
SOHONYAI EDIT ifjúsági regényíró 

Előadásai: A foglalkozások (önismereti programok) interaktív formában történnek.  

Eszközigény: mikroport (a csoport, és a terem méretétől függően). 

Helyigény: mivel az előadás interaktív, és az előadó a diákok segítségével mutatja be a testnyelvi 
gesztusokat, így ehhez egy kis szabad terület biztosítása szükséges a közönség sorai előtt. 

Link az előadásról: https://www.youtube.com/watch?v=kqpBDz4n6zI&t=28s  

12-14 éves korig „Úristen, kamasz lettem! 

Mit jelent a kommunikáció? Mi az az ösztönszint? Miért nehéz mostaniban férfivá válni? Mit várnak a 
lányok a fiúktól? Mitől leszel vonzó a másik nem számára? Hogyan kell megfogni egy lány kezét? 
Néhány fontos dolog a nethasználatról, és a facebook-ról. A testnyelvi gesztusok jelentése a 
gyakorlatban. 

14-18 éves korig „Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” 

Mit jelent a kommunikáció? Mi az az ösztönszint? Melyek a nők ösztönös testnyelvi jelzései, ha 
tetszik nekik valaki, és miként reagálnak ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a férfiak 
viselkedésének, társas kapcsolatainak a különbözőségei?  Mi a szingliség titka? A testnyelvi gesztusok 
jelentése a gyakorlatban. 

18-22 éves korig „Testbeszéd a párkapcsolatban és a mindennapokban.” 

Tanulható-e az emberismeret? Melyek a nők ösztönös testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik valaki, és 
miként reagálnak ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a férfiak viselkedésének, társas 
kapcsolatainak a különbözőségei?  Mi a szingliség titka? A testnyelvi gesztusok jelentése a 
gyakorlatban. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/sohonyai-edit/101305  

 

MIKOLA PÉTER író, előadóművész 

A Zorka mesék írója.   

Több mint 7000 előadáson szórakoztatta a gyerekeket óvodáktól a Rádió Márványtermén át, a 
Parlamenti Fenyőfaünnepségig. Három Zorka mesekönyve jelent meg igen jó fogadtatással, 
amelyekkel a járja az országot műsoros író olvasó találkozókkal.  A mesék gyógyító pusziról, 
titkokról, szúnyogcsípés szépségversenyről, szülő távirányítóról „jófogadó” szülő gombbal az óvoda 
legrosszabb gyerekéről, az emberszerelő Zorkáról és egyebekről szólnak. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/mikola-peter/132314  

Lásd: YouTube: Zorka mesék... 
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HARCOS BÁLINT író, költő 

Költő, író, aki regények, versek, verses mesék és mesekönyvek mellett írt már bábdarabot, 
forgatókönyvet, operalibrettót is. Összesen 14 könyve van. A Pagony kiadónál Szofiról, a csintalan 
kislányról szóló sorozata jelent meg, valamint egy meseregénye, több verses meséje, köztük a 
legújabb: A boszorkánycica. Véleménye szerint az igazán jó mese ellenállhatatlanul beszippantja a 
gyerekeket, mint a forgószél. Az ilyen mesének saját törvényei vannak, amelyek között a gyerekek 
biztonságban érzik magukat, és amelyeket az író nem szeghet meg: a jó mese fittyet hány, felforgat, 
elragad! 

Fontosabb kötetei: Szofi-sorozat, A boszorkány-cica, A Tigris és a Motyó, A csupaszín oroszlán, 
Petya és Tulipán, Harcos Bálint Összes (versek).  

https://bookline.hu/szerzo/harcos-balint/64582 

Felolvasások:  

Rendszeresen tart 45-60 perces felolvasásokat óvodásoknak és kisiskolásoknak (negyedik osztályig) 
szerte az országban, egyszerre akár több óvodai csoportnak vagy iskolai osztálynak. Az író-olvasó 
alkalmak során projektorról vetít a gyerekeknek, és felolvas nekik, az előadást követően pedig 
átbeszélik együtt a meséket. Az óvodások körében nagy sikert arat a Szofi-sorozat, amelynek 2018-
ban jelent meg a 7. kötete, ezenkívül „A csupaszín oroszlán” című verses mese, amely a színek 
világába vezeti be a gyerekeket humorosan. A kisiskolások a „Petya és Tulipán” című regényét és „A 
boszorkánycica” című verses meséjét fogadják nagy örömmel. 

