Németh Enik
Személyes adatok:
Születési év/hely: 1997.január 20. Székesfehérvár
Lakhely: 8127 Aba Kisfaludy utca 33.
Telefonszám: +3620/805-9773
E-mail cím: neni.stone.0215@gmail.com
Tanulmányok:
Érettségi: 2012-16 Ciszterci szent István Gimnázium, Székesfehérvár
Jelenleg:
o Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sport- és rekreáció szervez III.
Rekreáció szervez , egészségfejlesztés szakirány
Egyéb:
o B2 / középfokú angol nyelvvizsga
o úszómesteri tanúsítvány
o B kategóriás jogosítvány
Munka tapasztalatok:
- Medence r, szauna mester munkakör Székesfehérvári Árpádfürd ben alkalmi
munkavállalóként, diákként.
- Táboroztatás gyerektáborban Harkány fürd területén Maczkó táborban
- Úszómester, csúszda r munkakörben Harkány fürd ben
- Börgöndi repül nap szervezésében, és lebonyolításában önkéntes munka 2013
óta évente
- Székesfehérvári szeretetfutás szervezésében, és lebonyolításában való önkéntes
munka
- Drót szamár kemping jubileumi nemzetközi lakókocsi találkozóján
önkéntesként tolmács munkakörben.
- Táltos futás szervezésében, és lebonyolításában való részvétel szakmai gyakorlat
keretein belül a Pécsi Test Kultúra Egyesülettel.
- Jelenleg alkalmi munkavállaló a Velence Resort & SPA -ban animátorként.

Kapcsolatom a sporttal:
Kiskorom óta aktívan sportolok. Kezdtem az ovis kötelez mazsorettel, és
néptánccal, majd az úszással folytattam, ahonnan átkerültem az öttusa csapatba, amit
4 évig ztem, és három tusáig jutottam. Edz váltás után átmentem szinkronúszásra,
amit versenyszinten 6 évig ztem. Mellette megismerkedtem a küzd sportokkal,
mint a kempo, és a wing-tsung kung-fu, illetve a szer, és talajtornával, mely edzéseket
heti rendszerességgel látogattam. A gimnázium els éve után választanom kellett a
szinkronúszás, és az iskola között, így versenysportban azóta nem vettem részt,
utána volt szerencsém megismerkedni a tájfutással is közelebbr l, bár csak fél év
erejéig. Nem sokkal ezután rátaláltam egy új hobbira, a vitorlázó repülésre, ami mai
napig nagy szerelmem. Az egyetemi éveim során volt lehet ségem a birkózást, judot,
qigong- ot és latintáncokat is kipróbálni, a tantervi kötelez sport óráimon felül.
(el
kett ben (birkózás és judo) MEFOB-on is indultam az egyetem színeiben,
melyeken mind a kétszer bronzérmes helyezést értem el.)

