
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 

 
Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve), 

mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett 

törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

2021/2022- es tanévben megrendezésre kerülő nyári 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 

 

http://www.ekmk.hu/
https://hu-hu.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar


Kedves játszani és olvasni szerető Gyerekek! 
 

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatot hirdet 3-4-5. 

osztályos gyerekeknek 

 

Kolozsi László – A Hold emlékei 
című regénye alapján 

 

 

 

 
 



 

 

Pedro űrhajós volt, így azon az emlékezetes napon is, amikor eltűntek az emberek fejéből az 

emlékek, kinn volt a világűrben. Látta, hogy odalenn a Földet egy rejtélyes és erőteljes 

rádióhullám veszi körül, aztán visszatérve az űrből megtapasztalta, hogy senki nem emlékszik 

semmire, egyik pillanatról a másikra az összes ember elvesztette az emlékeit. 

Illetve: majdnem az összes. Pedrón kívül emlékszik még Matilda, egy kilencéves kislány, és 

Adorjáni Béla Zoltán 

agysebész is. Ők hárman összefognak, hogy megpróbálják kideríteni, mi történhetett, és visszaadni 

az embereknek 

a legfontosabbat: az emlékeiket. 

A Pagony legújabb sorozatába, az Abszolút Könyvekbe olyan 9-12 éveseknek szóló, olvasmányos 

és izgalmas könyveket válogatunk, amelyek abszolút lendületesek, abszolút színvonalasak, 

abszolút maiak. Abszolút könnyű őket olvasni, de mégsem felszínesek, abszolút nem megterhelőek, 

de mégis elgondolkodtatók. Van és lesz köztük magyar és külföldi, fantasy, kaland- vagy éppen 

detektívregény - ami mindegyikben közös, és amit garantálunk: ezeket a könyveket jó olvasni! 

           

 

 

Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, mindenképpen olvassátok el a könyvet! 

 

A játékos irodalmi fejtörő egy fordulóból áll. 

A feladatlapokat a gyermekkönyvtár honlapjáról tölthetitek le 

(gyermekkonyvtar.ekmk.hu). 

Megkérünk Benneteket, hogy a saját kézírásotokkal töltsétek ki a feladatlapokat!  

A kitöltött olvasópályázatot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a 

gyerekkönyvtárba! 

A Hold emlékei című pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 9. 

Értékelési határidő: 2022. október 3. 

  E-mailben értesítünk, ha az értékelés lezárult. Ajándékot a legjobb megfejtők 

kapnak.  

 

 

Jó szórakozást kívánunk a könyvhöz mindenkinek!  

 



 

Jelentkezési lap 
 

    
 

 
………………………….……………………..  

Név 
  
 

Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja vagy, akkor ID szám/olvasójegy 

száma: ……………… 

 

Osztály: …………………………………………………………………….. 

Település és iskola:  ………………………………………………………… 

Iskola email címe:  …………………………………………………………. 

A törvényes képviselő neve: ……………………………….……………….. 

A törvényes képviselő telefonszáma: ……………………………..………… 

A törvényes képviselő aláírása: ………………………………….………….. 



 

Kiegészítő 

 

 

 

Kolozsi László 

(1970) 

 

 

………... Kolozsi László ………………………, író, …………….., 

kulturális kritikus. ………… mellett, egy kis faluban nőtt fel. ……….. tanult. 

Egyetemi évei alatt, majd az azt követő mintegy ………… évben volt 

kőműves segédmunkás, ………., szerkesztő, …………, majd távközlési 

szakjogász, egy nagy távközlési cég alkalmazottja, később ………. ……….. 

Többek közt ………… ügyekkel is foglalkozott. Kritikusi pályáját ………. 

majd komolyzenei kritikusként kezdte. Jelenleg a leginkább zenés színházi és 

régi zenés előadásokról ír. Tévés filmsorozatokon is dolgozott. A ………… – 

dramaturg - tanára, Tarkovszkij képalkotásáról szóló doktoriját igyekszik 

jövőre befejezni. Eleddig két krimije jelent meg. Bekerült a …………. 

díjazottjai közé is. 

