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Tisztelt Rektor Úr! 

Ezúton szeretnék jelentkezni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kémia szak 

nappali tagozatra. 

Az elmúlt időben több felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban is tájékozódtam és 

megismerkedtem képzési kínálatukkal. A sok lehetőség között végül a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola mellett döntöttem. Az egyik, s talán legfontosabb érvem, amiért a 

főiskolát választottam, hogy a szülőföldemen és anyanyelvemen szeretnék felsőfokú képesítést 

szerezni. A diploma megszerzése után továbbra is szülőföldemen tervezek maradni és itt 

szeretném a megszerzett tudásomat hasznosítani, a közösség javára fordítani. 

Fontos számomra, hogy tanulmányaim alatt megfelelő szintű, versenyképes tudást szerezzek és 

külön biztatást ad, ha ezt jó hangulatú, családias légkörben tehetem. A nyílt napon szüleimmel 

jártam a főiskolán. A Biológia és kémia tanszéket bejárva lenyűgözött a tantermek és a 

különböző laboratóriumok modern kinézete és az a sok-sok eszköz és berendezés, amit 

reményeim szerint majd én is megtanulok használni. 

Az intézményük tájékoztatója alapján tudom, hogy a hallgatók számára megoldott a kollégiumi 

elhelyezés, továbbá ösztöndíjban is részesülnek. Családunk anyagi helyzete miatt ezek 

számomra nagyon is lényeges dolgok. 
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Családommal Ezüstfalván lakom. Édesapám vasutas. Édesanyám háztartásbeli, időnként a 

kertünkben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt értékesíti a közeli város piacán. Van egy 14 éves 

öcsém és egy 10 éves húgom. 

A helyi magyar tannyelvű középiskolában érettségiztem 2022-ben. Mindig jó előmenetelű 

tanuló voltam, az érettségi bizonyítványom átlaga 10-es lett. Az érettségi bizonyítványban a 

kémia tárgy érdemjegye 11-es, míg a matematika tárgyé 10-es. Ebben az évben teljesítettem a 

nemzeti multidiszciplináris tesztet. Ukrán nyelvtudásomat a nemzeti multidiszciplináris teszten 

elért eredménnyel tudom igazolni. 

A 2019-2020-as és a 2020-2021-es tanévekben részt vettem a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség által szervezett Szent-Györgyi Albert kémiaversenyen. A 2019-2020-as, a 

2020-2021-es és a 2021-2022-es tanévekben részt vettem a szintén a KMPSz által szervezett 

Informatika felhasználói versenyen, ahol 2021-ben egy harmadik helyezést sikerült elérnem. A 

versenyen való részvételekről és a helyezésről kiállított igazolás fénymásolatát mellékelem. 

A középiskolában a matematikát és a természettudományi tárgyakat kedveltem és ezek a 

tantárgyak voltak azok, amelyekből mindig jól sikerült teljesitenem. A kémiát, a kémiai 

kísérleteket különösen vonzónak találom, mert ezen keresztül megismerjük a minket körülvevő 

anyagi világ felépítését, tulajdonságait. Érdekel a környezetem állapota, a környezetvédelem és 

tudom, hogy a kémia tudomány sokat tehet a környezet megóvása érdekében új anyagok és 

technológiák feltalálása és munkába állítása által. Középiskolai tanárként ezt a tudást szeretném 

majd jól érthetően, kísérletek bemutatásával továbbadni a következő nemzedékeknek. 

 

Beregszász, 2022. július 15.    ______________  (Vas Jácint) 
        (aláírás)               (név) 

 


