
 
 

Jelentkezési lap 
 
 

…………………………….. 
Név 

 
 

Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja vagy, akkor ID 

szám/olvasójegy száma:  .......................................................  

 
Osztály:  .................................................................................  
 
Iskola:  ....................................................................................  
 
Email cím:  .............................................................................  
 
Telefonszám: .........................................................................  
 
A törvényes képviselő neve: ...................................................  



Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 

 
Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve), 

mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett 

törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

2019/2020-as tanévben megrendezésre kerülő őszi/téli olvasópályázaton az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek és Ifjúsági Könyvtára az általa vagy 

megbízása alapján külső közreműködő (fotós) által készített azon kép- és 

videofelvételeket, amelyeken fent nevezett gyermekem felismerhető, beazonosítható, 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint adatkezelő az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ 

b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulásom 

alapján kezelje, s amelyeket az alábbi médiafelületeken nyilvánosságra hozza: 

· http://www.ekmk.hu/ 

· https://hu-hu.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar 

Hozzájárulok továbbá, hogy a fenti médiafelületeken az adatkezelő nyilvánosságra 

hozza a gyermekem pályamunkáját, elért helyezését és a pályamunkán feltüntetett 

adatokat (a gyermek neve és oktatási intézménye). 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá 

tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek 

tájékoztatást, valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az 

adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal kérhetem az érintett kép- és 

videofelvételek, valamint a megadott adatok törlését: 

Adatkezelő neve: Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
Postai címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. 
Email címe: ekmk@ekmk.hu 
Telefonszáma: 06-88/560-610, 06-88/560-620 

 

Kelt: Veszprém, 20____. ____________________. ____ 

 

 

 Aláírás 

 



  

    

  
  

    

Nevek: MOKKA, NAGYI, DANI, JUCI NÉNI, BRUNI, JUMURDZSÁK, LIZA, ANYA, 

PAPI, HUGI, APA, MIMI, ÖCSI 

Családfa piramis 

Írd a neveket a megfelelő helyekre, hogy a családon belül ki kihez tartozik! 

 

 



Egérrágta feladat 
Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

 

 

Majoros Nórának hívnak, bár 
édesapám ………… vagy 
………… szeretett volna nevezni. 
1979-ben születtem Győrben,
……………. .  

 

 

Hamar túltettem magam azon, hogy ………………. nem lehetek 
a …………………… miatt, úgyhogy inkább ……………… 
írtam, …………….. és rajongtam a ……………….  

Friss diplomával a zsebemben pár évre ………….. költöztem. 
…………….. terveztem, műemléki ………….. felújításában 
vettem részt. Ennek a munkának rengeteg, az életemet 
meghatározó élményt köszönhetek, például azt, hogy 
………………… időközben a második hazámmá vált. A másik 
nagy kaland a ………….. világába vitt, ami után évekig színjátszó 
táborokat és előadásokat szerveztem …………………. 

………….-ben megszületett a kisfiam, ……………. . 

Mindezek mellett az írás, amit gyerekkoromban kezdtem, végig 
társam maradt. Az első könyvemet …………… a 
………………. adta ki. 

 

 

Egy kis segítség: https://mora.hu/alkoto/majoros-nora 

 

 



Igaz - Hamis 
A hamis válaszokat indokold is meg! 

 

1. Mokka először Juci néni kutyája volt.  

IGAZ - HAMIS  

2. Andi néni mindig kivágja a címkét a pulóvereiből.  

IGAZ - HAMIS  

3. Bruni szerette volna, ha van egy testvére, aki velük lakik.  

IGAZ - HAMIS 

4. Hugi tenyérfoltjai a póló helyett a függönyre kerültek.  

IGAZ - HAMIS  

5. Mokka szétrágta Mimi lovaglókalapját.  

IGAZ - HAMIS  

6. Bruni apukája csak langyosan tudja megenni a levest.  

IGAZ - HAMIS  

7. Mokkának olyan a színe, mint a feketeszén.  

IGAZ - HAMIS  

8. Bruni kedvenc étele a sajtos-tejfölös tészta.  

IGAZ - HAMIS  

Lizáék elköltöznek Ausztriába.  

