
Rólam… 

Nyelvek: 6 éve tanulok angolul és 4 éve 

latinul. 

Barátaim szerint vicces vagyok, akivel 

meg tudják osztani érzéseiket és 

problémáikat, és aki megpróbál segíteni 

nekik. Szerintük megbízható vagyok, igaz 

túl sok mindenen gondolkodok. 

A csereévem alatt szeretnék sokkal 

felnőttebbé, önállóbbá, magabiztosabbá 

válni. 

 

Hahó, Anna vagyok! 

Augusztusban érkezek Magyarországra, és itt szeretnék 

élni 2015 júliusáig egy magyar családban.  

Tudod, hogy van lehetőséged engem fogadni?   

 

Amit szeretek csinálni… 

Hobbijaim: Inkább kreatív, mint 

sportos vagyok. A legfontosabb a 

rajz és a festés. Nagyon szeretek 

írni, történeteket, leírni az álma-

imat, vagy csak azt, amire éppen 

gondolok. 

Iskola: Művészet, mert nagyon 

szeretek rajzolni és festeni, ezért 

járok rajz szakkörre is. Ezek mel-

lett érdekel a tudomány, izgal-

masnak találom az olyan témá-

kat, mint a DNS. 

 

15 éves vagyok. 

„Néhány rokonom él 
Magyarországon, így már 
hallottam magyar szavakat 
és megkóstolhattam pár 
ételt. Többek között emiatt 
is választottam Magyar-
országot, igaz még soha 
nem jártam ott.” 

Németország 

Családomról… 

Otthon sokat be-

szélgetünk és min-

dent meg tudunk 

egymással beszélni. 

Nővérem nagyon 

közel áll hozzám.  

 
 



 
Szerinted Te milyen vagy?:  

Vicces, barátságos, kíváncsi, nyitott, szeretek új 

dolgokat tanulni és kipróbálni, néha túlpörgök és 

sokat beszélek, szeretek emberekkel beszélgetni, 

őszinte, ambiciózus, kissé szétszórt vagyok, ezért 

mindig listákat írok magamnak, hogy ne felejtsek el 

semmit. 

Mit szeretsz csinálni?:  

Olvasni, rajzolni, történeteket írni, a barátaimmal 

találkozni, filmeket nézni, szabadtéri tevékeny-

ségekben részt venni, fényképezni, vásárolgatni, 

állatok körül lenni, utazni és zenét hallgatni. 

Vannak továbbtanulási terveid?:  

Még nincs konkrét elképzelésem, ezért is várom 

nagyon a csereévet, ami közben remélem, meg-

találom, mivel szeretnék később foglalkozni. 

 

 

Mit szeretnél folytatni vagy kipróbálni csereév alatt?:  

Szeretnék kipróbálni olyasmit, ami Magyarországra jellemző, és remek lenne, ha meg tudnék 

tanulni főzni. 

Mesélj nekünk a családodról:  

Apukámmal, anyukámmal, nővéremmel és húgommal élek együtt Németországban. Együtt 

szoktunk vacsorázni hétköznapokon, alkalmanként hétvégeken kirándulni megyünk és nyaralni. 

Van egy-két szabály, például megbeszélni kivel és mikor megyek el otthonról, és haza kell érnem a 

megbeszélt időpontra. 

Szoktál segíteni otthon?:  

Szobámat én tartom tisztán. Segítek a főzésben és rendrakásban, a ház kitakarításában, a 

mosásban és a kishúgom körül. 

 

További információk: 

 

Tanulmányi eredmény: Kitűnő tanuló. 

Dohányzás: Nem dohányzik, azonban tudna olyan családban élni, ahol a lakáson kívül 

dohányoznak. 

Vallás: Evangélikus, ritkán jár templomba és szívesen részt venne a fogadócsaládja által 

gyakorolt vallás szertartásain. 

 

Bővebb információ a diákfogadásról: 
yfu@yfu.hu vagy 061 2010-125 


