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Telegdi Ágnes írónő meséit hallgathatták meg az óvodá- előadónak ajándékozták, de volt olyan gyerkőc, aki az 

sok december 3-án a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár édesanyjának is rajzolt, így a délelőtti élmények kis szeletét 

által szervezett író-olvasó találkozón. Bizonyára sok gyer- megmutathatta otthon a családjának.

mek és szülő számára ismerősen cseng Barnabás mackó 

neve. Ő az a medvebocs, akivel találkozhattunk már a 

Mackóóvodában, az erdei vidámparkban, vagy karácsonyra 

készülődve az ünnep fényeiben.

Advent van, a várakozás ideje. Az óvodások is izgalommal 

várják már a karácsonyt. A karácsonyi varázsgömb című 

mesében Barnabás is várta már az ünnepet. A kicsiket a 

mesehallgatáson kívül illusztrációk segítették abban, hogy 

minél közelebb érezzék magukhoz a történetet.

Ágnes természet iránti szeretete leginkább hobbijában 

mutatkozik meg, hiszen fotózza az élővilág gyönyörűségeit, 

a madarakat, a vadon élő állatokat, a háziállatokat. A közel-

gő ünnephez kapcsolódóan ráadásként meghallgathattuk a 

vörösbegy és a zöldfenyőfa meséjét is, amelyből kiderül, 

miként talál otthonra a kismadár a karácsonyfadíszek 
Telegdi Ágnesnek köszönjük a sok jó szót, köszönjük az 

között. Az írónő megsúgta a gyermekeknek, hogy az ő 
ünnepi ráhangolódást nyújtó történeteket, és persze a 

karácsonyfájuk bizony az erkélyen lakik, ahol sokan 
szívből adott ajándékokat: a Barnabás macis, valamint a 

megcsodálhatják, és nagy előnye, hogy nem hullik le olyan 
madaras naptárakat. Ő így kívánt a Fürdő Utcai Óvoda 

hamar a levele, mint a meleg szobában. 
jelen lévő gyermekeinek, könyvtárunk munkatársainak és 

Az előadás végén hatalmas tapssal nyugtázta a közönség, 
olvasóinak békés, áldott ünnepeket. Viszont kívánunk mi is 

hogy mennyire jól érezték magukat a műsoron. A kicsik 
hasonló szépet, kedves Ágnes!

végül rajzban örökíthették meg a találkozó számukra leg-
Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)

emlékezetesebb pillanatát. Ki-ki vörösbegyet a fenyőágon, 

Barnabás macit az ajándékokkal, vagy éppen a madarak 

viaskodását rajzolta le. Az elkészült munkákat sokan az 

A szívből kapott ajándék – Barnabással hangolódtunk az ünnepre
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2012. december 4. lehet szépnek látni mindazt, ami körülvesz bennünket – s 

Ez a nap éppen megfelelő volt arra, hogy a hangya Holdra szálljon, hogy a varázslat valósággá válhat. Elmondta, hogyan „szó-

s arra is, hogy a naszályi első osztályosok a községi könyv- lította meg” őt a réges-régi héregi házacska, hogy barátko-

tárba látogassanak. Bár a szánkba nem repültek cukorkák – zott össze a bútorokkal, állatokkal és milyen nagyon nagy 

sajnos – de itt üdvözölhet-tük Döbrentey Ildikót, akit dolog is az, ha egy pici gyermek megtanulja kifújni az orrát 

ebben a megyében szerencsére már nem kell különösebben – a mese segítségével. 

bemutatni, hiszen évtizedek óta itt él (Levente Péterrel A közös mesealkotás a huncut kiscsikóról ugyan rövidre 

együtt) Héregen, s vesz részt aktívan a megye szellemi, sikeredett, de nem maradt tanulság nélküli, s a gyerekek egy 

kulturális életében. kellemesen eltöltött délelőtt emlékével térhettek vissza az 

Az Égbőlpottyant mesék írója nem volt ismeretlen a kisiskolá- iskolába. A könyvtáros pedig abban reménykedik, hogy ez a 

sok körében, hiszen már óvodás korukban többször röpke idő kicsit segített nekik abban, hogy „….a varázslat 

találkoztak Ildikó nénjével, aki rendszeresen látogatta őket valósággá váljon!” Nem csak egyszer, sokszor.

az óvodában. Így nyoma sem volt az elfogódottságnak a Megérdemelnék, megérdemelnénk. 

gyerekeknél, vidáman énekelték a már sokszor hallott dalt a Így volt, nem így volt…. szerencsére most bízvást mond-

vendéggel együtt. hatjuk, így volt és nagyon jó volt: együtt lenni veled, Ildikó 

Az írónő a tőle megszokott közvetlenséggel mesélt gyerek- nénje, köszönjük! 

koráról, kedves nagymamájáról, akitől megtanulta, hogyan Szabó Szerafina

Ildikó nénje Naszályon
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