
Ruff Orsolya
Volt egy ház

.....................................
Jelentkezési lap

Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja
vagy, akkor ID számod:..........................................
Osztály:........................................................................
Település és iskola:.....................................................
Iskola email címe:.......................................................
Törvényes képviselő neve:.........................................
Törvényes képviselő telefonszáma:..........................
Törvényes képviselő aláírása:...................................



Kedves játszani és olvasni szerető Gyerekek!
 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára
olvasópályázatot hirdet 6-7-8. osztályos gyerekeknek

Ruff Orsolya: Volt egy ház
című regénye alapján

 

 

 

 

 

 

A játékos irodalmi fejtörő egy fordulóból áll.
A feladatlapokat az EKMK honlapjáról tölthetitek le:

www.ekmk.hu
Megkérünk Benneteket, hogy saját kézírásotokkal

töltsétek ki a feladatlapokat! A kitöltött
olvasópályázatot személyesen vagy postai úton kell

eljuttatni a gyerekrészlegre.
A Volt egy ház című pályázat beadási határideje: 

2022. szeptember 9.
Értékelési határidő: 2022. október 3.

Emailben értesítünk, ha az értékelés lezárult. 
Ajándékot a legjobb megfejtők kapnak.

Jó szórakozást kívánunk a könyvhöz mindenkinek!
 
 



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) általkészített 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
 

 



 

Igaz - Hamis
 

Az évek óta lakatlan ház ebédlőjében egy kandalló volt.
Igaz- Hamis

 

Emma első látogatásakor egy gyerekkádat látott a kertben,
mely egy fenyőfa törzsének volt támasztva.

Igaz - Hamis
 

Félix a saját okostelefonján konzultált a tanáraival. 
Igaz - Hamis

 

Egy szivárványcsőrű turkán madár rejtőzött a titkos szobában. 
Igaz - Hamis

 

A titkos szobában Grimm legszebb meséi című könyvre
bukkantak. 
Igaz - Hamis

 

Vince bácsi egy tepsi almás rétest ejtett el a konyhában.
Igaz-Hamis

 

Emma hangyafarmot kapott legutóbbi születésnapjára. 
Igaz - Hamis

 

Kamilla a pincében olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörte
a jobb kezét.
Igaz - Hamis

 

Bíró Etelka kiskorú veszélyeztetése miatt kereste fel Emma
családját. 
Igaz- Hamis

 

 

 

 



Időrend
 

A leomlott fal mögött egy keskeny, ablaktalan
helyiség rejtőzött. 

 

a fekete macska első felbukkanása  
 

a rozsdás tésztaszűrő bevetése 
 

felbukkan a kalóz 
 

Babi néni átadta a titokzatos borítékot. 
 

a baziliszkusz első feltűnése
 

szökés a padlásra
 

Babi néni magassarkú cipőben botladozik a gyepen. 
 

Bíró Etelka meglátogatja a családot. 
 

Eltörik a kék mázas váza.
 

 

 

 

 



 

TOTÓ
 

1. Bíró Etelka ___________látogatta a családot.
naponta
hetente 
havonta

 

2. A titkos Regulus kifejezésre Emma és Vince bácsi
________bukkant rá.

az üvegházban 
a padláson
a diófa alatt

 

3. Ki akarta tönkre tenni az áramelosztót?
Babi néni

Gyula bácsi 
Vince bácsi

 

4. Gyula bácsit ……. bérelte fel, hogy szaboltálja a felújítást.
Babi néni 

Nana
Apa

 

5.A Regulus kifejezés………….basiliscust jelent.
latinul

szlovákul
görögül

 

6…………………….segítségével ismerte meg Emma és Félix a
Baziliszkusz titkát.

Egy kézitükör és Emma kulcsának 177.o.
Egy kalapács és egy fűrész

Egy feszítődrót
 

 



 

TOTÓ
 

7. Mit nem rejtett magában a baziliszkusznál talált tikos doboz?
dobókocka

elsárgult csipkedarab
régi szakácskönyv

 

8. Kié volt a szőke hajtincs és a megsárgult csipke, amit a
baziliszkusz titkos dobozában találtak?

Nanáé
Emma anyukájáé

Emma üknagymamájáé 
 

9. A ház titokzatos vevője………….. volt.
a kalóz 
Nana

Babi néni
 

10. Vince bácsi visszaemlékezése szerint a menekülés napján
a……………………..vitte édesanyja.

Svéd Vöröskereszt Eskü téri irodájába 
Svéd Vöröskereszt Mező téri irodájába
Svéd Vöröskereszt Kereszt téri irodájába

 

11. Nana ………………….mentették meg Vince bácsi életét.
dédszülei
nagyszülei

szülei
 

12. Milyen virágból készült csokrot adott nagyinak a kalóz? 
pünkösdirózsa
harangvirág

tulipán
 

 

 



 

TOTÓ
 

13. itt találtam az első kulcsomat (Emma). 
pince
padlás

konyhapadló
 

13+1. Miért nem járhatott iskolába Félix?
egy májbetegség miatt

 vesebetegség miatt
Megtehette, hogy otthon marad.

  Mi maradt ki a táskából?
Vince bácsinak, a háborús időkben, menekülnie

kellett. Melyik tárgy nem került a táskájába?
Karikázd be! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Lomok a kertben
 

Emmáék az egyik lomot nem a
kertben találtak meg?

Karikázd be a megfelelő kifejezést!
Hol találtak rá a kakukktojásra?

 

rozsdás vasaló
 

bicikli kerék
 

 törött fűrész
 

gyerekkád
 

maci, aminek hiányzott a feje
 

titkos kóddal teli régi füzet 
 

lyukas fazék
 

 

 

A kakukktojást .......................találták.
 

 

 
    



 

Ki vagyok én?
Írd azoknak az állításoknak a számát a szereplők

szóbuborékjába, amelyek a leginkább jellemzőek az
adott személyre/tárgyra! 

 

 

1. biceg
2. göndör, fekete hajú, kedvence a palacsinta

3. fehér, egyenes hajú
4. fanyar citromillatú, kék szemű 

5. A Zöld mohabársonyba egy oldalára fordított V betűt
karistolt. 

6. hófehérre varázsolta a konyhát
7. „a lénynek kígyófarka és denevérszárnya volt, teste

viszont egy sárkányé. A lábán sarkantyú feszült, mint egy
kakasnak.” 

8. fél x a névjegye 
9. A szülei kitiltottak a házból minden okoseszközt.
10. Undok vénembernek tartott magában Emma.

11. Nana szerint ezerszeres mafla vagyok.
12. Az oroszlános kőpad a kedvenc helye.
13. Papírvékonyságúra nyújta a rétest.
14. Van egy citromsárga kardigánja.

15. Mindig úgy néz ki, mintha skatulyából húzták volna ki.
16. Tűsarkokon imbolyog.

17. A kerületi gyámhivatal kirendelt ügyintője 
18. Állva falja be az ebédet. Este ájultan dőlt az ágyba, és

hajnalban már valamelyik emeleti szobában vagy
picében tüsténkedik.

19. Szándékosan átvágta a vízvezetéket a házban 
20. Lilla volt az anyukája neve. 

 

 

 



Kamilla Nana

Emma

Bíró Eteleka Gyula bácsi

Vince bácsi-kalóz

Áron

Babi néni

Félix

Baziliszkusz Apa

Ki vagyok én?
Írd azoknak az állításoknak a számát a szereplők

szóbuborékjába, amelyek leginkább jellemzőek az adott
személyre/tárgyra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