Technikai felszerelés a vetítéshez:  

- projektor  

- vetítővászon (vagy egy nagy, fehér, sima falfelület)  

- laptop (amelyhez csatlakoztatni lehet a hozott pendrive-ot; továbbá a laptop legyen összekapcsolva a 
projektorral)  

- kellő besötétítés 

2016-2018-ban vele készített interjúk:  

http://konyvutca.blogspot.hu/2018/03/interju-harcos-balinttal.html   

https://www.prae.hu/index.php?route=article/article&aid=10392    

http://konyves.blog.hu/2016/04/19/harcos_balint_a_jo_mese_fittyet_hany_felforgat_es_elragad 

 

SÁS KÁROLY író, zeneszerző, pedagógus 

A Csillaghúr zenekarban billentyűs hangszeren játszik. Zenei tanulmányait Jászberényben, Egerben és 
Budapesten végezte. Hosszú ideig végzett zenei tevékenységet külföldön. Sok országban,  
sok nép zenéjét megismerte, tanulmányozta. Ezek hatnak a szerzeményeire,  
de legerősebben az ősi magyar népzene, a pentaton hangzásvilág sugárzik dalaiból. Sok hangszeren 
játszik és folyamatosan újabbakkal is megismerkedik. 
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Minden író-olvasó találkozó más, a könyvek tartalmából, jellegéből következően. 

A programok interaktívak, időtartalmuk hatvan perc. 

Csillaghúr és barátai 1. 2. kötetek alapján készült zenés meseprogram:  

Csillaghúr, a kis viráglány útra kel barátaival, hogy megismerkedjen az erdő, mező lakóival. A 
programban résztvevő gyerekek "velük mennek" erre a felfedező útra. Textil bábokkal, a könyvekből 
"kilépő" fából készült szereplőkkel és sok zenével. 

Papírsárkány meséi:  

A könyv főszereplője egy mosolygós, piros színű papírsárkány. Egyik röptetésekor elszakadt az 
eresztőzsinórja és felakadt az erdőszéli nagy tölgyfára. Csillaghúr barátai kiszabadítják az ágak közül 
és leeresztik a földre. Amíg ott a fa tövében várja, hogy gazdája, a kisfiú rátaláljon, mesél magáról és 
élményeiről.  

A programban belehallgatunk a könyv meserészleteibe. Elhangzik a "Papírsárkány dala". 

A gyerekek bábokkal és a könyv fából készült szereplőivel a meserészletek aktív résztvevői. 

A könyvben közölt képek és tervrajzok alapján megbeszéljük, hogyan lehet "eredeti nádvázas " 
papírsárkányt készíteni. 

A tanyán: 

"Egy tanyasi nagy udvarban, nem is hinnéd hány állat van." - így indul az első megzenésített vers.  

Programunkban a megzenésített verseket velünk éneklik. A gyerekek jó kedvre derülnek a háziállatok 
vicces szokásain, viselkedésén.  

Szívükbe zárják a kiscsikót és képzeletben ők is barátai lesznek. "Egy kiscsikó meg egy kisgyerek, 
barátok, társak lettek..." 

A verses könyv felnagyított (kivetített) oldalai a tanyasi udvarra "varázsolják" a  gyerekeket.  

A könyv néhány textilből készült báb figurája, szereplője "három dimenzióban kel életre" a gyerekek 
kezében. 

ZENÉS ASZTALSZÍNHÁZ a Csillaghúr könyvek mesehőseivel. Kiscsoportos könyvtári program.  
A fából készült szereplőket gyerekek mozgatják, átírhatják, tovább vihetik a mesék cselekményét. 
A "jövő meseírói, írói" vannak velünk...de legalábbis a jövő könyv és könyvtár kedvelői. 
Élmény a gyerekeknek, öröm a könyvek íróinak. 

