
Önéletrajz

Név: Yarga Levente

SzüIetési hely, idő: Nyíregyháza 1999.06.06.

Lakctm:4558 Ófehértó Kossuth Lajos utca 60.

Tel.: +3620 613-3462

E -mail : 1evi990606@gmail. com

Tanulmányok:

2006-2012: Ófehértói Általános Iskola

20 I 2 -2a I 8: Nyíre gyh ázi Ev angélikus Ko s suth Laj o s Gimnázium

2018- 2019: Nyíregyházi Egyetem Sport-és Rekreáció Szervezés

2019-: Nyíregyházi Egyetem osztatlan Tanári Képzés (testnevelés-környezettan)

Számítógépes ismeretek:

Microsoft Office: World, PowerPoint, Excel

Tisztelt Elnokség, és Tisztségviselők!

Ezennel szeretném benyújtani a pályénatomat a Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói
Önkormányzati Testtiletébe.

Motivációs levél:

Középiskolában aktív tagja voltam a Diákönkormányzatnak és rendszeresen kivettem a

részemet az iskolában rendezett . programok szervezéséből. Rendszeresen segítettem

munkámmal a Diáknapok, Iskolai bálok és egyéb rendezvények létrejöttét. 2018

szeptenrberében kezdtem meg tanulrnányaimat a Nyíregyházi Egyetenren. Feladataimat
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mindig rnaxirrlálisan, és legjobb ttrdaisorrr szerint láttanr el. .}ó kapcsolatot alakítottarn ki a

hallgatótársaitntrtal, és a jclcnIcgi FrÖT tagjaival.

Képes vagyok örrálló mttnkar'égzésre, meghozya a sziikséges dörrtéseket és végrelrajtva

azokat. Nagyon jó korrrnrttnikációs képességii, rugaltnas és clinanlikus' terlrellrető' kitartó és

elkötelezett etnbernek tartonr magam.

A 20l9. évi választáson sikeriilt bekerr.ihrönr ebbe a csapatba és a spor't bizottság büszke tagja

ként sikerült a fent ernlítettek szerint rnrrrrkálkodncrm. Ha ismét megválasztotok, szeretném 
:

nrcgpályázni a bizottság elnöksógi posztját Ós egy új szinterr közrcrrrűködni a hallgatói élet ' :

sokszír-rűségének érdekéberr' Minden erőnrnrel arra fbgok törekedni, lrogy az itt töltött éveitek
zökkenőmentesek és emlékezetesek legyen^

Köszörrettel és Tiszte1ettel:
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Yarga Levente

Nyíregyliáz a, 202 L . |2.0 l .



Nyilltl<rrzal

Altr1írott Var'ga Levente kije1etrtellr, lrogv a Nyíregy1rázi Iigyeterrl Hal1gattli Ötrktrrrrtárryzati Testii1et
Tisztsógviselők eseti tllegválasztásával i<apcsolatos szabályzatát' el.iiíráSi I'erlc1jét elolvastatir. érteltrleztenr'
rerrdelkezóseit' és a Szar'azatszánlláló Bizottsirg ciörltését lllaglrnlÍa trézve köte]ező érvónyÍinek fogadorl
cl.

Hozzájártt\ok az adirtainr fblhaszIriilirsiilroz, és tryilr,ánosságra lrt;zataláIroz'

Kelt: Nyíregylraiza' 202l ' l2.0 l .
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Varga Leverrte


