
 „Irigylem Annát és Petit, hiszen min-
dig ilyen könyvecskékből szerettem 
volna olvasni kisgyermekeimnek. Mert 
a nagymesék korszakát – mondhat-
nám, egyéves kortól – az efféle mesék-
nek kell megelőzniük. A kisgyerekek 
mindennapjairól kellene mesélnünk, 
igen, lehetőleg olyan kedvesen, ahogy 
Bartos Erika szívhez szóló – mert szív-
ből fakadó – rajzai és szövegei.”

(Vekerdy Tamás)

 „Bartos Erika meséi és rajzai nagy se-
gítséget jelentenek a kisgyerekeknek 
ahhoz, hogy a nap során felgyülemlett 

szorongásokat oldják, és a gyerekek vá-
laszt kapjanak olyan kérdésekre, ame-
lyeket még nem is igazán tudnak fel-
tenni.”

(Boldizsár Ildikó)

„Szépség, tisztaság, gyermeki őszinte-
ség ragyog ránk ezekből a városi, nagy-
városi fogantatású versekből, rajzokból. 
De azt, hogy a benzingőzös nagykörúti 
Dugó mitől lényegül át mosolyogtató-
an kedves verssé, azt fejtse meg az olva-
só, vagy az olvasni még nem tudó ver-
set hallgató.” 

(Kányádi Sándor)

Író, grafikus. Tanulmányait Budapesten végezte: építészmérnök, lakberendező, szá-
mítógépes grafikus szakon. Könyveinek nemcsak írója, de illusztrátora és tervezője is.
Az Anna, Peti és Gergő mesekönyv sorozat a szerző saját családjáról, egy öttagú csa-
lád mindennapjairól szól. A 11 kötetben eddig összesen 170 mese jelent meg.
A Bogyó és Babóca sorozat főszereplői a csigafiú, a katicalány és barátaik. Az erdei 
barátok, a méhecske, a lepkelány, a szarvasbogár történetei már több kötetben olvas-
hatóak, és diafilmen, rajzfilmen is láthatóak.
Több meseregényt is írt, gyerekverseit a Kiskalász zenekar zenésítette meg, ebből ze-
nei CD is készült. 

„A meséket eleinte csakis saját 
gyermekeimnek írtam, azzal a cél-
lal, hogy saját élményeiket könyv-
ben visszaolvasva újra és újra át-
éljék azokat. Mindig fontos volt, 
hogy a történetek valósak legye-
nek, szinte semmit se torzítsak 
az eseményeken. Mivel mi egy át-
lagos kisgyermekes magyar csa-
lád életét éljük, így aztán öröm-
mel láttam később, hogy ezeket az 
egyszerű meséket más kisgyerme-
kes családok is hasonlóan élvezik, 
hiszen ők is hasonló élményeket 
élnek át ezekben az években. Na-
gyon egyszerű témákról írok, ki-
rándulásról, palacsintasütésről, 
hajmosásról, hisztiről, elalvásról, 
játszótérről, vonatozásról, fogmo-
sásról, óvodakezdésről, olyasmik-
ről, amit minden kisgyermek átél.”

Kukásautó

Kukásautó, kukásautó,
megtöri a csöndet,
láttam én már narancssárgát,
kéket, szürkét, zöldet.

Utcánkba a kukásautó
jön már korán reggel,
ki is ürít minden kukát,
mire a Nap felkel.

Elöl ül a vezetője,
hátul áll két bácsi,
úgy szeretnék egyszer én is
büszkén odaállni!

„A gyerekek százszor bölcsebbek a felnőttek-nél. Tiszták, lelkesek, őszinték, és legfőkép-pen jóra törekszenek, ami sajnos a felnőttek-ből már gyakran elvész.”
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 Anna, Peti és Gergő sorozat

Kistestvér érkezik, 
 Alexandra, 2006, 2007.
Irány az óvoda! Alexandra, 2006, 2007.
Nagycsalád lettünk, Alexandra, 2007.
Irány az iskola! , Alexandra, 2007.
Játsszunk együtt!, Alexandra, 2008.
Családi fészek, Alexandra, 2008.
Süss fel, Nap! , Alexandra, 2008.
Megmondalak! , Alexandra, 2008.
Annakönyv – A kezdetek,
 Alexandra, 2009.
Petikönyv – Gézengúzok könyve,
 Alexandra, 2009.
Gergőkönyv – Legkisebbek könyve,
 Alexandra, 2009.

