
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010.
március 24. és április 24. között hirdette
meg „Az úgy volt…” címmel a Janikovszky
Éva nevét viselõ meseíró-pályázatot. Szám
szerint ez a hetedik ilyen megmérettetés
volt, amely megmozgatta az írni szeretõ 
diákokat országhatáron innen és túl. A ver-
seny történetében az ez évirõl megállapítha-
tó, hogy rekordszámú pályázó indult és
küldte be hosszabb-rövidebb írását. Annak
ellenére így történt, hogy most elõször volt
az a megszorítás, hogy egy pályázó csak egy
írással indulhat a versenyen. Így mindenkép-
pen levonható az a következtetés, hogy a pá-
lyázat elérte kitûzött célját: a mai iskolás
nemzedék önálló alkotótevékenységének ösz-
tönzése, írás- és kifejezõkészségének fejlesz-
tése, irodalom iránti szeretetének növelése. 

Mind az elõzsûri, mind a szakmai zsûri
véleménye az volt, hogy a korábbiakhoz ké-
pest több igazi mese, kerek történet szüle-
tett, szám szerint több volt a jó pályázat, s a
megnövekedett pályázatszámmal együtt nö-
vekedett a jó, élvezetes írásmûvek száma is.
A másik megállapítás a területi lefedettség-
re vonatkozik: egy ténylegesen országos
versenyrõl van szó, hisz a pályázók nagy ré-
sze nem fõvárosi diák volt, az ország min-
den részébõl érkeztek írások – de indultak
pályázók Romániából és Szerbiából is ezen
a versenyen. Ugyancsak tény az is, hogy
szép számmal küldték be olyanok az írásai-
kat, akik a korábbi versenyeken már indul-
tak, esetleg díjazottak is voltak.

A verseny menete most is a már kialakult
ütemben és módon történt: a beérkezett írá-
sokat könyvtárosokból álló elõzsûri bírálta
el, és juttatta el a kiválasztottakat a szakmai
zsûri tagjaihoz. 2010-ben Szepes Erika és
Rigó Béla bírálta el a mûveket szakmailag,
az õ véleményezésük, döntésük alapján szü-
letett meg a díjak odaítélése. Az eredmény-
hirdetés és a díjkiosztás a Wenckheim-
palotában történt ünnepélyes keretek közt
2010. május 28-án. Erre a szakmai zsûrihez
továbbjutott 145 pályázó kapott meghívást. 

Az ünnepségen megjelenõ minden részt-
vevõt emléklappal és egy könyvvel ajándé-
koztunk meg, jelezvén, hogy az is szép ered-
mény, ha valakinek a pályázata túljut az el-
sõ nagy rostán, és a szakmai zsûri elé kerül
az írása. Az idei díjak is hagyományosan
könyvjutalmak voltak, kategóriánként egy
elsõ, két második és három harmadik díj,
valamint a két kategóriában összesen 21 kü-
löndíj átadására került sor.

A verseny 2010. évi díjazottai:
KÜLÖNDÍJ:
Czétényi András: Az elégedetlen sétabot 
Imre Noémi: Az igaz barátság 
Forman Ferenc: A három spártai fiú 
Füstös Brigitta: Reggel 
Harsányi Tamás: Eggyel többen 
Kiss Hanna Flóra: Egy kicsi gyík naplója 
Molnár Dóra: A legszebb angyal 
Mudry Anna Dorottya:

Szükség van a Szün-jelekre! 
Nagy Brigitta:

Hangya Gyurka, Az ügyetlen pelikán
Németh Zsófia Eszter: Brikett
Orbán Éva: Sárkánymese 
Pataki Zsuzsanna: Az öreg tölgy levelei
Piri Melinda: A kismalac és a farkasok 

– Az utódok harca
Remetei-Filep Eperke: A pórul járt királyfi
Stefanich Bettina: Az úgy volt… 
Sinka Balázs: A mérges polip 
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Szilágyi Luca: A kis fabot és a matekkönyv
Szoták Zsófia: Az újdonsült megmentõ 
Varga Ákos: A vén öregasszony, 

A boszorkány, a lovag és az unikornis
Vida Zalán: Az aranymogyoró 
Zoboki Réka: Ha én az öcsém volnék 
III. DÍJ 
Csordás Tamara: A meseerdõ tündére 
Földvári Ármin: Ép testben … 
Kassai Boglárka: Mogyi 
Kovács Ráhel: A remény meséi 
Lebocz Noémi: Keserédes melódiák 
Reseterics Luca:

Az aranyalma második vétke 
II. DÍJ 
Cseke Balázs: A kiöregedett cipõ 
Kovács Péter: A csuklyásmajom naplója …, 

Egy patkány emlékiratai 
Radó Lili: A guruló iskola 
Ruff István Zalán: Szárnyatlan szárnyalás

I. DÍJ 
Bojtor Balázs: Levél a Jézuskához 
Diószegi Dorottya: Veszélyes szerelem, 

Ma én mesélek neked

A díjkiosztó ünnepség hagyományos – és
a pályázók által nagyon kedvelt – eseménye
a vigaszdíjtombola, ahol a jelenlevõ összes
pályázó ajándékkönyvet nyerhet. Ebben az
évben a 25 kötet könyvön kívül lehetõség
volt külsõ támogatótól kapott pólók és base-
ballsapkák kisorsolására is.

A pályázat meghirdetése és lebonyolítása
külsõ támogatók nélkül most sem valósulha-
tott volna meg. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásán túl az Apáczai Kiadó, a Holnap
Kiadó, a Janikovszky Éva Irodalmi Alapít-
vány, a Jel-Kép Kiadó, a Móra Kiadó, a Pro
Bibliotheca Civica Alapítvány és a Tudatos
Szülõ Program nyújtott támogatást.

Az idei pályázat a számok tükrében:

I. kategória (Kicsik: 6–10 év): 304 pályázó 
Továbbjutott kicsik: 72 pályázó
II. kategória (Nagyok:11–16 év): 385 pályázó
Továbbjutott nagyok: 73 pályázó 
Indult összesen: 689 pályázó
Továbbjutott a szakmai zsûrihez összesen: 

145 pályázó

Az idei meseíró-pályázat sikeres volt,
amit az is bizonyít, hogy megfelelõ érdeklõ-
dés kísérte a gyerekek és a felnõttek részérõl
egyaránt, a meghirdetéstõl a díjkiosztásig.
Terveink szerint jövõ tavasszal is megszer-
vezzük és meghirdetjük ezt a versenyt,
amely szám szerint a nyolcadik lesz. ■
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