
Németország 

Amit szeretek csinálni… 
Hobbijaim: Trombitán játszom, és 

hobbiszinten zongorázom is, 

ezenkívül még kézilabdázom az 

iskolai csapatban és atletizáltam is 

korábban. 

Iskola: Művész beállítottságú 

vagyok, mindenem a zene és a 

kézműves foglalkozások. Szeretem 

még a történelmet.  

16 éves vagyok. 

Rólam… 

Nyelvek: 7 éve tanulok angolul és 5 éve latinul. 

Barátaim szerint nyitott, erős és magabiztos 

személyiség vagyok, aki mindig megmondja a 

véleményét, ugyanakkor udvarias, és segítőkész. 

A csereévem alatt szeretnék új barátokat szerezni, új 

nyelvet tanulni, jobban játszani a trombitán és 

tulajdonképpen felnőtté válni. 

 

Hahó, Neele vagyok! 

Augusztusban érkezek Magyarországra, és itt szeretnék élni 2015 

júliusáig egy magyar családban.  

Tudod, hogy van lehetőséged engem fogadni?   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családomról… 

Szeretünk utazni, 

múzeumba és 

kiállításokra járni. 

Apukám 

komolyabban 

foglalkozik 

fotózással, ami 

szintén érdekel. 

 

„Nagyon érde-

kesnek találom 

a magyar tör-

ténelmet. 

Remélem, ren-

geteg új tapasz-

talatot fogok 

szerezni Ma-

gyarországon.” 



 

Szerinted Te milyen vagy?:  

Könnyen nyílok meg mások 

előtt, szabadgondolkodású em-

bernek tartom magam. 

Mit szeretsz csinálni?:  

Sütni, főzni, zenélni és zenét 

hallgatni, kézműveskedni, ol-

vasni, rajzolni, festeni, bará-

tokkal találkozni és közös 

programokat szervezni, utazni, 

filmet nézni, fényképezni 

Vannak továbbtanulási terveid?:  

Nincsenek konkrét elképze-

léseim, még nem tudom, mihez 

akarok kezdeni, ha felnövök. 

Szeretnék olyasmivel foglal-

kozni, aminek köze van a zenéhez, szervezetekhez, utazáshoz és emberek közti kommunikációhoz 

Mit szeretnél folytatni vagy kipróbálni csereév alatt?:  

Mindenképpen szeretném folytatni a trombitálást 

Mesélj nekünk a családodról:  

Meglehetősen keveset vagyunk otthon, szeretünk utazni. Apukámmal inkább spontán jelleggel 

szoktunk elmenni ide-oda, anyukám sokkal kiszámíthatóbb ilyen szempontból. Sokat járunk 

múzeumba is.  

Szoktál segíteni otthon?:  

Kitakarítom a szobámat, segítek a ház tisztán tartásában. Segítek a főzésben és az elpakolásban, 

segítek a házkörüli munkákban. Engedélyt kell kérnem, hogy elmehessek otthonról és időre haza 

kell érnem. 

 

További információk: 
Tanulmányi eredmény: Kitűnő tanuló. 

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

dohányoznak. 

Vallás: Evangélikus, alkalmanként jár templomba és szívesen részt venne a 

fogadócsaládja által gyakorolt vallás szertartásain. 

 

 
Bővebb információ a diákfogadásról: 

yfu@yfu.hu vagy 061 2010-125 
 


