
Jelentkezési lap

……………………………..
Név

Lakcím: ………………………………………………….

Iskola: …………………………………………………... .

Osztály: ………………………………………………….

Email cím: ………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………...…..



1. Feladat 
Egérrágta interjú 
(Egészítsd ki a válaszokat!) 

 

Mióta írsz? 

 

Már kisgyerekként is vonzott az írás, ……………… találtam ki, általánosban a ………………… óra 

volt a kedvencem, később magyar szakra jártam az egyetemen, és elvégeztem egy ……………… 

tanfolyamot. Külsősként cikkeket írtam különböző lapokba, és jelent meg pár verses mesém 

…………… füzetekben. De a Hűvösvölgyi suli-sorozat az első nagyobb lélegzetvételű munkám. 

 

Kik hatottak rád, milyen regényeket olvasol legszívesebben? 

 

A saját kamaszkori kedvenceim, a "………………" könyvek voltak a mintáim, közülük Szabó Magda, 

Kertész Erzsébet és ………………… regényei voltak a kedvencek, ezeket ma is szívesen újraolvasom.  

 

Hogyan keletkezett a Hűvösvölgyi suli regénysorozat ötlete? 

 

Az ötlet ………… ………….. származott. Egy ……………….. dolgoztam, mikor a kiadó vezetője 

azzal a feladattal bízott meg, hogy keressek egy még ismeretlen szerzőt, akivel egy új, kamaszoknak szóló 

sorozatot lehetne indítani. Fogalmam sem volt, hogy fogjak hozzá a kereséshez, ezért ijedtemben 

rávágtam, hogy inkább megpróbálnám én.  ……. mintafejezet után ……….. utat kaptam az első rész 

megírásához, ami kedvező fogadtatásra talált, így megszülethetett a második rész, aztán sorban a többi. 

 

Ki a kedvenc karaktered a saját könyvedből? 

 

Természetesen …………, vele kell azonosulnom leginkább az ő "elmesélő" mivolta miatt, és ……….. 

is csípem, mert vele mindig mókás szituációkat lehet fabrikálni. 

 



10 villámkérdés Maros Edithez 

 

 Kedvenc színed? 

Attól függ, minek a színéről van szó. Általában a ………………. és a halvány színeket szeretem. 

Kedvenc évszakod? 

……………… 

Kedvenc zenéd, zenekarod? 

………………… függ, mit hallgatok. Akiknek a koncertjein szívesen voltam/vagyok/lennék: 

Kiscsillag, Quimby, The Carbonfools, Corrs, …………………. 

Kedvenc ételed? 

……………. …………. 

Kedvenc italod? 

………………. 

Kedvenc TV-sorozatod? 

…………….., Született feleségek, ………………., Társasjáték 

Kedvenc könyved? 

Németh László: …………….., Szabó Magda: ……………. 

Mit szeretsz szabadidőben csinálni? 

futni, ………………, ………………. csevegni 

Kedvenc színészed, színésznőd? 

…………….   …………….. (színész nincs kifejezett kedvenc) 

Kedvenc híres történelmi személyiséged? 

…………….. :) - a róla készült romantikus film miatt... 

 

https://www.facebook.com/notes/1034405406588663/ 



2. Feladat 
TOTÓ 

(Egyértelműen húzd alá a helyes választ!) 
 

1. Milyen versenyre igyekezett a kóristalányokkal teli busz? 

hegedűversenyre 

karmesterversenyre 

zongoraversenyre 

2. Dóri, Attilát egy …. ismerte meg. 

verőfényes októberi délutánon 

esős októberi délutánon 

esős októberi délelőttön 

3. Mikor Attila először megpillantotta Dórit, Dóri ……….  . 

csábítóan nézett ki 

ázott és kócos volt, a sminkje is lefolyt 

éppen nagyon meg volt fázva és piros volt az orra. 

4. A szerelem első látásra dolog, csak ………… . 

filmekben létezik 

csak a mesében van 

20 éves kor alatt igaz 

5. Mi volt vérciki a kisboltban mikor Dóri és Attila elmentek kaját venni 

Dávidnak? 

Dóri egy doboznyi óvszert borított véletlenül a kosarába 

Dóri észrevette, hogy lyukas a nadrágja 

Dórinak kiesett a fogtömése 

6. Neki küldte el véletlenül Dóri az Attilának szánt levelét. 

Lill 

Dumbó 

Dávid 

7. Melyik ruhadarabra jellemző Dóri szerint? …… túl kövérít……. 

Kockás ing 

Világos farmer 

Csíkos garbó 
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7. ……… túl izzasztó. 

kötött szoknya 

kék bolyhos pulcsi 

fehér vastag farmer 

 

8. Mi is az a „cicamosdás”? 

kézmosás, arcmosás, lábmosás 

hónalj mosás, dezodor, arcmosás de csak úgy, hogy a smink alapjait ne töröljük le 

szem és fülmosás, hónaljmosás, spray 

 

9. Hol esett el Attila, mikor kikötődött a cipőfűzője? 

a Magyar Állami  Operaház lépcsőjén 

a Madách Színház lépcsőjén 

a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 

 

10. Laci státusza a Facebookon. 

nyitott kapcsolatban 

kapcsolatban 

bonyolult kapcsolatban 

 

11. Milyen berendezés volt a szobában, ahol Bodó tanár úr várta Nórit? 

egy kanapé és egy zongora 

egy szék és egy zongora 

cserépkályha és egy zongora 

 

12. Laci lakcíme: 

Kakasdi u. 20. 