A kötetekben harminchat mese (történet) dramatizálható. Minden mesét versformában is megírtunk. A 
verseket megzenésítettük. Ezért adtuk a programnak a ZENÉS  címet, az  ASZTALSZÍNHÁZ címet 
meg azért, mert mindezt egy nagy asztalon lehet "játszani". 

Kellékek: 
- egy akkora asztal, amit körbe tud ülni 10 - 15 gyerek 
- a Csillaghúr és barátai c. könyvek szereplői, fából elkészítve, felnagyítva (a figurák "velem 

utaznak" a könyvtárba) 
- hangerősítő berendezés (ezt én viszem) 
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Ajánlott korosztály: alsó tagozatos iskolások 
Időtartam: egy óra 
A program vázlatos leírása: 

- minden gyerek kiválaszt egy könyvbeli szereplőt és "azonosul a karakterrel" 
-  narrátor, a könyvek írója 
- a mesefigurákat a gyerekek mozgatják, "beszéltetik" azaz a mese párbeszédeit mondják 
- a mesélő (narrátor) elolvassa azt a szöveget is, amit az éppen sorra kerülő szereplő mondani 

fog    hisz a gyerekek kezében nincs könyv 
- a gyermek vagy azt mondatja el a mesefigurájával vagy szabadon azt a szöveget, amit gondol 

(improvizál) 
- a könyvből kiválasztott mese szabadon alakítható, más befejezése is lehet, mint ahogy az író 

megírta 
A Csillaghúr és barátai c. könyvek zene CD mellékletesek, melyen a  mesék tartalmával megegyező 
versek énekelve hangzanak. 
Ezáltal ZENÉS ASZTALSZÍNHÁZ fantázia nevet is kaphat a program. 

- az "előadás" első mozzanata a mese alapján készült vers felolvasása (egy jól olvasó gyerek) 
- ezt követi a megzenésített változat (vagyis az énekelt vers) meghallgatása 

 
Az eddigi programok tapasztalata: 
- erős közösségi élményt nyújt 
- szolgálja az olvasóvá nevelést 
- az interaktív előadás résztvevői maguk is "meseírók lesznek" hisz alakítják, tovább viszik a 
cselekményt 
- egy "előadáson" több mese hasonló, dramatizált eljátszása is lehetséges 
- kikölcsönzik a könyveket (és el is olvassák) 
- felkelti a gyerekek érdeklődését az énekelt versek iránt 

Az író a tervezett író-olvasó találkozó időpontját legalább 3 hónappal korábban kéri jelezni. Egy 
nap több előadást is vállal, sőt a szállást is meg tudja oldani, ha egymás utáni napokon lennének a 
rendezvények. 

 

HOLDEN ROSE (Kovács Attila) író 

Gyermek és ifjúsági könyvek írója, aki nagyjából 350 előadást tartottam országszerte az elmúlt másfél 
évben nagy sikerrel. 2-4. osztályos gyerekeknek az olvasásról, és 5-6. osztályosoknak önmagukról, 7-
12. osztályosoknak az írásról, alkotásról. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/holden-rose/12810045  

Egy előadás 50 perces, az alsósoknak szóló előadáson mindig gazdára talál egy-egy ajándékkönyv a 
játékban győztes résztvevőnek. 

Ez az előadás elsősorban 8-11 éves gyerekeknek szól (a legjobb a 3., 4. osztály). A foglalkozáshoz 
kapcsolódó játék 30 gyerek fölött már kicsit kaotikus, így ha lehet, inkább több, kisebb csoportban 
érdemes gondolkodni, mint egy nagyban. 

A nagyobbaknak szóló előadásait 10-18 éveseknek ajánlja, létszámkorlát nélkül. 
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Előadás az olvasásról - 3-4. osztályosoknak: 

A foglalkozás kb. 50 perc. Érdemes egy órás intervallumban gondolkodni, főleg, ha egymás után 
érkeznek a csoportok. (Pl.: 9:00, 10:00, 11:00-es kezdéssel jöhetnek sorban) A maximum létszám 30 
fő. 

