
Kedves játszani és olvasni szerető Gyerekek! 
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatot 

hirdet 1-2. osztályos gyerekeknek 

Balázs Ágnes – Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban 
című regénye alapján 

 

 
 

Rakoncátlan Rozi reggeltől estig csak rosszalkodik. Lecsúzlizza a madarakat, konzervdobozt köt a 
macska farkára, és nem tud úgy megenni egy tányér főzeléket, hogy szét ne köpködje. A kócos, 

maszatos kislány egy nap Ramazuriországba csöppen, ahol éppen ő lesz a csínytevések céltáblája. 
Szerencsére talál egy barátot, Gézengúzt, aki kimenti őt a szurtos képű gyerekcsapat karmaiból. 

Vajon együtt elbírnak a szökőkutat őrző óriással is? 
 

Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, mindenképpen olvassátok el a könyvet! 
A játékos irodalmi fejtörő egy fordulóból áll. 

A feladatlapokat a megyei könyvtár honlapjáról tölthetitek le (www.ekmk.hu). 
Megkérünk Benneteket, hogy a saját kézírásotokkal töltsétek ki a feladatlapokat! A 

kitöltött olvasópályázatot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a 
gyerekkönyvtárba! 

A Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban című pályázat  

Beadási határideje: 2023. február 17. 

Értékelési határidő: 2023. március 17. 

  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: ………………………………….………….. 



Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 

 
Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve), 

mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett 

törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

2022/2023 -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 

 

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


 

Igaz – Hamis 

A hamis állítást indokold is meg! 

 

1. Rakoncátlan Rozi barátja Ramazuri. 

IGAZ - HAMIS  

2. Ramazuriország fővárosában a fagylaltosnak hupilila csákója volt. 

IGAZ - HAMIS  

3. Minden évben van két olyan éjszaka, amikor a kívánságod valóra válik. 

IGAZ - HAMIS  

4. Rozi a fürdőszoba falára köpködte a spenótfalatokat. 

IGAZ - HAMIS  

5. A pocakos főpolgármester záptojással hajigálta a zúgolódó tömeget.  

IGAZ - HAMIS 

6. „Milyen fagyit kérsz? – Csokit, citromot, málnát, ananászt.” 

IGAZ - HAMIS  

7. A szökőkút mellett egy hatalmas vézna óriás állt. 

IGAZ - HAMIS  

8. A téren körbe-körbe robogó kisvonat tűzpiros volt. 

IGAZ - HAMIS 

9. A hegytetőről Rozi egy hihetetlen látványt nyújtó tavat pillantott meg. 

IGAZ - HAMIS  

10.  Rozi, ha büntetést kapott, csíkokra szabdalta a függönyt. 

IGAZ - HAMIS  

  

 
 



 

Képkiválasztó 

Milyen állatokról, tárgyakról, növényekről, helyszínekről olvastál és hallottál a 

történetben? Karikázd be!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 



KERESZTREJTVÉNY

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Milyen autó alá hasalt Rozi és Gézengúz?
2. "........... képű gyerekcsapat szaladt Rosi és Gézengúz mellé, káromkodtak és 
ordítoztak."  
3. Az óriás halálra ........................ a dagadt ujjaival. 
4. A szökőkút vize ..................... volt. 
5. Ha velem mersz szemtelenkedni eltaposlak, mit egy ................... ! 
6. Milyen gyümölcs leve van Gézengúz pisztolyában? 
7. Mit kötött Rozi egy macska farkára? 
8. Gézengúz vizipisztolyában igazából nincs ................... 
9.A tanító néni székébe Rozi ........... csempészett. 
10. A fekete hajú, maszatos képű fiú neve. 
11. Rosszaságáért Rozi a tanító nénitől .... kapott. 
12. Rozit mindenki ismerte ebben az utácában. (is) 
13. Mi éktelenkedett Gézengúz szemöldöke fölött? 
14. A gyerekek döglött ........... hajigálták egymást. 
15. A fiúk a fagylaltosra ............................ szegeztek. 
16. Hova állította a rosszalkodó Rozit az anyukája? 

