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Tisztelt Csernicskó István! 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hírneve és a tanulmányok ingyenes végzésének 

lehetősége, illetve az ösztöndíjas támogatás miatt szeretném az Önök intézményében elkezdeni 

tanulmányaimat. De az is segített az intézményük kiválasztásában, hogy rengeteg 

programlehetőség, sport és kulturális rendezvény kínálkozik a diákéveim alatt, melyeken nagyon 

szívesen részt vennék, akár szervezőként is. 

Nagyon szeretek kirándulni, s ezek megszervezésében is mindig részt veszek. Nagyon szeretem 

szülőföldemet, Kárpátalját, szinte minden szegletét igyekszem felfedezni kirándulások és 

kerékpáros, illetve gyalogos túrák alkalmával. Ezért is esett a választásom a turizmus szakra.  

A főiskola befejezése után idegenvezetőként vagy valamilyen turisztikai cégnél szeretnék 

elhelyezkedi. 

Kiss Virág vagyok, Fenyővárosban élek szüleimmel és öcsémmel, aki jelenleg a helyi gimnázium 6. 

osztályában tanul. Édesapám vállalkozó, édesanyám a helyi gimnázium matematika tanára. 

Tanulmányaimat a Fenyővárosi Gimnáziumban magyar nyelven végeztem, ahol idén érettségiztem. 

Érettségi bizonyítványom átlaga 11,5. Földrajzból 12-es, Magyar nyelvből szintén 12-es 

érdemjegyem volt. Az érettségi vizsgát a nemzeti multidiszciplináris teszt keretében tettem le 2022-

ben. Az utóbbi három tanévben az alábbi versenyeken vettem részt, illetve helyezéseket értem el: 

2020 Földrajz verseny (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében) 2. hely 

2021-ben Földrajz verseny (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében) 1. hely 

2020 Földrajz vetélkedő (olimpia), járási szint, 1. hely,  

2020 Földrajz vetélkedő (olimpia), megyei szint, résztvevő.  

2021 Győrffy István fizika vetélkedő, 3. hely 

2022 Győrffy István fizika vetélkedő résztvevő 

2020 Angol vetélkedő (olimpia), járási szint, résztvevő 

2021 Angol vetélkedő (olimpia), járási szint, 2. hely, 

2021 Angol vetélkedő (olimpia), megyei szint, résztvevő 

2021-ben a Rákóczi Szövetség Határtalanul Kárpát-medencei vetélkedője országos 

döntőjében a csapattal 2. helyezést értünk el.  

2020-ban a Szól a fülemüle néptáncversenyen a Rozmaring néptáncegyüttes tagjaként 1. 

helyezés értünk el. 
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Magyar nyelven anyanyelvi szinten beszélek, melyet a magyar tannyelvű iskolában szerzett 

bizonyítvánnyal igazolok. Ukrán nyelven középfokon besélek, melyet a nemzeti multidiszplináris 

teszt eredményeivel igazolok. 2021 decemberében B2 középfokú angol nyelvvizsgát szereztem a 

British Language nyelvvizsgaközpontban. Az igazolásokat mindhárom nyelv esetében csatoltam. 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a főiskola által kínált turizmus képzés nagyon felkeltette az 

érdeklődésemet, hiszen korábbi végzőseiktől sok jót hallottam a képzésről. Ismerőseim közül 

többen is végeztek már a turizmus szakon, akiknek azóta a szakmában sikerült elhelyezkedniük. 

Reményem szerint sikeresen tudom majd teljesíteni a szakon elvárt követelményeket és a végén 

diplomával sikeres turisztikai szakember válik belőlem. 

 

 

Fenyőváros, 2022. július 10. 

          Kiss Virág 
          (saját kezű aláírás) 

 


