Nicola bemutatkozik / introducing

Hi, my name is Nicola Marangon.
I’m Italian and I’m one of the new two volunteers.
I live in a little town called Zelarino, 15 km far from Venice.
Do you know this place?
I think you already know, I really like it. Venice is a very beautiful city…

I’m 19 years old and I was a student in a technical istitute named “A.Pacinotti”.
My family is composed by five persons: me, my mum, my dad, my older brother and my
younger sister.
My brother is 24 years old and he studied graphic at the university and my sister is 15 years old
and she studies languages in the higher schools.

For now, I am having a good time in Szajol.
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I know it is just the begining but Szajol is such a peaceful village! And I like this.
But I want to tell you about my passions and my hobbies.
I’m interested in music, sports, mountains and I like travelling.

Another passion is scouting, for me it is an opportunity to make myself useful to others without
expeting anything in return.

In this moment of my life I’m very confused about the next step of my life but I think that this
experience will give me more confidence in myself.
I think I'll fit right in here. :-)

Sziasztok, Nicola Marangon vagyok. Olasz vagyok és egyike a két önkéntesnek. Egy kis
faluból, Zelarinoból jöttem, amely 15 km-re van Velencétől. Ismeritek ezt a helyet? Szerintem
már tudjátok, hogy én mennyire szeretem! Velence gyönyörű város!

19 éves vagyok és az „A Pacinotti” nevű technikumba jártam.

A családom 5 főből áll: belőlem, anyukámból, apukámból, a bátyámból és a húgomból. A
bátyám 24 éves és az egyetemen grafikusnak tanult, a húgom pedig 15 éves és
középiskolában nyelvi szakon van.

Most pedig életem szép időszakát töltöm Szajolban. Tudom, hogy még mindennek az elején
vagyunk, de Szajol olyan békés kis falu! És nekem ez tetszik!

Szeretnék pár dolgot a szenvedélyeimről és a hobbijaimról is elmondani. Érdekel a zene,
szeretem a hegyeket és szeretek utazni. Másik szenvedélyem a cserkészet, amely lehetőség
számomra, hogy úgy tegyem magamat hasznossá mások számára, hogy nem várok érte
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viszonzást.

Jelen pillanatban még nem tudom, hogy mit csinálok ezután, de úgy gondolom, hogy az itt
szerzett tapasztalat több önbizalmat ad majd és ez segíteni fog.

Szerintem jól be fogok illeszkedni. :-)
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