
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 1-2. 

osztályos gyerekeknek 

 

Tamázs Zsuzsa: Mimi naplója 
című regénye alapján 

 

 
 

Amikor az ember még nem gyakorlott betűvető, és több a mesélnivalója, mint a türelme a 

gyöngybetűkhöz, mégis szeretne naplót vezetni, akkor bizony különösen szerencsés, ha szeret 

rajzolni. Így van ezzel Mimi is, aki gyönyörű naplójába rajzokkal teli "képírással" jegyzi le, mi 

minden történik vele a második osztályban. 

 

Ha te is kíváncsi vagy, mit rejt Mimi titkos naplója, lapozz bele bátran! Elkísérjük Mimit egy 

indiános születésnapra, színházba, iskolai szavalóversenyre, fogorvoshoz és jelmeztervező táborba, 

sőt még a palackpostájába is belekukkantunk!  

 

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 Mimi titkos naplója 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: ………………………………….………….. 



Egérrágta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TAMÁS ZSUZSA 

…….. 

 

Költő, ……….., szerkesztő

……….…ban a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, 

ugyanebben az évben felvételt nyert az ………. ……… szakára. A Berzsenyiben 

két tanéven át volt magyartanár. A gyerekirodalommal sosem szakadt meg a 

kapcsolata (………… ………… van), és rövid tanári pályafutása során is 

igyekezett újragondolni a ……………….. listáját. Friss olvasmányairól 

a ……………… c. folyóiratban közölt recenziókat. ……… őszén ismét 

tanárként helyezkedett el, egy tanévet a …………….. töltött. A ………… 

októberében induló Csillagszállókaritatív utcalapnak alapító szerkesztője, ……… 

éven át munkatársa volt. Ugyanitt ………..-ben ………… együtt az irodalom 

rovatot is vezette. A Nyitott Műhelyben öccsével, ……………… gyerekirodalmi-

kézműves foglalkozásokat tartott. Jelenleg a …………….hu munkatársa, két 

……….. édesanyja. 

 

https://szepiroktarsasaga.hu/tagok/tamas_zsuzsa.516.html?pageid=973 

https://szepiroktarsasaga.hu/tagok/tamas_zsuzsa.516.html?pageid=973


Totó 

 

1. Mimiék az óvodával és az iskolával is évente …………….elmentek fogorvoshoz.  

egyszer 

kétszer 

háromszor 

2. Mimi naponta legalább ………………. mosta meg a fogát.  

egyszer 

kétszer 

háromszor 

3. Mimi a könyv 28. oldalán lévő képen ………. ruhában van.  

piros csíkos  

zöld csíkos 

sárga csíkos 

4. Mimi a iskolán kívüli különórára a ……………….. járt.  

Kék Duna Rajziskolába 

Forgószél Rajziskolába 

Szivárvány Rajziskolába 

5. Hány egy héten hány délután járt Mimi művészi tornára?  

egy  

kettő 

három 

6. Így hívták a művészi torna vezetőjét.  

Pippi néni 

Szaffi néni 

Titti néni 

7. Ő volt az aki, mindig nézte Mimi otthoni gyakorlását a fellépés előtt.  

Bori (a tesója) 

Réka (az osztálytársa) 

az anyukája  

  



 

8. A színházi darab egy ……… szólt.  

katicáról 

méhecskéről 

pillangóról 

9. Mimi és Réka …….. táborba jelentkeztek a nyárra.  

lovas táborba  

kézműves táborba 

jelmeztervező táborba 

10.  A „krinolin” nem csak egy virsli, hanem …………… .  

a szoknyának a hátsó része ( más néven fardagály)  

a nadrágnak az elülső része 

a cipőnek a talprésze 

11.  A nyári tábor vezetőjét ………………. néninek hívták.  

Fanni 

Julcsi 

Marcsi 

12.  Mama és a fogorvos néni mondása: 

a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát 

nem eszik olyan forrón a kását 

addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik  

13.  A tábor harmadik napján a gyerekek  

tütüt készítettek 

velencei álarcot 

rokokó kalapot 

13+1.  A mókuscsalád azért költözik el, mert nemsokára ………. .  

új mókusbaba születik 

a nagypapa mókust magukhoz veszik 

az összes elemózsiájukat az odúban fogják tárolni  

 

 



Fogorvosnál 
Biztosan Te is jártál már fogorvosnál, mint Mimi. 

Egy külön lapra, rajzold le magadat, ahogy ülsz a fogorvosi székben!  

Bármilyen technikával dolgozhatsz. 

 

 



Igaz – Hamis 

(A hamis válaszokat indokoljátok is meg) 

 

 Barni apukája a szülinapon egy gitárt vett elő és indián dalokra tanított a törzset.  

IGAZ - HAMIS  

 A doktor néni röntgenfelvételt készített Mimi fogairól.  

IGAZ - HAMIS 

 A „buborék” szó, Mimi lufiját jelentette.  

IGAZ - HAMIS  

 Az iskolai versmondó versenyre a tanár néni Rékát küldte.  

IGAZ - HAMIS  

 Mimi tanító nénijét Marika néninek hívták.  

