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BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁJUS 18. 

DÍJÁTADÓ: A CIPŐJAVÍTÓ ÉJSZAKÁJÁN 



 
„Ha nem illik rá a cipő, akkor változtassuk meg a lábunkat?”  (Gloria Steinem amerikai újságíró) 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
A  Zeusz Papucsa Bt. pénzdíjas pályázatot hirdet egy Zeusz papucsáról szóló „mítosz” 

megírására, hogy ráirányítsa a figyelmet a hagyományos cipőjavító mesterség 

fontosságára. A mű maximális terjedelme 10 ezer leütés (szóközökkel együtt). Kérjük, 

.doc, .rtf vagy .txt formátumban küldjék, és ne a nevüket, hanem egy jeligét tüntessenek 

csak fel. A pályázaton bárki indulhat. Email: zeuszpapucsa@gmail.com.  

Nevezési díj nincs. A művek beadási határideje: május 18, éjfél. 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJAI: 
Vannak olyan hagyományos mesterségek, melyek fontos szerepet játszanak az életünkben. A cipő, illetve a 

cipőn keresztül a lábunk kényelme a jó testtartást és a kellemes közérzetet biztosítja számunkra, és innentől 

kezdve a cipőjavítás sem elhanyagolható tényező. A legrégebbi, jelenleg ismert lábbeli tízezer éves, és 

viseltek lábbelit az ókori görögök is, akiknek a legfőbb istene a cipőjavító műhelyünk nevét adó Zeusz volt. 

Ezért két dolgot szeretnénk elérni.

 Egyfelől annak idején egy kósza ötlet nyomán választottuk magunknak azt a nevet, hogy „Zeusz 

papucsa”, és azóta már olyan sokan kérdezték, hogy mi is ez valójában, hogy ideje választ találnunk 

rá. És ha már Zeusz, illetve Zeusz papucsa, akkor a legmegfelelőbbnek a „mítosz” látszik. Amit mint 

műfajt természetesen minden szerző olyan szabadon értelmez, ahogyan csak akar, és bármilyen, a 

témához kapcsolódó prózai vagy verses művet beküldhet. 

 Másfelől arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy még ma, a Facebook korában sem 

képzelhető el a mindennapi élet az olyan, kisiparos- mesterségek művelői nélkül, mint amilyenek a 

cipőjavítók is. 

És hogy miért éppen ekkor? Mert ez a dátum közel esik Knöfel Róbert, a modern cipészet megalapítója 

halálának 130. évfordulójához (és ezért ekkor rendezzük a Cipőjavító Éjszakáját is). 

DÍJAK: 
 Első díj: 30 000 Ft. (nettó) 

 Második díj: 20 000 Ft. (nettó) 

 Harmadik díj: 10 000 Ft. (nettó) 

 Budai Polgár különdíja 

 Közönségdíj (könyvjutalommal) 

 

A nyerteseket e-mail-ben értesítjük június 5-ig, 

és ekkor fogjuk kérni a nevük felfedését is.  

Díjátadó: A Cipőjavító Éjszakája 

2014. június 12, 17 óra 

II. kerület, Lotz Károly utca 10.  
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A ZSŰRI TAGJAI: 

 

Kassai-Farkas Ákos: pszichiáter, c. egyetemi docens 
Kun Judit, egyik kedves ügyfelünk 

Lux Ádám színművész 
Para-Kovács Imre újságíró 

Rédei Éva, a Pozsonyi Piknik kitalálója 
Váradi Júlia kulturális újságíró 

Szilágyi János szerkesztő-riporter 
 

 

Technikai megjegyzések: 

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy kerüljék a plágiumot, mert az a pályázatból való 

automatikus kizárást vonja maga után. A döntőbe kerülő művek szerzői a nevezéssel feljogosítják a 

pályázat kiíróját a művek internetes közzétételére. 

 