  

 

https://www.lira.hu/hu/szerzo/kolozsi-laszlo 

 

https://www.lira.hu/hu/szerzo/kolozsi-laszlo


IGAZ – HAMIS 
A hamis állítást indokold is 

meg! 
 
 

1. Kim nagy étvágyú holland volt, csak úgy habzsolta a konzerv ételeket. 

IGAZ - HAMIS 

2. Pedronak volt cipője és szkafandere is.  

IGAZ - HAMIS  

3. Dr. Adorjáni Bélának lógó bajusza volt.  

IGAZ - HAMIS  

4. A földi irányító központban az egyik diszpécsernek, olyan hangja volt, mint egy 

gúnárnak.  

IGAZ - HAMIS  

5. A három úr a vezérlőben angol, koreai és francia volt.  

IGAZ- HAMIS  

6. A Bábel űrbázis igazán kicsi volt.  

IGAZ - HAMIS  

7. Henry James a szkafander alatt sötét frakkot hordott.  

IGAZ - HAMIS  

8. Dr. Adorjáni Béla Zoltánt meglőtték egy vadászaton.  

IGAZ - HAMIS 

9. Pedro meg szerette volna fogni Matilda kezét, de Matilda nem engedte.  

IGAZ - HAMIS 

10. „Pál (az ötvenes férfi) nagymamájának kutyáját Bucinak hívták.” 

IGAZ - HAMIS  

  



HÚZOGATÓ 
 

Mikre nem emlékeznek a Földön maradt emberek? 
Írd be a felhőbe azoknak az állításoknak a számait, amik a könyvben szerepelnek!  

 
 
 
 

1. milyen volt a nagymamájuk főztje 
2. milyen volt egy tündéri kutyust sétáltatni 
3. milyen megölelni egy embert 
4. milyen görcsbe rándult lábbal ugrálni 
5. milyen volt az anyukájuk érintése 
6. milyen egy tóban éjszaka fürdeni 
7. milyen sok-sok ajándékot becsomagolni 
8. milyen elbújni az ágyneműtartóba 
9. milyen szakadó hóesésben hógolyózni 
10. milyen megérezni egy este, hogy elkezdődött az ősz 
11. milyen a talpuk alatt roppanó hó hangja 
12. milyen gőzölgő almás pitét enni 
13. milyen a napsütésben énekelni 
14. milyen barackba harapni 
15. milyen volt oltást kapni influenza ellen 
16. milyen egy igazi csajos este 
17. milyen gyerekként megnyerni egy kutya barátságát 
18. milyen lefogyni 15 kilót 
19. milyen a karácsonyfa mellett énekelni 
20. milyen a meghittség 
21. milyen egy magas fáról lezuhanni 
22. milyen volt elfújni a gyertyákat a szülinapi tortán 
23. milyen volt az iskolai szünetekben fogócskázni a folyosón 
24. mit jelent megijedni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

„Jó messziről jöttél hozzám! – mondta egy borízű hang.” (19 p.) 

 

„A jó érzés az, amikor megkínálnak csipsszel. És az is jó, ha a csipsz ropog a 

fogad alatt.”  

 

„Kicsit késve jöttetek. Már azt hittem, elfeledkeztetek rólam.”  

 

„Minden gyógyítás abból áll, hogy megnézzük, mik a tünetek. Aztán megnézzük, 

mi okozza azokat. A tüneteket kezdem feltérképezni, és kezdek rájönni, mi 

történt az emberek agyában.”  

 

„Hát akkor, szia varázsló – mondta, mert eszébe jutott mennyire el tudta bűvölni 

őt. Azt remélte, ha sikerül, és visszaadja valaki az emlékeket, talán ő is emlékezni 

fog és nem csak a madarak nevére.  