Az előadás első felében az olvasásról beszélek. Elmesélem, miért fontos a képzelet, mire használjuk, 
és hogyan fejleszthetjük. Ezen kívül megbeszéljük, mit kapunk még az olvasástól. Ezután bemutatom 
a Howard Matheu különös esetei sorozatom szereplőit, és elmesélem hogyan lettek nyomozók. Végül 
felolvasok az egyik regényemből, majd játékosan kikérdezem a hallottakat. Akik jól válaszolnak 
könyvjelzőket kapnak, az egyik diák pedig megnyeri a könyvet, amiből felolvastam. 

Ezt az előadásomat közel kétszázszor adtam elő nagy sikerrel. Az előadás után a gyerekek szívesen 
fognak bele egy könyv elolvasásába, és rendszeres könyvtárlátogatók is lehetnek. Sok ezzel 
kapcsolatos sikerélményről kaptam utólag beszámolót. 

Kapcsolódó könyveim: Howard Matheu sorozat (könyvek, novellák), Leonardo lovag - meseregény 

Technikai feltételek: kivetítőt kérek (ha megoldható). Semmi másra nincs szükségem, tehát gépet 
viszek, hangosítás nem szükséges. 

Egyszerűsítés. Előadás a könyvekről - 5-6. osztályosoknak: 

A foglalkozás kb. 50 perc. Érdemes egy órás intervallumban gondolkodni, főleg, ha egymás után 
érkeznek a csoportok. (Pl.: 9:00, 10:00, 11:00-es kezdéssel jöhetnek sorban) Maximum létszám nincs. 

5-6. osztályban veszítjük el a legtöbb olvasót. Kiskamaszkor tünetei és a tananyag hirtelen bővülése 
egyaránt sújtja a gyerekeket. Hogyan legyek egyéniség úgy, hogy a „nyájat” se hagyjam el? Mi az, 
amin érdemes, és mi az, amin nem érdemes gondolkodni? Ki vagyok én? Kik vannak körülöttem? 
Hogyan segít mindebben az olvasás? 

Kapcsolódó könyvem: Enzo kadét személyes blogja - sci-fi kalandregény (előkészületben)  

Előadás az írásról - 7-12. osztályosoknak: 

A foglalkozás kb. 50 perc. Érdemes egy órás intervallumban gondolkodni, főleg, ha egymás után 
érkeznek a csoportok. (Pl.: 9:00, 10:00, 11:00-es kezdéssel jöhetnek sorban) Maximum létszám nincs. 
Nem írástechnikai előadásról van szó! 

Az előadás keretében mesélek az olvasás fontosságáról, de sokkal rövidebben, mint a kisebbeknél. 
Utána elmesélem, hogy az alkotáshoz milyen nézőpontokra van szükség, hogyan tegyünk szert több 
nézőpontra, és hova jutunk, ha ezt megtettük. Abban segítek, hogy valós célt választhassanak 
maguknak, és legyen lehetőségük elérni azt. Mindezt az írói és a könyves szakma részletein keresztül 
mutatom be. 

Az előadás gondolatébresztő hatásait az elmúlt félévben, nagy örömömre több helyről megerősítették! 

Kapcsolódó könyvem: Holtidő - YA steampunk kalandregény 

Technikai feltételek: kivetítőt kérek (ha megoldható). Semmi másra nincs szükségem, tehát gépet 
viszek, hangosítás nem szükséges. 

http://howard.hu/eloadasok vagy http://holdenrose.hu/eloadasok 
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TELEGDI ÁGNES írónő, természetfotós 

Gyermekeknek szóló előadása - "Ó, azok a csodálatos állatok" címmel 

Telegdi Ágnes írónő - természetfotós izgalmas állatos - madaras bemutatója 6-12 éves gyerekeknek. 
Projektoros vetítéssel, madárhangokkal kísért előadás az írónő saját élményeiből válogatva, legszebb 
fotóival illusztrálva. Mesésen hangzó igaz történetek a természet csodaszép világából. Cinke, gólya, 
mókus, vidra és más népszerű állatok igaz története elevenedik meg előttünk. Az előadás rendkívül 
tartalmas és ismeretterjesztő, mely után a gyerekek keresik, és szívesen olvassák az írónő "Ó, azok a 
csodálatos állatok" című könyvsorozatát. Az írónő az elmúlt hét évben, közel, mint 400 településen 
mutatkozott be nagy sikerrel, gyerekeknek szóló előadásával. 

