
Jelentkezési lap 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

NÉV 

 

Lakcím: ……………………………………………. 

Iskola: ……………………………………………... 

Osztály: ……………………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………... 

Telefonszám: ……………………………………… 

 



1. Feladat 

Életrajz - Kalap o s  Éva  

 

Kalapos Éva …………. 1983-ban született ……………… - án.    

Fel sem tudja sorolni mennyi mindenki akart lenni kiskorában, így 

aztán -  ………….. - egyszerre mindenki lett. ……….. óta 

rendszeresen publikál, eleinte verseket, majd ………., végül eljutott a 

drámákig és a ………….. Ifjúsági regénysorozata, a D.A.C.  a  

………………..…………..….. Kiadónál indult 2013-ban, 2014-ben 

pedig regénytervével elnyerte a 

 ………….………   …………….….. Ösztöndíjat.  

Szerinte nincs szépirodalom vagy nem szép-irodalom, csupán irodalom van, azt pedig, hogy mennyire 

szép, mindenki döntse el magának. 

 

 



 

 

 

 

  „Zsani adta az ötletet azzal, 
hogy a múltkor azt 
mondta……                                                                                                                                                                                                
A lényeget tekintve mind 
angyalkák vagyunk, csak kicsit 
másképp.” 

 

2. Feladat 

Aranyköpések 

…………….: 

 

 

„… én aztán abszolút nem az a csaj vagyok, aki bárkinek is feltűnne egy zsúfolt teremben. 
Jó, nem nézek ki rosszul, de olyan jól se: igazából és menthetetlenül átlagos vagyok.”  

 

 

 

……………….: 

 

 

„Egy nőnek mindig naprakésznek kell lennie, főleg, ha szingli. 

Sose tudhatod, mikor futsz bele álmaid pasijába.” 

 

……………..: 
 

„… egyszer egy csajjal hülyültünk chaten, és mikor azt írtam neki, hogy ’ igen, szerintem is baromi kövér 
vagy’, totál besértődött, pedig csak vicceltem.  

A mosolyjel nem volt elég hangsúlyos neki…” 

 

 

…………………: 

 

 

„… Léteznek olyan barátságok, 

akár több ember között is  

amiben nem kell elveszítened  
önmagadat.” 

 
 
 

 
   …..………………………… 



3. Feladat 

TOTÓ 

 

1. Mi Flóra tesójának a neve? 

Gergő 

Gábor 

Márk 

 

2. Zsani egyszer jól összeverte kispárnájával Flórát, mert meghúzkodta a ….. 

haját 

fülét 

szempilláját 

 

3. Kit hívnak Vandának? 

a tesitanárnőt 

a matektanárnőt 

a magyartanárnőt 

 

4. Így hívják Zsani cicáját. 

Bolyhos 

Lizzy 

Pearl 

 

5. Hogy tartotta Flóra és Zsani először a kapcsolatot? 

chat – beszélgetés – MSN – Skype 

beszélgetés – chat – MSN – Skype 

Skype – Chat – beszélgetés – MSN 

 

6. Zsani és Flóra „késéses” sztorijában szerepelt …. 

baleset, rendőrség, egér 

öreg bácsi kutyussal, macska és egér 

öreg néni kutyussal, munkások és egy egér 

 

7. Szöghy Jánost felesége ….. 

elhagyta kislányukkal együtt 

beíratta fitnessre 

elvitte egy országjáró túrára 



 

8. Flóra „majdnem csókja” január 22-én ….. volt. 

este 9-kor 

délelőtt fél 10-kor 

délután fél 4 körül 

 

9. A sírós, vörös boszit, ……………. hívják. 

Kővári Bodzának 

Kővári Emmának 

Kővári Flórának 

 

10. Ilyen autója volt Flóra apukájának. 

ezüstszürke Volvo 

grafitszürke Volvo 

acélszürke Volvo 

 

11. Ilyen színű felső volt Zsanin a „Kikötő-bulin”. 

fekete 

sárga 

kék 

 

12. Melyik testrészén van tetoválása Ginny-nek? 

a jobb lapockája felett 

a bal lapockája felett 

a bal vállán 

 

13. Hány évesek Ginny testvérei? 

9,4,3 

8,4,2 

8,5,4 

 

13.+1 Kicsoda Bajszi? 

egy 50 körüli nő ( biosztanár) 

egy 50 körüli nő (angoltanár) 

egy 30 év körüli nő ( biosztanár) 



4. Feladat 

Számoljunk! 