Sasadi u. 20. 

Kakasi u. 20. 

 

13+1. Milyen szakon akar továbbtanulni Nóri? 

gitárszak 

zongoraszak 



3. Feladat
Keresztrejtvény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.  Mi Dumbó foglalkozása?
2.  Hány éves volt az ikrek anyukája, mikor a 
Városligetben  kacsát etetett Gyurival? 
3.  Dóri fantompasija. 
4.  "Az ikreknél működik egy egészen speciális 
.............  ............ vagy micsoda." 
5.  Attila vezetékneve. 
6.  Így hívja Dóri a gitártanárját. 
7.  Ő szabadította ki Dórit a Nemzeti Színház 
wc-jéből. 
8.  Ki Attilának Bori, az angoltanár? 
9.  Hány éves Attila öccse? 
10.Milyen tárgyat tanít Andai? 
11. Ez betegség kapta el a tanév elején Dórit 
(Ekkor ismerkedett meg Lillával.) 
12. Dóri kedvenc népdala. 
13. Melyik városban zajlott a kórusverseny? 
14. Valentin napon Peti vitt Ildinek egy kis .......  
figurát.  
15. Ezen a hangszeren játszik Dávid. 
16. Melyik fiútól fél az osztályból komolyan 
Dóri? 
17. Mi miatt titkolózott Attila és Nóri? Dóri 
..................  miatt. 
18. Vele találkozott a plázában titokban Nóri. 
(10 évvel idősebb az ikreknél) 
19. Dumbó Attila tisztességes vezetékneve. 
20. "Kénytelen leszek  ................... %-os 
külsővel megjelenni életem első randiján. 
21. Hol sérült meg Dóri? (Nem testrészre 
gondolunk :-) 
22. Moziban ülni benne kényelmetlen és 
némileg bugyivillantó. Mi az? 

Megfejtés: .......................................................................................................................
 Hányadik? .....................................................................................................................
 Mi a pontos dátuma? .................................................................................................
 Helyszín: .......................................................................................................................
 Meglepetés: ..................................................................................................................



4. Feladat 

Igaz – Hamis 

(Húzd alá a helyes választ! A hamis választ indokold is meg!) 

 

1. A kóristalányokkal teli busznak vissza kellett fordulnia mert Dóri 
otthon hagyta az igazolványait. 

Igaz - Hamis  

2. 8 hónapja ismeri Dóri Lillát a könyv elején. 

Igaz - Hamis  

3. Attila húga 12 éves. 

Igaz - Hamis  

4. Attila Dóri telefonszámát a szüleitől szerezte meg. 

Igaz - Hamis  

5. Dóri és Nóri milliméterre pontosan 165 cm magasak. 

Igaz  - Hamis 

6. Attila öccse focizik. 

Igaz - Hamis  

7. Lilla Szegeden lakik. 

Igaz - Hamis 

8. A banda (ahol az ikrek vokáloztak) karrierje a szalagavató óta 
egyenesen felfelé ível. 

Igaz - Hamis  

9. Az ikreknek van okostelefonjuk. 

Igaz - Hamis  

10. Bori volt Lilla matek tanára. 

Igaz - Hamis  



5. Feladat 

Villámkérdések 

(Írd be a pontos választ!) 

 

1. Hol töltötték az első randi délutánját a fiatalok? (Attila és Dóri) – 

……………………………….. 

2. Ki korrepetálja Dórit kémiából? – ……………… 

3. Adrinak hány hónapja van vissza a szülésig?  - ………………… 

4. Dóri 3 jó tulajdonsága (önmaga szerint) – 1. ……………………, 

2. …………………. 3. …………………. 

5. Hogy hívják Balázs ikertestvérét? – ………… 

6. Ki lesz az „év szemöldöke” díj tulajdonosa Dóri szerint? – 

………………………… 

7. Ki a három összeesküvő? – ………….., …….., ……… 

8. Lilla mozgásfejlesztő csoportjának milyen napokon és 

időpontokban van a próbája? – ………………………… 

9. Kinek a „fantompasija” Fantom Andris? – ……………… 

10.Mi a kardinális kérdés a facebookon szakításkor? – 

……………………………………………. 

11. Ki vezeti Lilláék csoportfoglalkozásait? – ………………… 

12.Mit nézett meg először egy fiún Dóri anyukája? 

……………………………………… 



6. Feladat 

Ki mondta? Kinek mondta? 

(Írd be a válaszokat!) 

 

1. „Köszi, szép próbálkozás, de Szeged azért nem a 
Mars, szerintem kizárt, hogy ne legyen net.” 

 
 
 
 
2. „Mi a fene? Csak nem őt is tesibaleset érte? Jó kis 

páros vagytok mondhatom.” 

 

 

3.  „Szia! J Naná! Alig várom, hogy hazaérj a suliból és 
mesélj!” 

 

 

4. „Na, azért, már pont kezdtem félni, hogy a nagy 
szerelem-őrület miatt hanyagolod Zac-et.” 

 

 

 



5.  „Tegnap tesin kosaraztunk és elestem a saját 
lábamban.” 

 
 
 
 
 

6. „Meg kell menteni egy katicabogártól?” 

 

 

7.  „Nincs a tanár úrnál véletlenül egy mobiltelefon? 
Úgy értem okostelefon amivel lehet internetezni?” 

 

 

 

8. „Csak nincs valami baj kedvesem? Bujkál valaki 
elől? Hívjak segítséget?” 

 

 