 

„Itt vagyok egy stúdióban, és keresek olyanokat, akikkel még lehet beszélni. Régi 

dolgokról. Nincs itt most senki. Elment mindenki a tévéből, beültek egy 

étterembe, és esznek.  

 

„Milyen szép kép – mondta a nő.  – A holdra szállás igen. Amstrong éppen kilép 

a holdjáróból.  

 

„Maga űrhajós? – kérdezte tőle. Nem – mondta, pék vagyok álruhában  

 

 

 



TOTÓ 
 
 

1. Ki élt a kis vörös téglás házban a tóközepén  

igazgató 

Pedro apja 

az ápolók 

2. Miért nem vesztette el az igazgató is az emlékezetét?  

a férfiakat nem érintette meg a hullám 

már túl idős volt 

megvédték a hullámoktól a fejére szerelt fémlapok 

3. A budapesti nagy űrállomás neve.  

BÜKK 

BŰK 

BÜK 

4. Az intézet igazgatójának …… bánata volt.  

baráti 

krónikus  

szerelmi 

5. Pedró apját régebben….. becézték.  

Sergiunak 

Ramonnak 

Carlosnak 

6. „Pedro apja mellett úgy …….., hasonló emlékezetét vesztett ember, meg a dolgozók 

laktak együtt.”   

harminc 

negyven 

ötven 

7. Hány fényév távolságból érkeztek a képek Pedronak?  

7500 

7700 

4600 

  



 

8. Pedro úgy érezte magát a hatalmas űrállomáson, mint egy párját vesztett ……. . 

galamb 

kaikagyűrű 

zokni 

9. Hány napig nem szólt egymáshoz Pedro és Henry?  

100 napig 

150 napig 

160 napig 

10. Mikor lépett először a Holdra Neil Amstrong?  

1968. július 20-án 

1969. július 20-án 

1969. augusztus 20-án  

11. Milyen ruhában volt Matilda képernyőn?  

barna bársonyszoknya, zöld harisnya és egy zöld kis ing 

barna bársonyszoknya, zöld harisnya és egy barna kis ing 

zöld bársonyszoknya, barna harisnya és egy barna kis ing 

12. Pedro apja régen ……………. volt. 

műszerész 

ornitológus 

pszichológus 

13. Szomorú volt a bolt, mint egy döglött …………… . 

nyúl 

sün 

mókus 

13+1. A középkorú férfi bicskájának……… .  

csont nyele volt és három pengét lehetett kinyitni belőle 

fém nye le volt és három pengét lehetett kinyitni belőle 

csont nyele volt és négy pengét lehetett kinyitni belőle 

 



KERESZTREJTVÉNY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



1. Pedro a haját az ............................ örökölte.
2. A "madár" szó angolul.
3. Az egyik tiszt az űrállomáson ............. volt. 
4. A Bábel egyik tisztjének nemzetisége. 
5. Mivel dobta meg Pedro 10 éves korában a közelben parkoló autót? 
6. Ilyen hangja volt Matildának. 
7. A Bábel űrállomáson ................ beszélnek. 
8. Kinek volt a másik neve Bird? 
9. Így hívták az űrállomást.
10. Adorjáni Béla Zoltán Pedrot ..................... szólította. 
11. Pedro apukájának ............................. színű fürdőlöpenye volt. 
12. Ilyen állat támadta meg Pedro iskolatársát egyszer futás közben. 
13. Hova bújt el Matilda a lámpatörők elől? 
14. Mende professzor világszerte ismert .............. volt. 
15. Milyen nemzetiségű volt Van Hilden? 
16. Így hívták a fővárosban lévő földi irányítóközpontot, ahová Pedro először telefonált. 
17. Az Alkotmány utcában sirdogáló kisfiú azt mondta az apukájára, hogy olyan mit egy ................. . 
18. Hány éves Matilda? 

Megfejtés: ...........................................
Ki volt ő: ...................................................................................................................
Miért?: ...................................................................................................................................


