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Kiss Réka

Nyíregyházi Egyetem, Óvodapedagógus nappali, alap szakos hallgató

Tisztelt Hallgató Önkormányzati Testületl

Kiss Réka ]-8 éves óvodapedagógus szakos hallgató vagyok.

Azért tartom a Hallgatói onkormányzatiTestületitisztségviselői pozíciőjára alkalmasnak magam,
mert mint szakomból is látszik szeretek emberekkel foglalkozni, szerencsére hamar szót tudok velÜk
érteni' Kreatív, türelmes személyiségnek tartom magam. Szívesen segítek az embereknek, illetve

csapatban dolgozni, egy közösséghez tartozni.

Különböző programokra, rendezvényekre nagy örömmel megyek és veszek részt rajtuk. ltt is az

egyetemen próbálok minél több programon részt venni. Eddig, amiken jelen voltam csupa pozitív

élményekkel gazdagodtam' llyen volt például a gólya napi program. ott láttam meg igazán milyen is
ez a Hallgatói ÖnkormányzatiTestÜlet, mert számomra olyan benyomást keltett, hogy olyan, mint

egy család. Szeretnék én is egy ilyen csapathÖz tartozni.

A gólya napokon a csapattársaimmal próbáltunk a játékokon és játékon kívÜl is egy erős csapattá

kovácsolódni. Be szerettÜkvolna bizonyítani azt, hogy még ha néha kevesen is voltunk és szinte csak

lányok, hogy mi igen is egy összetartó csapat vagyunk. Ez mind látszott is, hisz első helyezést értunk
el. Meg lett a gyÜmölcse a kÜzdelemnek és a kitartásnak.

Az egyetemen szerencsére jó társaságra leltem, ami bátorított arra, hogy igen is jelentkezzek, hisz

kÖzÜlÜk is sokan szeretnének csatlakozni a Hallgatói Önkormányzati TestÜlethez és úgy gondolom,

hogy egy kiváló csapat jöhetne létre.

Élménydús egyetemi éveket szeretnék és ezért is adom be a jelentkezésemet, hogy ezalatt a Hallgatói

ÖnkormányzatiTestÜlet feladatait ellássam. Minél több embert megismerjek, kÜlönboző programok

megszerveZésében segítsek, jelen legyek

Szívből örülnék a lehetőségnek és mindent megtennék annak érdekében, hogy megháláljam azt.

Nyilatkozat

Alulírott Kiss Réka kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói ÖnkormányzatiTestület
Tisztségviselők időközi megválasztásával kapcsolatos szabályzatát, eljárási rendjét elolvastam,

értelmeztem, rendelkezéseit, és a Szavazatszámláló Bizottság döntését magamra nézve kötelező

érvényűnek fogadom el.

Hozzájárulok az adatai m felhaszná lásához, és nyi lvá nosságra hozata lá hoz'

Kelt: Nyíregyháza, 2021. december 2
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