói
Önkormányzat iránt, persze hamarabb összeismerkedtem a jelenlegi tagokkal, és

valamennyijÜket barátomnak is mondhatbm az eddig együttöltött ]-3 hét alatt.

Már 13-1'4 éves korom óta érdekel a képviseleti rendszer, gimnazista éveim alatt
tevékenykedhettem a diákönkormányzatban, és jelöltek diákigazgatónak is. Most, a

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának köszönhetően lehetőségem nyílhat arra,
hogy olyan közösségi munkát végezzek, amelyben örömömet lelem és minimális
tapasztalatom is Van ezen munkakörben, legalábbis a közösségi élet formálásában és a

rendezvények lebonyolításában a vendéglátás-szervezői végzettségemből adódóan.

Egyetemi hallgatóként fontosnak tartom, hogy a HÖt képviselői tisztségét olyan hallgatók
viseljék, akik érdeklődnek a képviseleti rendszer és az Önkormányzat működése iránt, hogy

megérthessék ezeket, és hatékony, eredményes munkát végezhessenek ezek keretein belÜl;
jó szociális készségekkel és empátiával rendelkeznek, amely hallgatótársaik képviseletéhez
elengedhetetlen; komprom isszumképesek és együttm űködőek, melyek a közösségi munka

alapfeltételei; illetve elhivatottak, hogy a HÖt-on keresztÜl azon dolgozhassanak, hogy minél
kellemesebbé, eredményesebbé, jobbá tegyék aZ egyetemi életet szaktársaik, kartársaik, és

az egyetem minden egyes hallgatója számára'

Én mindezek alapján alkalmasnak érzem magam a pozíció betöltésére, arra, hogy a

Nyíregyházi Egyetem közösségéért dolgozzak, hogy egyetemi éveimet is aktívan és a

környezetem számára is hasznosan tölthessem el.
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Nyllatkozat
Alulírott Kasza Zsolt kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatóiönkormányzati
Testület Tisztségviselők időközi megválasztásáva! kapcso!atos szabályzatát, eljárási rendjét
elolvasta m, értelmeztem, rend e! kezéseit, és a Szavazatszámlá!ó Bizottság döntését
magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Hozzájárulo k az ad ata im fel h aszn á lásá h oz, és nyi lvá n osságra h ozata lá h oz.

Nyíregyhá za, 2o2L. December 1.

Kasza Zsolt


