
Kedves Gyerekek!

HOGYAN KÉSZÜLHETTEK A TÁBOROZÁSRA EGY KICSIT ELŐRE?

Számítsatok a következő kérdésekre:

• Ki a kedves költőm, íróm, melyik a legkedvesebb rajzfilmem? 
• Miért szeretem és ajánlom a barátaimnak is? 
• Kedves versem, könyvem. 
• Tolna megye nevezetes helyei és emberei. 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK, FILMEK, KÉPEK:

Bőségesen találhattok itt olvasni- és néznivalót. Azért ajánljuk, hogy előre böngészgessétek őket, mert otthon
zavartalanul  olvasgathattok,  nézegethettek,  és bőségesen van rá időtök,  hogy kiválogathassátok a leendő
kedvenceiteket. Így könnyebb lesz felkészülni a páros feladatlapok kitöltésére, a nevezetes vendégekkel való
találkozásra / beszélgetésre, valamint a szerdai vers- és mesemondó estre. 
Szeretnénk,  ha ezen az  esten jól  elszórakoztatnánk egymást  azzal,  hogy  mindenki  választ  egy nagyon
vicces művet, jól begyakorolja, és majd elmondja a többieknek, talán a tábortűz mellett. Kortárs költők,
írók bármelyik művét választhatjátok (itt, az ajánlott olvasmányokban is rengeteg jót találhattok). Ha már
nem élő  szerző  művét  választjátok,  ügyeljetek  arra,  hogy  az  alkotó  Tolna  megyéhez  kötődjön!  (Babits
Mihály, Baka István, Csengey Dénes, Garay János, Illyés Gyula, Lázár Ervin, Mészöly Miklós, stb.)

Persze nem baj, ha nem tanuljátok agyon magatokat. Csak annyit dolgozzatok, amennyi jólesik! 

1. IRODALOM

Szabó T. Anna:
• Tatoktatok (akinek megvan a könyv, hozza el dedikáltatni)
• Szabó T. Anna honlapja (gyerekversek!): 

http://szabotanna.com/http://egyszervolt.hu/vers/famese.html
• http://szabotanna.com/  
• http://www.youtube.com/watch?v=iBTB8uDd87c&noredirect=1  
• http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2012-05-01+12%3A00%3A00/szabo-t-anna-  

tatoktatok
• http://csimota.blog.hu/2011/10/25/mi_kerdezunk_szabo_t_anna_valaszol  

Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel: Kerge ABC (akinek megvan a könyv, hozza el 
dedikáltatni!)

Tamkó Sirató Károly könyvei

Lackfi János versei

• Lackfi János: Apám kakasa: http://www.lackfi-janos.hu/index.php?id=176
• Lackfi János: A részeg elefánt: http://www.lackfi-janos.hu/index.php?id=54
• Lackfi János: Bögre család: http://www.lackfi-janos.hu/index.php?id=52
• Lackfi János: Bögre család, új kalandok: http://www.lackfi-janos.hu/index.php?id=119
• Gyerekekkel közösen írt művek, Kozármisleny, 2009. http://www.lackfi-janos.hu/index.php?

id=206
• Lackfi János: Lányok dala.mp4. http://www.youtube.com/watch?v=4vhU8JcfI0I
• Olvashattok Lackfi János meséket is, ha van kedvetek. Gyerekeknek cím alatt sokat találtok 
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a következő oldalon: http://www.lackfi-janos.hu/index.php?id=6

Kovács András Ferenc: 
• Hajnali csillag peremén (Könyv; néhány részlete a neten:) 

http://koltogeto.blog.hu/2011/02/20/hajnali_csillag_peremen

Orbán Ottó: 
• Eszterlánc  http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ORBAN/orban00634_kv.html
• Katipatika http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ORBAN/orban00598_kv.html
• A bálna http://egyszervolt.hu/vers/a-balna.html