Egy új élet  

 

Akció:             ….…….….....  % 

Titok:            ……………..  % 

……………………... :           30 % 

……………………… :           40  % 

Családi ügyek:           …………  % 

 

Rázós utakon 

 

     5  %     : …………………………… 

………………  % : Szerelem 

15%    ………………………….% 

………….……  % : Barátság 

10 %          : ……………………………. 



5. Feladat 

Igaz – Hamis 

 

1. A D.A.C.-ot Flóra találta ki. 

Igaz -Hamis 

2. Flórát a nagymamája küldte el pszichológushoz. (anyukája halála után)  

Igaz – Hamis 

3. Lőrincz Zsanettnek hatalmas fekete perzsamacskája volt. 

Igaz - hamis 

4. Flóra apukája szinte sosincs otthon. 

Igaz - Hamis 

5. Flóra utálja Karola nénit. 

Igaz - Hamis  

6. A föci tanárnőt Bibi néninek hívják. 

Igaz - Hamis  

7. Áginak az olvasás a legkedvesebb hobbija.  

Igaz - Igaz 

8. Valaki belenevetett Flóra és Márk fullromantikus csókjelenetébe. 

Igaz - Hamis  

9. A kikötői bulin Ákos egyedül kezdte meg a táncot. 

Igaz - Hamis  

10. Flóra és Geri a Zöld urai-t nézték meg DVD-n. 

Igaz - hamis 



6. Feladat 

Ki vagyok én? 

(Írd a fejecskékbe a megoldást!) 

 

x van egy gitárom, amit a szüleimtől kaptam, de csak áll a szekrényemben 

x ott piszkálom a nővéremet, ahol csak tudom 

x az egyik becenevem Geri 

x észrevesznek a lányok, be is jövök nekik, jó pasinak tartanak 

x nem volt még barátnő, 

x 7-es vagyok 

x meghalt az anyukám 

x  két hetente mosom a raszta hajamat 

x jó nagy, kétszemélyes ágyam van 

 

 

x 52 kg vagyok 

x elégedetlen vagyok magammal 

x 167 cm a magasságom 

x szeretnék egy tetoválást, de persze apu meg is ölne 

x kétféle filmes magazint járatok egyszerre 

x kék a szemem 

x Budapesten, a IV. kerületben élek 

x az egyik becenevem Csillag 

x gimis diák vagyok 

 

x Inkább kevesebb ruhát veszek magamnak, de azok mindig jó minőségűek, azt 
mondják sznob vagyok 

x elég magányos vagyok még nem találtam meg, aki elég jó nekem 

x kiskoromban szőke és göndör voltam, aztán később kisimultam és befeketedtem  

x én vagyok a szüleim szemefénye, mert egyke vagyok 

x Budapesten, a VI. kerületben lakom 

x szerelmes vagyok Megan Foxba 

x utálok verekedni 

x gimis vagyok 

x a csillagjegyem BAK 



 

x eléggé titkolózó vagyok 

x apukám és a testvérem jogászok 

x Skorpió a csillagjegyem 

x szerintem őszinte vagyok 

x évekig jártam monderntáncra 

x a tesómat Petrának hívják 

x anyukám divattervező volt 

x gimibe járok 

x a cicámnak nincs törzskönyve 

x egyszer világgá mentem 

x van egy szív alakú anyajegyem 

 

 

x imádom az édességeket, nem tudok neki ellenállni 

x gyűlölöm az éjjeli lepkéket 

x rám mindig lehet számítani 

x három kistesóm van 

x jelmeztervező vagy stylist szeretnék lenni 

x apukám elhagyott bennünket 

x kedvenc divattervezőm Stella McCartney 

x Bika a csillagjegyem 

 

