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Képi ábrázo|ás szak

Nevem Helmeczi Tímea, Nyíregyházán
születtem 2003.09 .2B.-án. Jelenleg is itt élek és
tanulok.

2O2O.-igAz Eötvös |ózsef Általános Iskola és
Gimnázium-ban tanultam, majd az olasz nyelv
iránti érdeklődésem miatt iskolát váltottam.
A középiskolát így az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium_ban
végeztem.

olasz orientációs óráimnak köszönhetően sikeresen
leérettségiztem olasz közép fokból és angol emelt fokon.

Erettségi felkészülés mellett sikerült megszereznem a B
kategóriás j ogosíwányt.

Iskolám elvégzése után felvételt nyertem az elsőnek megjelölt
szakomra, képi ábrázolásra a Nyíregyházi Egyetemen.

Fontos tulajdonságaim közé tartozik, hogy rendkívül
eredményesen tudok csapatban dolgozni, viszont egyedül is
megállom a helyem.
Nagy felelősségtudattal rendelkezem. Megbízható, pontos,
barátságos és kommunikatív személynek tartom magam.

Szabadidőmben rajzolok és festek, a művészetiránti szeretetem
miatt.
MÍndezek mellett, ha szabadidőm engedi sportolok, röplabdázom.

Bízom a közös együttműködésben, várom megtisztelő válaszukat!
Tisztelettel
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Tárgy : Motiv ácÍós lev él

Tisztelt Elnökség és Tisztségviselők!

|elen levelemmel szeretném megpályázni helyemet, az Önök által
meghirdetett,
Nyír egyházi E gyetem Hall gatói Ö nko r mányzati Testü l etéb e.

Számomra legfontosabb, egy olyan közösség tagja lenni, ahol
mindig otth on ér ezhetjük magunkat.
Tapasztalatomat a 2022-es évi Gólya táborra a|apozom, illetve aZ

azőta tartó, egyetemen eltöltött pár hónap eltelte, ahol annyira
megtetszett csapatvezetőim munkája, ami motivált arra, hogy Én is
szerves része lehessek itt elköv etkező éveim tartalmas, élhető és
hasznos idő eltöltésére. Eddigi életem is családom mellett a

vidámság, szervezés és összmunka jellemezte. Mind a sportban
csapatjátékosként, a művészetben. Szeretem, mikor olyan munka
kerül ki a kezemből, amivel adhatok valamit magamból a

társadalomnak.
Számomra fontos a szakmai fejlődés, AZ hogy egy támogató,
összetartó és értéket teremtő csapat részese lehessek.

Bízom a közös együttműködésben, várom megtisztelő válaszukat!
Tisztelettel

Helmeczi Tímea

Nyilatkozat
Alulírott, Helmeczi Tímea kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem
Hallgatói Önk ormányzati Testület tisztségviselőinek eseti
megvála sztásával kapcsolatos szabá|yzatát, eljárási rendjét
elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit és a Szavazatszámláló
Bizottság döntését magamra nézve kötelező érvényíinek fogadom
el.



Adataim felhaszn á|ásához
hozzájárulok.

Köszönettel

Helmeczi Tímea

Nyíregyháza, 2022. 10. 13.

és nyilvánosságra hozata|ához