Megfejtés: .........................................

Honnal lehetett látni legjobban?:  ................................................



 

Keveredés 

Válaszd ki a halmazból Roziról a helyes állításokat és tedd a felhőbe, a helytelen 

állítások a szivecskébe kerüljenek! 

 

  ráugrált a felnőttek lábára  

 tele engedte a kádat vízzel, míg ki nem folyt 

 elgáncsolta a nagymamáját 

  szétdúlta az összesöpört falevélkupacot 

 megcsavarta a kiskutyák orrát 

 kiengedte a tyúkokat a tyúkketrecből 

 megcsipkedte a kisbabák orrát 

 kilökte a gyerekek kezéből a fagylaltot 

 pocsolyába ugrott 

 a tanító nénitől intőt kapott  

 kékre festett egy rémült macskát 

 anyukája sarokba állította 

 összemaszatolta sáros tenyerével a tapétát  

 összetört egy porcelán étkészletet 

 levágta a barátnője haját 

 

 



Ki mondta kinek? 

„Óvatos legyél! – mondta és a limonádés palackot a kezébe nyomta.” 

 

„Ébresztő! Hasadra süt a nap!”  

 

„Nehogy azt hidd, hogy olyan könnyű elszabadulni innen! Csak egyetlen módja van, ha iszol 

a kút vizéből.”  

 

„Pfuj! Pfuj! Gusztustalan! Idióták! Nem tudtok máshol szórakozni?”  

 

„Takarodj, vagy megcsiklandoznak!”  

 

„Rég láttam ilyen dermedt képű vásárlót!”  

 

„Egy ilyen rossz kislánynak Ramazuriországban volna a helye.”  

 

„Ki engedte meg, hogy igyál belőle? – förmedt rá.”  

 

„Ugorj be! – fékezett le mellette.” 

 

„Csuda klassz hely lehet, ha már egy éve itt vagy!”  

 



 

TOTÓ 

 

 

 

1. A kislány sietve belekortyolt a szökőkút vizébe, majd azonnal ….. változott.  

madárrá 

köddé 

jégcsappá 

2. Egyetlen módja van a hazatérésnek …………………… .  

inni kell a szökőkút vizéből 

az összes vizet ki kell merni a szökőkútból 

meg kell mártózni a szökőkútban 

3. Rozinak a szájába …….. akart tömni a kócos gyerekcsapat.  

iszapot 

ebihalat 

békát 

4. Hol lakott Gézengúz?  

egy elhagyott roncstelepen 

egy elhagyott erdőben 

egy elhagyott épületben 

5. Az oldalára döntött űrhajó egykoron egy …………… volt.  

körhinta 

jármű 

lakóház 

6. A gyerekek az űrhajóból épp a ……………… láttak.  

Göncölszekérre 

Nagy Medvére 

Orionra 

 

 

  



7. Milyen üvegbe akartak vizet csenni a gyerekek a szökőkútból?  

gyümölcsleves palackba 

ásványvizes palackba 

limonádés palackba 

8. A téren fúvószenekar játszott és gyerekcsapat nyalta előttük a ……………. .  

nyalókát  

jégkockát 

citromot 

9. Ki várt Rozira az iskola előtt?  

az apukája 

Gézengúz 

a tanító néni 

10.  Ha Rozit apukája szobafogságra ítélte, akkor ő bosszúból …… 

kitörte az ablakot, csíkokra szabdalta a szőnyeget. 

kimászott az ablakon és összefestékezte a ruháját. 

összevagdosta apukája nadrágját és bemászott a szekrénybe. 

11.  Rajzszöget csempészett ………………… székére.  

apukája 

barátnője 

tanító nénije 

12.  „Tudod-e, hogy minden évben van ……….. olyan éjszaka, amikor a kívánságod valóra 

válik”? 

egy  

három 

öt 

13.  Az óriásnak a könyvben lévő kép alapján ………… szakálla van.  

fekete 

vöröses barna 

szőke 

13+1.  A pocakos főpolgármester ………. hajigálta a zúgolódó tömeget.  

túlérett fügével 

kecskesajttal 

záptojással 


