
 
 

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 

 



Foltozó 
(Foltozd be a hiányos szöveget!) 

 
 
 

MÉSZÖLY ÁGNES 
Szerző 

 

 
 
 

…………-ben születtem, abban az évben, amikor Allan Shepard 

golfozott a …………., megalakult az ………… és Gábor Dénes kapta a 

………….. Nobel-díjat. 

Kiskoromban ………………….. és ……………. akartam lenni, de 

mivel ilyen szakpárt akkoriban egyetlen egyetem sem indított, diplomát 

szereztem a ……………………………. Ma is imádok vezetni: 

…………, fejlesztő csoportot, embertársaimat az orruknál fogva, 

………….. köbcis ……………., nagycsaládos háztartást – bármit.  

Időnként …………… írok, de hamar megfájdul a gépeléstől a 

…………... Ennek ellenére ezt szeretem legjobban. Meg persze a 

mindennapi vacakolásokat a hozzám tartozókkal. 

Próbálom észben tartani a következő …………………. idejét, több-

kevesebb sikerrel. 

 
 

Segítség: https://mora.hu/alkoto/meszoly-agnes 



Igaz – Hamis 

A hamis válaszokat indokold is 
meg!  

 

1. Herr von Quatt kövér, ötven körüli férfi volt.  

IGAZ - HAMIS  

2. Gyuri és Ildi 14 éves koruk óta jártak együtt.  

IGAZ - HAMIS  

3. Dani anyukája összekötötte a riasztót a mobiljával, hogy tudja, mikor lép ki és be Dani a 

lakásba.  

IGAZ - HAMIS 

4. Dani a régi „petős” osztályában csak Imre Petinek mesélte el történetét.  

IGAZ - HAMIS  

5. Mikor Dani megérkezett a repülőtérre, ahol egyből az apja nyakába borult.  

IGAZ - HAMIS  

6. Dani anyukája utálja a dohányzást, még a szagától is irtózik.  

IGAZ - HAMIS  

7. Miriam búcsúzáskor Danit arcon csókolta.  

IGAZ _ HAMIS  

8. Dani miután elolvasta apja levelét, amit ismeretlenül írt neki, boldogan evett egy pizzát.   

IGAZ - HAMIS 

9. Apja megírta Daninak levélben, hogy nyomiként is igényt tart a fiára.  

IGAZ - HAMIS 

10. A kihalt pályaudvaron két apáca lépett oda Danihoz és felajánlották a segítségüket.  

IGAZ - HAMIS  
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1. Győri Dani ...................... éves. 

2. Így hívták Dani apjának új feleségét.  

3. Ebben a kórházban kezelték Ábelt.  

4. A "sztyuárdesz" becézett formája.  

5. Ilyen típusú autója van Dani anyjának.  

6. Hány euró volt Dani tiszteletdíja az arisztokrata családnál?  

7. Így hívták a balassagyarmati otthonban a recepción ülő nénit.   

8. Milyen elv alapján rendezte át Dani anyja a lakást?   

9. Dani alig volt ........................ kiló mikor megszületett.  

10. Melyik két lány ment le Danival hétvégén Balassagyarmatra? Zsu és ........ .  

11. Dani beceneve.  

12. Ezt a számot játszotta a srác a főpályaudvaron.  

13. Itt él Dani apukája a családjával.  

14. Hány óra harminc perckor indult az első vonat Frankfurt felé?  

15. Ő volt Dani legjobb cimborája a Pető Intézetben.  

16. Hol dolgozik Ábel apja?  

17. Itt születtek Dani féltestvérei.  

18. Ezt a tárgyat gyújtotta meg Dani anyja a vasárnapi jógás edzés alatt, a könnyebb ellazulás miatt.  

19. Ennyi eruró jött össze a főpályaudvari közös zenélés alkalmával.  

20. Ebben a hónapban megy férjhez Klára egy igazi katalánhoz.  

21. Így hívták Dani újdonsült zenésztársát az aluljáróból.  

22. A repülő neve, amivel Dani az apjához utazott.  

23. Melyik közepesen erős gimibe vették fel Danit?  

Keresztrejtvény



Ki mondta? Kinek mondta? 

 

„ - Elindult egy szál magában autóstoppal Angliába. Egy lány! Erzsikémmel két hónapig a 

körmünket rágtuk.”  