IGAZ - HAMIS 

Mokka kutyus a szökése után többet nem ment haza.  

IGAZ - HAMIS  

 
 



Keresztrejtvény



Ki vagyok én? 
 
 

      
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

Bruni Andi néni Mimi 

Juci néni Apa Papi 

1. szívesen kártyázom Oszkár bácsiékkal 2. Pálmai Pankának hívnak 3. szégyen, nem szégyen, szoktam hüppögni 4. szeretem a rózsaszín dolgokat 5. nagyon 

szépen tudok varrni 6. jelmeztervező vagyok 7. van egy régi autóm és imádom 8. szerintem akkor is esni fog, ha napos időt jósolnak 9. ha minden igaz, kapok 

egy kiscsirkét Terike nénitől, hogy emlékezzek a hattyús kalandra 10. mások szerint nagyon lányos vagyok 11. szeretem a csillogó körömlakkot 12. elég 

szórakozott vagyok 13. a családommal Ausztriába fogunk költözni  14. felnőtt létemre eléggé félős vagyok, főleg a krokodiloktól félek 15. nagyon szeretem a 

ketchupos és a májkrémes kenyeret 16. az osztályfőnökömet Andi néninek hívják 17. lehet, hogy ásnom kell egy tavat az udvar közepén 18. szeretem a 

pulcsikban lévő címkéket, sosem vágom ki őket 19. ha nagy leszek, biztosan színésznő leszek 20. nagyon-nagyon forrón eszem a levest 

 

   

   



Totó 

Húzd alá a helyes választ! 

 

1. Hugi együtt üvöltött …………………….. a fülvizsgálat miatt.  

Brunival 

Danival 

Lizával 

2. Andi néni szerint ők segítenek rendet rakni, ha az embernek zavar van a 
fejében.  

pszichomókusok 

szihomókusok 

szocimókusok 

3. Bruni utálja a …………………….. .  

vadast és a húslevest 

káposztástésztát és a tökfőzeléket 

babfőzeléket és  szilvásgombócot 

4. A tengerimalacot Bruni ………………… nevezte el.  

Mákostésztának 

Darázstésztának 

Túróstésztának 

5. Ki András bácsi szerelme?  

Mimi 

Andi néni 

Juci néni 

6. Melyik városban szabadultak ki az állatok az állatkertből?  

Győr 

Veszprém 

Budapest 

7. „Ki” miatt nem mertek a gyerekek az emeletes ágyon aludni?  

Jenőke miatt 

Heőke miatt 

Henőcske miatt 

  



 

 

8. Azért, hogy Mimi ne maradjon háziállat nélkül, kapott egy 
………………… .  

kiscicát 

tengerimalacot 

hörcsögöt 

9. Ilyen anyagból varrt függönyt Juci néni Liza szobájába.  

filc 

farmer 

csipke 

10. Mi Bruni apukájának foglalkozása?  

festőművész 

újságíró 

színész 

11. Miért adta oda Liza Bruninak a farmer-függönyét?  

már nem tetszett neki 

elköltöznek 

elszakadt 

12. Bruni apukájáék …………………….. laknak.  

hatalmas házban, de kicsi lakásban 

hatalmas házban, hatalmas lakásban 

kicsi házban, kicsi lakásban 

13. Jumurdzsák ………………………. .  

egyik szeme piros, a másik meg sárga 

egyik szeme fekete, a másik meg zöld 

egyik szeme kék, a másik meg piros.  

13+1. Ez volt Bruni harmadik kívánsága.  

Mokka jöjjön haza 

egy kistestvér 

Andi néni soha többé ne féljen a krokodiloktól.  