 

x 44 kiló vagyok 

x a szüleim elváltak 

x Ikrek a csillagjegyem 

x egyáltalán nem tudok hazudni, ha megpróbálom elmegy a hangom 

x az egyik becenevem Okoska 

x még nem volt pasim 

x keveset beszélek, de mindent elraktározok, amit hallok  

x nem érdekelnek a bátyám hülyeségei 

 

 



 

x 182 cm magas vagyok 

x elég nagy nőfaló vagyok, és jelenleg szerelmes 

x van egy tetoválásom, de nem mondom el senkinek, hogy hol van és mi az 

x újlipótvárosi vagyok 

x a csillagjegyem Szűz 

x van egy kisöcsém és a szüleim együtt élnek, de nem szívesen beszélek a 
családomról 

x a becenevem Gabe 

x kedvenc kosárjátékosom LeBron „King” James 

 

 

 

 

 

x Utálom az állatokat, irtózom tőlük 

x gyerekkorom óta nem sírtam 

x azt gondolom hűséges barát vagyok 

x eléggé kiszámíthatatlan vagyok 

x csak néhány barátnőm volt, mert nem mindenkiben látok fantáziát 

x Debrecenben születtem 

x ikerhúgom van  

x Vízöntő a csillagjegyem 

x szeretem a gyerekeket 



7. Feladat
Keresztrejtvény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. .

16.

1. Hol laktak régen Zsaniék?
2. Zsani 4. pasijának a "menő" neve.
3. Melyik film szereplőjéhez hasonlít Emma a "bőgőmasina"?
4. Johnny bácsi vezetékneve.
5. A lakópark neve, ahol Flóráék laknak.
6. Didi néni vezetékneve.
7. Kinek a szempillájához hasonlít, Zsani szempillája?
8. Hogy hívják Flóra randipartnerét, akit a pályán ismert meg?
9. Flóra vezetékneve.
10. Így szólítja Flórát az apukája, baba kora óta.
11. Béni foglalkozása.
12.  Ő nem egyszerűen a macskám (mondta a fekete hajú lány), ő a  ……………… .
13. Hány pasival volt Zsaninak IGAZI viszonya?
14. Mi Karola néni "foglalkozása"?
15. Mi volt a "randifilm" címe, amit Zsani és Gabe néztek a moziban?
16. Így hívták Zsanit a régi sulijában.

Ez az egyik könyv, amit Ági olvasott.
Megfejtés: ………………………………………………………..



8. Feladat 

Villámkérdések 

 

 

Melyik fülére süket Bajszi, a biosztanár? ……………….. 

Kik voltak együtt egy rendezvényen az „Akváriumban”? ……………….. 

Hány éves Jonny bá? ……………….. 

Flóra anyukájának titkos szövetsége volt 16 éves korában. Mi volt a neve? 
……………….. 

Hányast kapott Márk a kémia dogájára, ami miatt annyit parázott? 
……………….. 

Mi Zsani betegsége? ……………….. 

Ki segített Geinek kijutni a szobából, ahová bezárták! ……………….. 

Minek csúfolták Ginnyt régen az állítólagos barátai? ……………….. 

Kinek is a pasija 2 éve Márk? ……………….. 

Mi Márk nick neve? ……………….. 

Hol és kivel lakik Nagy, a matektanár? ……………….. 

Hány élőlény hallgatta aznap az órákat, mikor Pearl is csatlakozott a 
gyerekekhez az iskolában? ……………….. 

Melyik tanárnak mondta el Flóra Zsani betegségét? ……………….. 

Mi Petra foglalkozása? ……………….. 

Ki bámult úgy Flórára, mintha a vértestvére lenne? ……………….. 

Milyen koktélt készített Flóra apukája az anti-Valentin napi buli előtt? 
……………….. 

Milyen színű volt Ági Valentin-napi buli ruhája? ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


