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Emese er en sosial, kreativ og sporty jente fra Ungarn. Hun trener Emese er en sosial, kreativ og sporty jente fra Ungarn. Hun trener 
synkronsvømming fem ganger i uka, noe hun har drevet med i synkronsvømming fem ganger i uka, noe hun har drevet med i 
ni år. I tillegg har hun også mange hobbyer innen kreative fag og ni år. I tillegg har hun også mange hobbyer innen kreative fag og 
hun liker spesielt å skrive og fremføre dikt, gjerne for sine foreldre, hun liker spesielt å skrive og fremføre dikt, gjerne for sine foreldre, 
men også å høre på musikk og synge. Hun har ukentlige teater- og men også å høre på musikk og synge. Hun har ukentlige teater- og 
skuespillertimer både på skolen og lokalt i bygda hun bor i, og har skuespillertimer både på skolen og lokalt i bygda hun bor i, og har 
mange venner fra dette miljøet. Gode venner er viktig for Emese og mange venner fra dette miljøet. Gode venner er viktig for Emese og 
hun elsker å være med venner og prate. Familien beskriver henne hun elsker å være med venner og prate. Familien beskriver henne 
som en som kan skape relasjoner til nærmest hvem som helst, og som en som kan skape relasjoner til nærmest hvem som helst, og 
en som fort får seg venner. På skolen liker hun å ta del i de sosiale en som fort får seg venner. På skolen liker hun å ta del i de sosiale 
arrangementene, og hjelpe til med organisering av disse. I løpet av arrangementene, og hjelpe til med organisering av disse. I løpet av 
utvekslingsåret har hun lyst til å bli mer selvsikker og uavhengig. utvekslingsåret har hun lyst til å bli mer selvsikker og uavhengig. 
Hun gleder seg til å bli kjent med norsk kultur og håper å få se mye Hun gleder seg til å bli kjent med norsk kultur og håper å få se mye 
av den norske naturen og kanskje få stått på ski.av den norske naturen og kanskje få stått på ski.

Kunne dere tenke dere å være vertsfamilie for Emese og bidra til at hun får 
en fin opplevelse her i Norge? Søk om å bli vertsfamilie i dag! 


