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Tisztelt Rektor Úr! 

 

A nevem Minta Kinga, 2005. március 15-én születtem, Filológiafalván élek szüleimmel és két 

általános iskolás húgommal. Édesapám kisvállalkozó, édesanyám háztartásbeli. 

 

Ezúton jelzem szándékomat, miszerint felsőfokú tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar nyelv és irodalom szakján kívánom folytatni. 

 

Elsősorban azért esett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára a választásom, mert 

mindenképpen szülőföldemen, Kárpátalján, és anyanyelvemen szeretném tudásomat 

gyarapítani. Az a körülmény is erősítette a választásomat, hogy a képzés ingyenes és 

ösztöndíjban is részesülnek a diákok. Emellett a főiskola technikailag is jól felszerelt, s a 

hallgatók kényelmes, komfortos kollégiumi elhelyezést igényelhetnek. 

Az is egyértelmű számomra, hogy a magyar szakot választom a számtalan lehetőség 

közül, hiszen már középiskolai tanulmányaim során kiderült, hogy a filológiai tudományok 

állnak hozzám a legközelebb. Érdeklődéssel figyelem környezetem beszédét, tanulmányozom 

anyanyelvem rendszerét, szabadidőmben pedig szívesen olvasok, s versírással is 

próbálkozom.  

Szakválasztásomat az is motiválja, hogy magyar szakos filológus-hallgatóként 

számtalan területen kipróbálhatom magam: taníthatok iskolában, izgalmas tudományos 

kutatásokat végezhetek, konferenciákon vehetek részt, a színjátszásba és a média világába is 

belekóstolhatok. 
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Terveim szerint főiskolásként ezek közül mindent kipróbálok majd, hogy 

tanulmányaim végeztével azon a területen helyezkedhessek el, amiben a leginkább 

kibontakozhatok itthon, Kárpátalján.  

 

2022-ben érettségiztem a magyar tannyelvű Filológusfalvai Líceumban, bizonyítványom 

átlaga 11-es. Magyar nyelvből 12-es, irodalomból szintén 12-es érdemjegyem van. A nemzeti 

multidiszciplináris tesztet sikeresen teljesítettem. 

Középiskolás éveim alatt tanulmányi versenyeken is rendszeresen részt vettem:  

2020/2021-es tanév – Magyar nyelv és irodalom tantárgyi vetélkedő (járási forduló, 1. 

helyezés) 

2020/2021-es tanév – Magyar nyelv és irodalom tantárgyi vetélkedő (megyei forduló, 2. 

helyezés) 

2020/2021-es tanév – Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny (3. helyezés) 

2021/2022-es tanév –Karádi László helyesírási verseny (1. helyezés) 

2021/2022-es tanév – Kazinczy szépkiejtési verseny (1. helyezés) 

2021/2022-es tanév – Költészet napi szavalóverseny (3. helyezés) 

 

Magyarul anyanyelvi szinten (magyar tannyelvű iskola bizonyítványa csatolva), ukránul (a 

nemzeti multidiszciplináris teszt eredményei csatolva) és angolul (nyelvvizsga bizonyítvány 

csatolva) középfokon beszélek. 

 

Bízom benne, hogy készségeim, képességeim, eddigi teljesítményem alapján alkalmasnak 

ítélnek arra, hogy a beregszászi főiskola magyar szakos hallgatója legyek, s hallgatóként én is 

kipróbálhassam az intézmény által kínált lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

Filológiafalva, 2022. július 15.      Minta Kinga 
          (saját kezű aláírás) 