 

 

„ - Én azt nem tudom bevállalni – mondta bocsánatkérően. –Az én anyám nem ilyen!”  

  

 

„ - Maga ki a franc? – Feljelentés? Ember, normális maga? Ezek gyerekek! Húzzon már innen, 

a doktor úrral beszélek, nem látja?”  

   

 

„ – Hát ha képtelen vagy lemondani róla, akkor vegyél egy gyrost. De hidd el, hogy a te 

szervezeted ………….. .”  

     

 

„ – Üdvözlünk a Diakonie boxfordi központjában.”  

  

 

„ – Most tegye fel a kezét, aki el tudja képzelni, hogy a mozgáskorlátozott osztálytárs mellé 

ül!”   

  

 

„ – Ne finnyáskodj kisapám, ez itt nem a Gundel!”  

 

 

„ – Te helyed – mutatott az ablak alatti matracra, amikor beléptek. – Tiszta. – Emelt fel egy 

szürkésfehér párnahuzatot, meg egy kockás pokrócot.”  



Ki vagyok én? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Som Mátyás Lilla Eszenyi Timi Zed 

Mátis Milán Dr. Győri Ildikó Lovas Jutka Tündi 

George Szabadi Norah és Chris Kátai Arnold 
Zsu 

Imre Balázs (Bazsó) Klára Császár Tomi 

1. Dani apukája, akivel még soha nem 
találkozott.  

2. Dani testvérei.  
3. Zentainé Endrődi Dóra.  
4. Ő vasággyal együtt 30 kiló. 
5. Foglalkozása közjegyző.  
6. Dani anyjának a barátnője.  
7. zenetanár  
8. femináci 
9. Dani osztályfőnöke.  
10. Dani padtársa.  
11. Dani anyukája.  
12. Bécsben él, évente kétszer jön haza.  
13. Ő a fitneszterem tulajdonosa.  
14. Basszista.  
15. ESZTÉ  
16. A „B” osztályba jár.  
17. Dani „petős” barátja.  
18. Kidolgozott a felsőteste.  
19. Köztudottan még az anyukája sem 

az eszéért szereti.  
20. Amerikában él.  
21. Dani tanára volt a „petőben”.  
22. Dobos a Tube Rats zenekarban.  
23. Mátis Milánba szerelmes.  
24. Lilla bátyja.  
25. Som húga.  
26. Mackó termetű.  
27. Apukája Tomi-bá, ő portás.  

28. Nyugis, laza, vállig érő hajú.  

    

    

   
 

   



TOTÓ 

 

 

1. Dani a repülőn a ……………… széket foglalta el.   

9d 

7c 

8a 

2. A gyerekek az iskola épületébe ……………. tudnak bejutni.  

kulccsal 

belépőcsippel 

csavarhúzóval 

3. Dani az apja üzenetét nekik mutatta meg óra után az aulában.  

Ábel, Krisztián, Gergő, Dia 

Milán, Ábel, Zsombi, Zsu, Dia 

Milán, Kriszti, Anna, Zsu, Lilla 

4. Hány eurót kért Suzanne Danitól a szállásért cserébe?  

10 

15 

20 

5. Hány száma van a TUBE RATS együttesnek?  

8 

7 

13 

6. Dani apukájának „magyar” keresztneve.  

Peti 

Gyuri 

Laci 

7. Ki mondta Daninak, hogy: „Bizonyos tevékenységekhez elengedhetetlen, hogy 

az embernek legyen törölközője.”? 

Som 

Ábel 

Zsu 

 

  



 

 

 

 

 

1. Hány órakor fordult el a kulcs a zárban, mikor Dr. Győri Ildikó hazaérkezett?  

6:15 

6:55 

6:35 

2. Milyen nemzetiségű volt Miriam?  

lengyel  

török 

 arab  

3. Milyen színű a haja Dani anyukájának?  

szőke 

vörös 

barna 

4. Dani feje a zenés-ivós este után ………………… volt.  

egy nyüzsgő darázsfészek 

egy lüktető, sajgó húscafat 

egy üres, fekete lyuk 

5. „Egér” bácsi igazi keresztneve.  

Attila 

Tibor 

József 

6. Így hívták a fekete lányt. 

Kathleen 

Flower (Veena) 

Heather 

13+1. Milyen színűre festi Lilla a haját?  

vörös 

szőke 

fekete 

  