Tóth Krisztina

• Altató. http://clarus-therm-este.blogspot.hu/2008/09/tth-krisztina-altat.html
• Vombat. http://egyszervolt.hu/vers/vombat.html
• Marci a fürdőszobában. http://egyszervolt.hu/vers/marci-a-furdoszobaban.html
• Apád-anyád idejöjjön!   Szülő-gyerek-párbaj kortárs költők verseiből: http://www.lackfi-

janos.hu/index.php?id=215
• www.egyszervolt.hu     Játékok, mesék, animácók, vesek, dalok, műhely
• Versek állatokról   http://dalokversek.hu/versek/versallat.htm#fel
• Költögető   ht  tp://koltogeto.blog.hu/  

2. RAJZFILM, GRAFIKA, FOTÓ

Orosz István 
honlapja (= UTISZ), rajzfilmjei és grafikái

• http://web.  axelero.hu/utisz/page.htm  
• http://utisz-utisz.blogspot.hu/p/filmek.html  
• Wikipédia.  http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_Istv%C3%A1n_%28grafikus%29

Filmek
• Vigyázat Lépcső!   1989.    http://www.youtube.com/watch?v=WAfYa8-fRac&feature=related  
• A kert. 1993. http://www.youtube.com/watch?v=Vvk3kDiHCZw
• Az idő látképei. 2004. http://www.youtube.com/watch?v=vD3qgSY5MPI&feature=related
• Labirintusok. (Útvesztők). 2007. http://www.youtube.com/watch?

v=Cl_RK4YJOag&feature=related

Weisz Béla
Grafikák, blog, életrajz:

• http://www.toonpool.com/artists/weiszb_32369  
• Névjegy. Magyar karikaturisták http://www.netrejtveny.hu/nevjegy/
• Weisz Béla blogja   http://weiszbela.blogspot.hu  
• Weisz Béla: Karikaturák http://www.weiszkarikatura.eoldal.hu/fenykepek/

Filmek: 
• Locsolkodás.   1990.   http://videa.hu/videok/film-animacio/locsolkodas-animacio-eger-husvet-  

ZtgBlL6u0D4G92q1
• Falak. 2011.   http://www.youtube.com/watch?v=NjXaswwJx9A  

Nézzetek magyar rajzfilmeket a YOUTUBE-on!
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Egyéb érdekességek:

• az eddigi Lyukasóra-műsorokat: http://www.dunatv.hu/musor/musorok/lyukasora.html 
"A költészet mesterei":

• http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/06/19/16/  A_kolteszet_mesterei  .aspx   Itt várni kell, míg 
a reklám eltűnik. 

• Mészöly Miklós: http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kk/0/8342/meszoly.html 
• Mészöly Miklós Múzeum - Irodalom Háza: 

http://www.utisugo.hu/ismertetok/latnivalok/hotel-apartman-info-46670 
• Babits Mihály szülőháza, Dienes Valéria Emlékszoba, Baka István Emlékszoba: 

http://www.szekszard.hu/_szekszard/muzeumok_galeriak_emlekmuvek_szobrok/
babits_mihaly_emlekhaz 

• Petrits Mézeskalács Múzeum: http://www.mezeskalacs.hu/muzeum.php 
• Irodalmi séta Szekszárdon: 

hhttp://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Szekszard/pages/
005_tartalom.htm 

• Irodalmi túrák Tolna megyében: http://www.origo.hu/utazas/20091105-belfoldi-utazas-
irodalom-magyarorszag-tolnamegye.html 

• Lázár Ervinről: http://www.pim.hu/object.C27E354E-D01E-4A07-89B9-
E0F917AA3CF1.ivy 
 http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Ervin 

• Információk Baky Péter festőművészről: http://www.tolnaart.hu/baky/index.htm Sok 
festményét láthatjátok még a neten, ha beírjátok a nevét a keresőbe. 

• Elblinger Ferenc fotói: http://www.tolnaart.hu/elbi/index.htm 
• Farkas Pál szobrászművész honlapja: http://www.tolnaart.hu/farkas/index.htm 

Ezeket azért tanácsos előre tanulmányozni, mert a táborban nem lesz internetünk, viszont 
sokat beszélünk ezekről a dolgokról, a kirándulásokon meglátogatjuk őket, illetve a híres 
személyek egy része lesz a tábori "tanári kar", másik részét pedig vendégül látjuk, s interjút 
lehet készíteni velük. 

Mindenkit szeretettel üdvözlök: Baka Istvánné, Tünde néni 
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