IGAZ - HAMIS  

 A lányoknak a fellépés előtt egy kis vizet kellett inniuk.  

IGAZ - HAMIS 

 A barna „bölénybőrre” sárgával volt ráírva, hogy Mimi és Bori.  

IGAZ - HAMIS  

 A szülők és a gyerekek fejdíszén is három-három toll pompázott.  

IGAZ - HAMIS  

 Egy kisfiú gyógyulását hozná el a kék szárnyú katicabogár.  

IGAZ - HAMIS  

 Réka színházban ropit vett magának.  

IGAZ - HAMIS  

 Barni indián neve Suttogó Kés volt.  

IGAZ - HAMIS 

 

 
 



Ki mondta?  Kinek mondta? 

 

 „Gratulálok, látom, sokat készültél, és külön örülök, hogy ilyen felszabadultan 

mondtad a verset.”  

 

  „Miért olyan fontos neked ez a vers?”  

 

  „Mert meg akarom nyerni a versenyt!” 

 

 „Jó, te nyuszi vagy! Én sem vagyok oda a káposztáért. 

 

 

 „Mivel úgy látta, Miminek és Rékának köszönhetően nagyon megkedveltétek a 

krinolint, ma délelőtt krinolinos jelmezt tervezünk!” 

 

 „Egyetek gyorsabban, otthon meg akarom mutatni Barniéknak is, miket 

csináltam!”  



 

 

  „Amit el lehet olvasni, az igenis igazi. De ha nincs kedves naplót írni, nem 

kötelező!”  

 

 „Nem hiszem el, hogy Bori ilyen nagylány lett!”  

 

 „Szeretnétek harci festést az arcotokra?” 

 

 

 „Úgy értem, először is meg kellene tudnunk, pontosan miért is írta azt a 

fogorvos, hogy további kezelés javasolt.”  

 

 

 „A jelmeztervezés olyan, mint a divattervezés?  

 

 



5.

Keresztrejtvény 4.

3. 

2.

1.

12. 9.

11.

6. 10.  

7.

8. 

1. Hányadik osztályos volt Mimi, mikor a naplót kapta? 

2. Ilyen színe volt a napló bőrkötésének. 

3. Mimi másodikban már ........................... is tudott írni. 

4. Mi volt a címe annak a könyvnek, amiben mama és Bori a vadászokról olvasott? 

5. Hogy hívják az ókori képírásokat más néven? 

6. A képírásnál a hullámvonak a .................... jelentik. 

7. Így hívták Mimi általános iskoláját. 

8. Ebben a hónapban kopogtattak a mókusgyerekek a meghívóval. 

9. Kinek volt születésnapja az indiános napon? 

10. Ez volt Barni indián neve. 

11. Mimi ....... háromszögeket kért az arcára. 
12. Ennyi matricát kapott eddig Mimi a fogorvostól. 

Megfejtés: ............................................................................................
Ki volt ő?: ......................................
Volt-e Milicnek fejdísze?: .................................................................................



Rakd sorrendbe! 

Számozd be, hogy az idézett szövegrészek,  

hogy jönnek egymás után a regényben!  

 

„Otthon sokáig ült a naplója fölött, mosolyogva. Végül is annyit jegyzett fel, 

hogy PÖFMÉTE – áthúzva, és némi hezitálás után felrajzolta magát egy 

dobogó legfelső fokára.”  

 

„A barna „bölénybőr” sátorra fehérrel rá volt írva, hogy Mimi és Bori.”  

 

„Amikor Mimi egyedül maradt a szobában, kicsit hevesebben vert a szíve, de 

aztán minden úgy történt, ahogy a doktor néni mondta: hallotta kintről a 

hangját, egy fél percig mozdulatlan maradt, aztán már nyílt is az ajtó, a 

doktor néni segített felállni és megszabadulni az ólommellénytől, és a 

következő pillanatban Mimi már mama ölelő karjaiban találta magát.”  

 

„Mama fogorvosa messzebb rendelt, mint a dombvidéki gyerek-fogorvos. 

Amikor előtt a nagy nap, Mimi és mama buszra szálltak.” 

 

„Mimi a lila selyemszalagot berakta a naplójába könyvjelzőnek.”  

 

„Mimi nem hitt a fülének. Valóban őt küldik tovább, aki nem is akart nyerni? 

Örömében elpirult, érezte, ahogyan máris elönti az izgalom: jaj, mi lesz a 

versenyen?!” (28 p.) 

 

„Otthon aztán, az odú melegében felidézte ezt a különleges érzést, és 

lerajzolta a naplójába Barnit barna, Pirit piros tolldíszben, magukat pedig a 

mama készítette fejdíszben, arcfestéssel.”  

 

„A kiállítás nagy sikert aratott, és mama azt javasolta, ünnepeljék meg egy 

nagy fagyizással, hogy Mimi ilyen ügyes jelmeztervező-palánta lett.„ (51 p.) 

 

 

„Amikor Mimi még csak első osztályos volt, kapott karácsonyra egy naplót. 

Igazán Mimihez illő darab volt: komoly is, meg játékos is.” (5 p.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


