
Tisztelt
Választási Bizottság!

Németh Martin KrisztÍán vagyok, l. éves osztatlan tanári szakon tanulok, azon belül
Testnevelésf és Történelmet . Motivációs levelem célja, hogy tagja lehessek a
N yí re g yh ázi Eg yete m H a l l g ató i Ó n ko rm á nyzati te stü l eté n e k.

Volt szerencsém megtapasztalni azt a hatalmas élményt amit a gólyatábor nyujtott,és
láfua a felsőbb éves hallgatok rajongását az egyetem és a hallgatók irányába már
akkor fogalmazodott bennem a gondolat hogy jelentkezem höt közösségéhez, hogy :

én is kiyehessem a részem a szeruezésekből az egyetemi éIethez, és segíthessek
azok l ebonyol ítá sá ban.

Kapcsolat építés, és azok ápolÓsa, egymásnak segÍtség nyújtás szervezetség csapat
munka. Nem csupán tÚlélni szeretném az egyetemi éveket, hanem megélni azokat!
Mind tudjuk ezek életünk legszebb évei és szeretnék meg tennÍ érÍe mindent hogy ez
így is legyen. Aktívan, csapatban, a közösség javát szolgálva.
Igyekszem mínél többet ki hozni minden helyzetbőI fáradhatatlanul,kitartóan. Kiváló
ko m m u n i kác i Ó s ké pességekke l re n d e l keze m, n agyo n n y u g odt sze m é l yi sé g g e l,
rugalmas vagyok és segÍtőkész, ezért bármikor fordulnak hozzam az emberek mindig
nyitott szívvel fogadom őket legyen az egy egyszerű beszélgetés Vagy bármilyen
személyes probléma'

MunkatapasztalataimbÓI és sportéletem által erős empatikus érzék alakult ki bennem
és bárkivel képes vagyok megtalálni a közös hangot amire b('jszke is vagyok'
Reményeim szerint tagja lehetek majd ennek a fantasztikus közzöséghez és ki
vehetem majd belőle a részem hogy együtt élményeket szerezhesstínk és
fejlődhessünk'

Nyilatkozat:
Büntetőjogi feleIősségem tudatában kijelentem, hogy hozzájárulok az adataim
választások ideje alatt történő nyilvánosságra hozatalához, a választási rendet
elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseimet illetve a VáIasztási Bizottság döntéseit
magamra nézve kötetező éruény(inek fogadom et.
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