
✒✒  Ebben az évben a Fõvárosi Szabó Er-

vin Könyvtár (FSZEK) és a Móra Kiadó

Janikovszky Éva születésének kilencve-

nedik évfordulója alkalmából újra meg-

hirdette a korábbi években is rendkívül

sikeres meseíró-pályázatát. A felhívásra

2016. március 25. és április 25. között

lehetett beküldeni a meséket. A pályá-

zók tematikai megkötés nélkül, szaba-

don választott témát feldolgozó mesével

vehettek részt. Pályázni magyarországi

és határon túli településekrõl egyaránt

lehetett. Minden jelentkezõ csak egy,

maximum öt A/4-es oldal terjedelmû,

nyomtatásban eddig még meg nem je-

lent írást nyújthatott be.

A felhívásra összesen ezerkétszázti-

zennyolc pályázó pályamûve érkezett

három korcsoportban. Az elsõ kategóri-

ában hét–kilenc évesek meséit várták,

ebbõl háromszáztizenkettõ érkezett. 

A második kategória volt a legnépe-

sebb, ahová tizenegy–tizenhárom éve-

sek pályázhattak, ide hétszáznegyven-

hét pályamunka érkezett. A harmadik

kategóriában, ahová a legnagyobbak, a

tizennégy–tizenhat évesek alkotásait so-

rolták, százötvenkilenc alkotás érkezett.

Pályamûvek az ország egész területérõl,

illetve az ország határain túlról is jöttek.

A pályamûveket a könyvtár könyvtá-

rosaiból álló elõzsûri értékelte és vá-

lasztotta ki azt a száztizenhárom pályá-

zatot, amit érdemesnek ítélt a szakmai

zsûrihez való továbbjutásra. A szakmai

zsûri tagja ebben az évben Szepes Erika

irodalomtörténész és Rigó Béla író, köl-

tõ, szerkesztõ volt. Õk döntöttek a díjak

odaítélésérõl, a végleges díjazási sor-

rend felállításáról.

A beküldött mûveken keresztül külö-

nös bepillantást nyerhetünk a ma gyer-

mekeinek világába, gondolataiba. A kö-

tetlen témaválasztás megalapozta az írá-

sok sokszínûségét. Ebben az évben is

szerepeltek királyok és sárkányok, cso-

datevõ tárgyak és beszélõ állatok, de

már megjelentek táblagépek, iskolai

problémák és családi események – ez a

valóságmesékhez közelítõ feldolgozás 

a pályázat névadója, Janikovszky Éva

munkásságának is meghatározó eleme

volt.

Az idei évben összesen negyvenkét

díj talált gazdára az ünnepélyes ered-

ményhirdetésen, amelyre 2016. május 

7-én került sor a Központi Könyvtárban.

A díjátadón a pályázat védnökei –

Janikovszky János, a Móra Kiadó vezér-

igazgatója és Fodor Péter, a FSZEK fõ-

igazgatója – mellett jelen volt Szalay-

Boborovniczky Alexandra fõpolgármes-

ter-helyettes is, az idei pályázat fõvéd-

nöke. ■
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