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2019-ben hagyom ányaihoz híven a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár a  M óra Kiadóval közösen újra  m eghirdette  a 

rendkívül sikeres Janikovszky Éva m eseíró pályázatát 7 

évesektől a  16 éves gyerekeknek, három  korcsoportra  

bontva . A fe lh ívásra 2019. m árcius 05. és április 17 . 

között lehetett beküldeni az elkészült m eséket, em ailen  a 

janikovszky@ fszek.hu -címre . A pályázók tem atikai 

m egkötés nélkül, szabadon választott tém át feldo lgozó 

m esével vehettek részt. Pályázni m agyarországi és határon 

túli te lepülésekről egyaránt lehetett. M inden jelentkező csak 

egy, m axim um  5 A/4-es oldal terjedelm ű, nyom tatásban eddig m ég m eg nem  jelent írást 

nyújthatott be. 

 

A  2019 -es felhívásra  összesen  538  pályázó pályam űve érkezett három  korcsoportban. Az I. 

korcsoportban 7-9 évesek m eséit várták, ebből 15 7  érkezett.(Nyertesek: M akai Boglárka  I. 

hely.,Ném eth Anna és K iss-G önczy Viola  II. hely , Sebők Nóra, Szilvási Em ília, Végh 

Ádám  III. hely.) A  II. korcsoport, ahová 10-13 évesek pályázhattak, ide  302  pályamunka 

érkezett. (Nyertesek: G álfi Laura  I. hely. Csont-K elem en M átyás, Ács Richárd  II. hely. 

Végh János  László, Balogh G ergely Sándor, Szabó Dávid  László  III. hely) A  III. 

kategóriában, ahová a legnagyobbak, a  14-16  évesek alkotásait sorolták,  79  alkotás érkezett . 

(Nyertesek: K irály Csenge  I. hely. Czillinger H anna, Tóth M erse Ferenc II: hely. Holzer 

Dávid , Petrik  Ákos, Tóth Balázs  III. hely.) 

 

A pályam űveket a  könyvtár könyvtá rosaiból álló előzsűri értékelte  és választotta  ki azokat a 

m eséket, am iket érdem esnek talált a  szakm ai zsűrihez való továbbjutásra . A szakm ai zsűri 

tagjai  Szepes Erika  irodalom történész és Bartos Erika  író , akik döntöttek  a végleges 

díjazási sorrend felállításáról. 

 

 

Az idei évben az ünnepélyes d íjátadó 2019. m ájus  31-én, 14:00 órakor  kerül 

m egrendezésre a K özponti K önyvtár palotaterm eiben. 

A díjátadón D r.  Fodor Péter, a  FSZEK főigazgatója –  m ellett je len lesz Dr. Szalay-

Bobrovniczky Alexandra főpolgárm ester -helyettes asszony is, a pályázat fővédnöke. 

 

Budapest, 2019. m ájus 31. 

 


