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A 17 éve elhunyt költő, író, műfordító, Baka István nevét viselő alapítvány 2010 
óta harmadszor rendezi meg július 15-július 22. között nyári, kulturális ismereteket 
nyújtó táborát, amely váltakozva, egyik évben Szegeden, másik évben a Tolna 
megyei, festői szépségű Szálkán fogadja a diákokat. A régi Kincskereső táborok 
költőiskolájának hagyományait felidéző tábor egységes, komplex művészeti látásmód 
kialakítására törekszik, s egyszerre nyújt alkotó jellegű és elméleti ismereteket az 
animációs film, a bábművészet és az irodalom világában 10-15 éves Csongrád- és 
Tolna megyei gyerekek számára.

A szakcsoportok munkáját kiváló művészek irányítják.

Animáció: Orosz Andrea grafikus (Kecskemét); báb: Kelle Jázmin, Kövér Béla 
Bábszínház (Szeged); költőiskola: Kiss László író (Gyula).

A szekszárdi Baka István Általános lskola két 
pedagógusa, Rotkainé Pászti Lívia és Kocsisné Dóra Ildikó drámajáték foglalkozásokat tart. A tábori újság 
2012-es számát Szőke lstvánné tanárnő (Szeged) irányításával szerkesztik meg.

A „nem középiskolás fokon” összeállított programban a gyerekek egy-egy estét töltenek Szabó T. Anna költővel, 
Orosz István Kossuth-díjas grafikusművésszel, animációs filmrendezővel és Weisz Béla karikaturistával, 
grafikusművésszel, akinek filmjei ugyancsak a magyar animáció élvonalába tartoznak.

A foglalkozások, tábori vetítések, vetélkedők mellett a gyerekek irodalmi-művészeti élményszerző kirándulásokat 
tesznek Tolna megyében Petőfi Sándor, Dienes Valéria, Babits Mihály, IIIyés Gyula, Mészöly Miklós, Lázár Ervin 
és Baka István nyomában.

Múzeumi foglalkozásokon vesznek részt a Simontornyai Várban, a szekszárdi Babits emlékházban, a Mészöly 
Miklós Múzeumban, a Régi Megyeháza kiállításain és a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Megtekintik a grábóci
Szerb ortodox kolostor és templom építészeti és képzőművészeti kincseit is. Ez az épületegyüttes 
Magyarország egyetlen működő szerb kolostorának ad otthont.

A táborozók Orbán György előadóművész ihletett tolmácsolása segítségével megismerkednek Babits
Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményével is Szekszárdon.

A gazdag program jól tükrözi a 15 éve működő Baka lstván Alapítvány főbb törekvéseit:
a kultúra mai, értékvesztett állapotában igazi kincseket megmutatni és kézzelfogható közelségbe hozni, neves 
művészek személyes példájával hatni. Vallják, hogy az újabb nemzedékeknek szüksége van a minőségi 
közösségbe tartozás biztonságára, hogy érezzék a velük foglalkozó felnőttek figyelmét és szeretetét, hogy 
megízleljék a tudás és az alkotás örömét, s hogy megtanulják befogadni az elődök és a kortárs művészek által
Iétrehozott műalkotásokat.

A tábor a humor, a játékosság, a sikerélmény, a katarzis, a jókedv örömét adja. Emellett alapos ismereteket 
sajátíttat el, messze túllépve a mai iskola által nyújtott lehetőségeken.

Kapui anyagi helyzettől függetlenül mindenki előtt nyitva állnak, mert a költségek nagy részét az alapítvány 
pályázatok útján nyerte el.

A MASZRE (A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) segítsége nélkül a 
tábor nem valósulhatott volna meg. Az alapítvány munkáját támogatta még a szegedi Grand Café Mozi.
Szekszárd MJV. Önkormányzata, a Baka István Általános lskola és a Babits Kiadó.
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