Korosztály: 6 - 12 év között 

Műszaki igény: projektor, vetítő vászon 

Felnőtt és gyermek előadása is kombinálható tematikus kézművességgel. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/telegdi-agnes/128054  

Duna TV, Ridikül című műsor, 23.17-tól meglepetés vendégként szerepel: 

https://www.mediaklikk.hu/video/ridikul-mirol-beszelnek-a-fak/  

Nők Lapja Café, nagy interjú: 

https://www.nlcafe.hu/ezvan/20170522/telegdi-agnes-madarak-iro-fotos/ 

 

M. KÁCSOR ZOLTÁN, meseíró 

Első mesekönyvei 2013-ban jelentek meg, ez a 3-6 éveseknek szóló Garázs bagázs című mesekönyv-
sorozat első két része volt. A sorozat azóta nyolc kötetre bővült. 2017-ben látott napvilágot a 6-12 
éveseknek szóló Zabaszauruszok című meseregény-sorozat első része, az Utazás Dínómdánomba a 
Kolibri Kiadó gondozásában. A meseregény-sorozat második része a Sárkánytörvény pedig a 2018-as 
könyvhétre jelent meg. Az utóbbi években számos városban, településen tartott játékos foglalkozással 
egybekötött mesedélelőttöt/délutánt óvodásoknak, illetve rendhagyó irodalomórákat a kisiskolás 
korosztály számára. Szerepelt többek között a Hír Tv reggeli műsorában, interjút készített vele az M2 
Hetedhét Gyerekhíradója is.  

https://dorkaanyaolvas.blogspot.hu/2017/12/nekem-akkor-van-karacsony-mikor.html)  

Előadások: 

Óvodások számára 

Időtartam: 30-40 perc 

Eszközigény: laptop, projektor 

A foglalkozás első felében vetítés segítségével egy kis beszélgetés alatt bevezetem a gyerekeket a 
Garázs bagázs könyvek világába, megismerjük a szereplőket. Majd – mivel a kötetek gazdagon 
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illusztráltak – vetítéssel egybekötött meseolvasást tartok. Ezután játékos foglalkozást vezetek, 
melyben a gyerekek megszemélyesítik a történetek szereplőit, a többieknek pedig rá kell jönniük, kit 
alakít a társuk. A feladatok remek csapatépítő programok, hiszen több szereplőt is 2-6 gyermeknek 
kell eljátszania, így a siker érdekében együtt kell működniük. 

Kisiskolások számára (6-12 éves korig) 

Időtartam: 45 perc 

Eszközigény: nincs 

A rendhagyó irodalomórán hangsúlyt fektetek az olvasás fontosságára, és a játékos szövegértési 
feladatokra, melyek között puzzle, azaz kirakós játék és logikai feladatok egyaránt szerepelnek. 
Bevezetésként elbeszélgetek a gyerekekkel az olvasás fontosságáról, és arról, mi jellemzi a jó 
történeteket. Bevezetem a gyerekeket az Utazás Dínómdánomba című meseregény világába, melynek 
során használniuk kell a képzelőerejüket, illetve a főhősök egy kalandja segítségével szövegértési 
feladatokat is elvégzünk. Az óra végén mindenki kap egy kis ajándékot (egy színezőt a könyv 
illusztrációi közül), és a feldolgozott történet végét, mellyel maguk ismerkedhetnek meg, ezzel további 
olvasásra buzdítva a gyerekeket. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/m--kacsor-zoltan/12774370  

 

K. LÁSZLÓ SZILVIA író, költő 

2001-ben 1. helyezést ért el a Csepeli Családsegítő Műhely által kiírt irodalmi pályázaton, 
gyermekvers kategóriában. Ezt követően felvételt nyert Szathmári István író, Irodalmi Műhelyébe, 
ahol értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagodott és ahol először kapott biztatást művei 
publikálására. 

