
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
2017-ben adjuk ki a “Mesém” könyvsorozat 10. kötetetét, melyben az egész Kárpát-medencéből, 
sőt azon túlról is várjuk a meséket és illusztrációkat. Így hát újra meghirdetjük „AZ ÉN 
MESÉMET ADOM NEKED” irodalmi pályázatot, melyre korodnak megfelelő kategóriában 
jelentkezhetsz külön-külön a két felhívásra: 
 

ÍRJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
és 

ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
 

Aki az íráshoz érez tehetséget, írjon mesét, aki illusztrálni szeretné kedvenc meséjét, az rajzoljon, 
fessen, montázsoljon! Ha van köztetek mindkettőben tehetséges, akkor írjon és rajzoljon, de külön-
külön adja be pályázatát, korának megfelelően! 

 
I. 6-9   éves  –  II. 10-13  éves  –  III. 14-17 éves  –  IV. 18+ éves 

 
 

ÍRJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
 

A jelentkezés menete: 
Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet a www.mesem.hu honlapon.  
1. Töltsd le a résztvevői nyilatkozatot innen: www.mesem.hu Pályázat/Nyilatkozat letöltése. 
Nyomtasd ki, írd alá (kiskorú esetén a szülő aláírását kérjük) és scanneld be, vagy fényképezd le, 
hogy majd feltölthesd az űrlapunkra. 
2. A www.mesem.hu : Pályázat/Jelentkezés 2017 menüpont alatt töltsd ki az űrlapot a 
jelentkezési adatok (a neved, címed, korod, az írásban támogató (mentoráló) tanárod vagy szülőd 
nevének) megadásával. Ha gyerek vagy, minden WEB-es felületre való regisztrálást beszéld 
meg szüleiddel! Ez se legyen kivétel! A mesem.hu honlap segít a kitöltésben, a kötelező (*) 
adatok nélkül a program nem fut tovább.  
3. Az űrlap feltöltési szakaszában töltsd fel a mesédet, valamint korábban letöltött, aláírt és 
bescannelt részvevői nyilatkozatot. Ha szeretnéd, hogy a portréd bekerüljön a mesekönyvbe, tölts 
fel fényképet is magadról. Ennek költsége 1.000 Ft, melyet a könyv rendelésekor tudsz majd 
befizetni. 
4. A pályázati feltételek elfogadását követően küldd el jelentkezésedet! Ha ezt megtetted várd e-
mailünket a zsűrizés eredményéről! 
Fontos!  

• A meséket a feltöltést megelőzően – helyesírási hiba nélkül – a következőképpen mentsd el: 
Word kiterjesztéssel, Times New Roman 12-es betűmérettel, normál sablon használatával, a 
mentett file elnevezése: [neved_mese címe]. 

• Idén igyekszünk szigorúan venni a pályaművek terjedelmét: kb. 1 oldal, de semmiképpen nem 
lehet több, mint másfél oldal! Az ennél hosszabb mesék a könyvbe sajnos nem kerülnek be, csak a 
honlapra. Bíztató, hogy az elmúlt években számos nagyon jó, néhány soros mese is született! 

• Ha a mesédhez saját illusztráció is tartozik, akkor azt külön, az ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT 
MESEKÖNYVET! pályázat meghirdetése után tudod feltölteni. 
 

A mesék beküldési határideje: 2017. március 19. Ne hagyd az utolsó pillanatra! 
 



A beérkező munkák folyamatosan kerülnek fel a honlapra, nézz fel minél gyakrabban hátha már a 
Te meséd is fent van. Ha van kedved, olvasgasd mások meséit és készíts hozzá illusztrációt! 
 
ELSŐ EREDMÉNYHIRDETÉS: Ki kerül be meséjével a 2017-es kötetbe?  
 

2017. április 11. 
 

II. ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
 
A meseíró pályázat lezárását követően van lehetőségetek a mesékhez tartózó illusztrációk 
feltöltésére. A pályázati jelentkezés menete hasonlóan történik, ahogy a meseíró pályázat 
feltöltésénél is írtuk. Kövesd a fenti pontokat! 
 
Fontos! 

• A képeket jó minőségű .jpg vagy .png formátumban küldjétek el. 
• A honlapra minden beküldött illusztrációt, teljes egészében feltöltünk a hozzá tartozó meséhez, 

azonban a mesekönyvbe lehet, hogy a képszerkesztő által vágva, vagy montázsolva kerül be. 
 
Az illusztrációk beküldési határideje: 2017. április 30.  
 
MÁSODIK EREDMÉNYHIRDETÉS: Melyik illusztrációk kerülnek be a könyvbe, és kik lettek 
a meseírópályázat díjazottai.  

2017. május 14. 
 
III. A MESÉM KÖNYV MEGRENDELