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Bemutatás  

  

  

Partnerünk, a  2004-ben alapított Manó Könyvek kiadó  küldetése a minőségi, de mindenki számára 
elérhető gyerekkönyvek kiadása. A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól, színezőktől és 
fürdős könyvektől a mesegyűjteményeken, ismeretterjesztő sorozatokon és első olvasókon át a 
tinédzsereknek szóló regényekig számos kiadvánnyal vannak jelen a piacon.  
  
Balázsy Pannát ismertük már gyerekszínészként, tévés- és rádiós műsorvezetőként, most jött el az idő, 
hogy szerzőként is bemutatkozzon. Mint két kiskamasz lány édesanyja, igazán közelről látja a 
korosztály problémáit a közösségben, családban, önmagukkal. Igazán friss, könnyed hangon mesél a 8-
9-10 évesek mindennapjairól, és minden didaktikusságtól mentesen képes történetein keresztül 
rávilágítani egy-egy problémásabb helyzet feloldására. Hisszük, hogy főhőse sok gyermeknek és 
szülőnek lesz pillanatok alatt a kedvence.   

 
Megjelent kötetei: Csuromvíz (2015) , Csupaszív (2015)   
Megjelenés előtt: Csillagfény (2016 április)   
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Rippl Renáta 
 
 



  

Csapody Kinga   több, mint négy éve a Manó Könyvek Kiadó főszerkesztő. Volt már középiskolai tanár 
és mentor, moderátor és szervező, újságíró és fotós, szerkesztő és szerző is, rendezvényszervező, sajtó- 
és PR manager is.   Az Ir(T)áS  (irodalmi tehetséggondozó) tábor és Az olvasás éjszakája Líra csoportos 
programjainak ötletgazdája, szervezője és háziasszonyaként is ügyködik.  Legfőképp pedig 
a  hároméves Noel anyukája.  

  
Kötetek :   
Ex – novellák (2012)   
Tesó lettem! - avagy miért és mire jó a kistestvér – családi beszélgetőkönyv (2013)   
Jó gyerek lettem! – avagy miért és mire jó a felnőtt – családi beszélgetőkönyv (2015)   
Hogyan mondjam el neked? – párkapcsolati kibeszélőkönyv (2016)  
  
 

  
Előkészületben   
Szuper napom lett! – családi beszélgetőkönyv (2016 június)   
Utazik  a család! – Irány a Balaton – családi utaztató könyv (2016 május)    
A kötetek illusztrátoraival – Pásztohy Pankával és Szalma Edittel is szívesen lépek fel közösen, de mint 
a kiadó főszerkesztője szívesen moderálom más szerzők beszélgetéseit, és egyik nap az ő könyvük, 
másik nap az enyémek kerülhetnek a fókuszba.    
 
 
 



 
 
Pásztohy Panka 
 
 

Szalma Edit 

  

 



Mechler Anna a Kerék-mesék szerzője négy fiú édesanyja, aki nagyszerűen ért a gyermekek nyelvén. 
Remekül megtalálja a hangot minden korosztállyal, nem csak felolvasni tudja a meséit, de szívesen és 
ötletesen állít össze és vezényel le kvízeket, vetélkedőket a hallgatósággal. A Kerék mesék 
célközönsége az ovis-kisiskolás korosztály, míg a Csavaros mesékkel a kisebbeket (bölcsis, kisovisokat) 
célozta meg.   
 

 
 
Megjelent kötetei:  
Kerék mesék-sorozat: Bartoló, a markoló (2013)  
Pedró, a tűzoltóautó (2014)  
Tóbiás, a kukásautó (2015) 
Előkészületben:   
Doma és a család (2016 április) Csavaros történetek-sorozat  
Zebulon, az autódaru (2016 június) Kerék mesék-sorozat 

  



 

  

 

 
Hajba László 

 
 

  



 Mit nyújtanak a szállodának?  

 
A kiadó közkedvelt szerzői és könyveinek illusztrátorai egy egész hétvégén átívelő programsorozatot 
tudnak nyújtani.  
Variációk : 
(minden esetben javaslom, hogy legyen egy moderátor – legegyszerűbb, ha a kiadó főszerkesztője, 
mert így a trendekről, irányzatokról tartott előadás is kivitelezhető, és egy szerző és egy illusztrátor. A 
meghívottak létszáma akkor csökkenthető, ha nincs ennyi fellépés benne, mert különben csak 
ismételnék magukat.) 

 Balázsy Panna és köteteinek illusztrátora, Rippl Renáta – moderál, előadás, plusz saját könyv: 
Csapody Kinga 

 Mechler Anna és köteteinek illusztrátora, Hajba László – moderál:  Csapody Kinga 

 Csapody Kinga és Pásztohy Panka 

 

példa konkrét programra: 

Szombat délelőtt: 

Illusztrátor worshop  - az illusztrátor foglalkozása a gyerekekkel, közös alkotás, tanítás 

 

Szombat délután:  

Író-olvasó – mesélő foglalkozás  Balázsy Panna / Melcher Anna könyveiből/Csapody Kinga /  

 

Szombat este:  

Csapody Kinga: Hogyan mondjam el neked? – párkapcsolati kibeszélőkönyv – beszélgetős este 

felnőtteknek 

vagy 

Csapody Kinga és Balázsy Panna/ Melcher Anna - Olvasóklub- mit olvassunk gyermekeinknek 

 

Vasárnap délelőtt:  

Író-olvasó – mesélő foglalkozás  Csapody Kinga/ Pásztohy Panka könyveiből 

Interaktív foglalkozás, mesélés, minivetélkedők a gyerekekkel 

 
Technikai feltételek   

  

Terem székekkel, asztalokkal, rajzlapok, és színesceruzák (esetleg filcek, zsírkréták) 
 
 
 
 
 



 

 Mit kérnek a szállodától a programért?   

  

Cserébe a programért szombaton ebédet, vacsorát, szombat éjszakára szállást, vasárnapra 
reggelit és ebédet + wellnesst . 
A csomagok összeválogathatók a fenti ismertető alapján, a fellépők ennyien jönnének, ebből 
lehet számolni a különböző csomagokat: 
 
Balázsy Panna (4 fő - 2 felnőtt+2gyerek) 
Csapody Kinga (2 fő - egy felnőtt+egy gyerek) 
Mechler Anna (6fő - 2felnőtt+4gyerek) 
Pásztohy Panka (3 fő – 2felnőtt+1 gyerek) 
Rippl Renáta (4 fő – 2felnőtt+2gyerek) 
Hajba László (2 fő – 2 felnőtt) 
 
Továbbá útiköltség térítést kérnének két autó számára az érvényes NAV útmutató szerint 
számolva  Budapestről  számolva.  

  

VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET!  
 

KidsOasis Kft.  
Gyetvainé Zováth Anikó  
Tel: 20/470-6393  
info@kidsoasis.hu 

 