2001-ben jelent meg először verse a Dörmögő Dömötör című gyermekújságban, ezt további versek 
követték. A Hungária Szuperinfó (Kis-Duna menti, ingyenes kiadványában) szintén rendszeresen 
közölték verseit. 2002-2009-ig, a Tóth Könyvkiadónál publikált. 13 antológiában jelentek meg versei, 
meséi, egy verseskönyvét és három meseregényét adták ki. 2013-ban a Könyvmolyképző Kiadó 
szerzője lett, miután a Kékmanó, a főnyeremény első kötete sikerrel szerepelt az Aranymosás 
pályázaton. 

A verseit, meséit felhasználták a Szlovéniai Magyar Nemzetiségű Művelődési Intézet, A kétnyelvű 
iskolák tanárainak e-kompetenciája című projekthez és sok műve olvasható, a 
http://www.operencia.com/ weboldalon. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/k--laszlo-szilvia/71436 

 

VADADI ADRIENN óvónő, újságíró, író  

Két gyereke van: egy nagy, egy kicsi. 

Leszel a barátom? - ovis mesék c. első meséskötete 2013-ban jelent meg a Pagonynál, és a közönség 
rögtön a szívébe fogadta.  
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Így mutatja be magát: "Hogy mit szeretek? – amikor este tízkor ráeszmélek, hogy egyáltalán én is 
létezem. Addig anyuka, háztartási alkalmazott, óvónő, kutyagazda vagyok. Olyankor nem is tudom, 
mit szeretek… azt, amit mindenki más: olvasni, írni, moziba járni, kötögetni (csak vicceltem). De a 
legjobb turistának lenni, mert akkor biztos, hogy éppen nyaralok!" 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/vadadi_adrienn.html 

 

GÉVAI CSILLA író, illusztrátor 

Többek között a Holdfényszüret és a Nagyon Zöld Könyv írója és rajzolója, az Amíg utazunk írója és 
a Hisztimesék, a Mesék a Tejúton túlról, a Meseleves és a Greenbird környezetvédelmi szótár 
rajzolója. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/gevai-csilla/210589  

 

WÉBER ANIKÓ pedagógus, újságíró, író 

Az osztály vesztese című könyv szerzője. Gyerekkora óta két szerelme van: az írás és a tanítás. 

Először az öccsének talált ki történeteket vonatokról és a macskák szigetéről, majd az iskolában 
második osztályban alkotta meg legelső, hibáktól hemzsegő művét A fogyókúrázó liba címmel. Azóta 
újságíróként dolgozik, és írt többek között a Babafalva portálra, a Kortárs Online-ra, a Bárka Online-
ra, jelenleg pedig a Kortárs folyóiratba, a Kultúra.hu-ra és a Nők Lapja Pszichébe. Emellett 
magyartanár és filozófiatanár szakon végzett az ELTE-n 2013-ban. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/weber_aniko.htmlb 

 

LIPTÁK ILDIKÓ színész, drámatanár 

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ egyik alapítója a közelmúltban ifjúság regényíróként 
mutatkozott be. A Nyári nyomozás című könyvet a szerző főleg 9-12 éves gyerekek számára ajánlja. 
A gyerekekkel és felnőttekkel végzett pedagógiai munkában is nagy tapasztalattal rendelkező szerző 
előre egyeztetett időpontban kész találkozni az ifjúsági irodalom iránt érdeklődőkkel.  

A regényhez kapcsolódóan a következő lehetőségeket ajánljuk:   

- Könyv- és módszertani bemutató pedagógusok és szülők számára. 

- Szerző-olvasó találkozó és képességfejlesztő drámafoglalkozás a könyvhöz kapcsolódóan a 
könyvet már olvasott gyerekek számára. 

- Szerző-olvasó találkozó és képességfejlesztő drámafoglalkozás a könyvhöz kapcsolódóan a 
könyvet épp olvasó gyerekek számára.   

- Szerző-olvasó találkozó és képességfejlesztő, illetve kedvcsináló drámafoglalkozás a 
könyvhöz kapcsolódóan a könyvvel korábban nem találkozott gyerekek számára. 
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