Bartos Erika (Budapest, 1974 – )
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„Budapesten születtem, egy hetedik emeleti pa-nellakásban. Olyan gyorsan jöttem világra, hogy nem ért ki a mentő.  Éjjel történt, mire Anyu fel-ébredt,  csaknem kibújtam, nagyon jó alvó. Így aztán orvos helyett Apu segített világra.”

 Bogyó és Babóca sorozat

Bogyó és Babóca,
 Pagony, 2004, 2006, 2008.
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten,
 Pagony, 2004.
Bogyó és Babóca karácsonya,
 Pagony, 2004, 2006, 2008.
Bogyó és Babóca a levegőben,
 Pagony, 2005, 2007, 2008.

Fényképes naptár, Alexandra, 2005.
Játszik a baba – fényképes mesekönyv,
 Alexandra, 2005, 2007.
Utazik a baba – fényképes mesekönyv,
 Alexandra, 2005.
Nyári kalandok,
 ill. Carlos Busquets, Alexandra, 2006.
Samu és Bonifác kalandjai,
 ill. Carlos Busquets, Alexandra, 2006.
Hanna utazásai, Alexandra, 2006.
Zénó a Zorix bolygón, Alexandra, 2006.
Dotti kalandjai, Alexandra, 2006.
Állatkertben a baba – fényképes mesekönyv,
 Alexandra, 2007.
Nyaral a baba – fényképes mesekönyv,
 Alexandra, 2007.
Születésed története – fényképes mesekönyv,
 Alexandra, 2007.
Csodasakk, Alexandra, 2007.
Zsákbamacska – Versek óvodásoknak,
 Alexandra, 2008.
Százlábú – Versek óvodásoknak,
 Alexandra, 2009.

Bogyó és Babóca az óvodában,
 Pagony, 2005, 2006, 2008.
Bogyó és Babóca világot lát,
 Pagony, 2006, 2008.
Bogyó és Babóca beteg,
 Pagony, 2007.
Bogyó és Babóca naptár,
 Pagony, 2007.
Bogyó és Babóca zenél,
 Pagony, 2007, 2008.
Bogyó és Babóca rokonai,
 Pagony, 2008.
Bogyó és Babóca a jégen,
 Pagony, 2008.
Bogyó és Babóca ünnepel,
 Pagony, 2009.

Zsákbamacska – megzenésített versek, 
Bartos Erika, Kiskalász zenekar, Alexandra, 2009.

HANGOSKÖNYVEK

Nem akarok!

Nem akarok felkelni még, 
 ilyen korán reggel!
Nem akarok piros pulcsit, 
 kérlek anya, tedd el!
Nem akarok reggelizni, 
 kicsit fáj a hasam. 
Nem akarok fésülködni, 
 ne húzd meg a hajam!
Nem akarok cipőt venni, 
 nem látom a párját!
Nem akarom cipelni a 
 hátamon a táskát!
Nem akarok tornazsákot, 
 nem bírok el ennyit!
Nem akarok, nem akarok, 
 nem akarok semmit!

Bodobács

Egy bodobácsot látok hétfőn,
Fölfele megy a hosszú lépcsőn.

Két bodobácsot látok kedden,
Orgona ágán ülnek ketten.

Hány bodobácsot látok szerdán?
Hármat a rózsa szúrós szárán.

Négy bodobácsot látok másnap, 
Itt a csütörtök, táncot járnak.

Öt bodobács jön péntek reggel,
Friss füvet esznek édes meggyel.

Hat bodobácsról szól a szombat,
Összefogózva morzsát hoznak.

Hét bodobács már alszik mélyen,
Nyári vasárnap, csillagfényben.

Miért?

Miért kék a folyó vize?
Miért zöld a levél?
Miért süt a Napocska és
Miért kincs a kenyér?

Miért szúr a sündisznó és
Miért száll a cinke?
Miért csíp a méhecske és 
Miért nincsen inge?

Miért jöttem világra és
Miért vagyok szőke?
Miért dörög néha az ég,
Miért félünk tőle?

Miért sír a kisbaba és
Miért fáj a hasa?
Miért jár a Nagyi bottal,
Miért ősz a haja?

Mi leszek, ha nagy leszek, és
meddig leszel velem?
Tudsz-e Anya mindezekre 
válaszolni nekem?

Bartos Erika

Bartos Erika

http://www.bartoserika.hu
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