
Telegdi Ágnes írónõ meséit hallgathatták
meg az óvodások december 3-án a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár által
szervezett író-olvasó találkozón. Bizo-
nyára sok gyermek és szülõ számára 
ismerõsen cseng Barnabás mackó neve.
Õ az a medvebocs, akivel találkozhattunk
már a Mackóóvodában, az erdei vidám-
parkban, vagy karácsonyra készülõdve az
ünnep fényeiben.

Advent volt, a várakozás ideje. Az
óvodások is izgalommal várták már a ka-
rácsonyt. A karácsonyi varázsgömb címû
mesében Barnabás is várta már az ünne-
pet. A kicsiket a mesehallgatáson kívül
illusztrációk segítették abban, hogy mi-
nél közelebb érezzék magukhoz a törté-
netet. Ágnes természet iránti szeretete
leginkább a hobbijában mutatkozik meg,
hiszen fotózza az élõvilág gyönyörûsége-
it, a madarakat, a vadon élõ állatokat, a
háziállatokat. A közelgõ ünnephez kap-
csolódóan ráadásként meghallgathattuk a
vörösbegy és a zöldfenyõfa meséjét is,
amelybõl kiderül, miként talál otthonra 
a kismadár a karácsonyfadíszek között.

Az írónõ megsúgta a gyermekeknek,
hogy az õ karácsonyfájuk bizony az erké-
lyen lakik, ahol sokan megcsodálhatják,
és nagy elõnye, hogy nem hullik le olyan
hamar a levele, mint a meleg szobában.

Az elõadás végén hatalmas tapssal
nyugtázta a közönség, hogy mennyire jól
érezték magukat a mûsoron. A kicsik vé-
gül rajzban örökíthették meg a találkozó
számukra legemlékezetesebb pillanatát.
Ki-ki vörösbegyet a fenyõágon, Barnabás
macit az ajándékokkal, vagy éppen a ma-
darak viaskodását rajzolta le. Az elké-
szült munkákat sokan az elõadónak aján-
dékozták, de volt olyan gyerkõc, aki az
édesanyjának is rajzolt, így a délelõtti él-
mények kis szeletét megmutathatta ott-
hon a családjának.

Telegdi Ágnesnek köszönjük a sok jó
szót, köszönjük az ünnepi ráhangolódást
nyújtó történeteket, és persze a szívbõl
adott ajándékokat: a Barnabás macis, va-
lamint a madaras naptárakat. Õ így kí-
vánt a Fürdõ Utcai Óvoda jelen lévõ
gyermekeinek, könyvtárunk munkatár-
sainak és olvasóinak békés, áldott ünne-
peket. ■
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