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Tisztelt Választási BizottsáBl

Reszegi Edina vagyok másod éves Testnevelés-természetismeret osztatlan
tanárszakos hallgató. Debrecenben születtem 2001.02. 15.-én.

Ezriton szeretném benyújtani pályázatomat a Hallgatói Önkormányzati
Testületének a Tisztségviselők választására.

fuért szeretnék csatlakozni ehhez a kis csapathoz, mert jól tudok
kommunikálni' Könnyen be tudok illeszkedni bármely társaságba, képes vagyok hamar elsajátítani új

ismereteket. Mások szerint kedves, segítőkész vagyok. Az elmúlt 2 évben, már Höt tisztségviselő
voltam, aa eddigi tagokkal jó kapcsolatot ápoltam, a rám bízott munkát mindig a tőlem telhető
maximalitással próbáltam elvégezni eddig, és ez a jövőben sem lenne másképp. Azért nyújtom be újra

a pátyázatomat, hogy a jövőben is segítségÜkre legyek a hallgató társaimnak' A HoT és az egyetem

által szervezett eseményeken és programokon aktívan részt vettem, a szervezésben és

lebonyolításban, mint például: Gólyabál, Sportnap, Ünnepségek, Karácsonyi Adomány gyűjtés.

Elfogadom mások véleményét is, de kiállok a saját véleményem mellett, ha úgy érzem, hogy 100%-ig

nekem van igazam.

11 éve kézilabdázom , Így azt gondolom, mint csapattag jól tudok egyÜttműködni másokkal.

Tagia voltam a sport, a mentor, a PR és Marketing és az Ösztöndíjbizottságnak is'

Szívesen folytatnám az eddígi bizottságokban a munkát.

Részt vennék a sportbizottság munkájában, hiszen a jelenlegitanulmányaimban sokat segítene.

A mentori bizottságban is kamatoztatnám képességeimet, mint ahogy eddig is. Mivel azt tapasztaltam,

hogy hallgató társairn és csapattársaim sokszor fordultak hozzám, ha problémájuk akadt és beszélgetni

szerettek volna, vagy csak tanácsra lett Volna szükségük'

A PR és Marketing és az Ösztöndíjbizottsági tagoknak is segítségükre voltam, amennyiben hozzám

fordultak a hallgatók segítségért, tanácsért mindig arra törekedtem, hogy maximálisan tudjak nekik

segítséget nyújtani.

A gimnáziumban, ahol érettségiztem sokat köszönhetek tanáraimnak, segítőkészségre és mások iránti

tiszteletre és empátiára tanítottak.

fu általam benyújtott pályázat pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel:

Reszegi Edina.
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Nyilatkozat

Alulírott Reszegi Edina kijelentem, hogy a Nlregyhazi Egyetern Hallgatói Önkormanyzati
Testület Elnökségi tagok megválasztásávalkapcsolatos szabá|yzatát, eljrírási rerrdjét

elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és aSzavazatszámláló Bizottság döntését magamra
nézve kötelezö érvényúnek fogadom el.

Hozzájárulok az adataim felhasználásiíhoz, és nyilvrínosságra hozataliához.

Kelt: Nyíregyháaa 202I. 12. 02
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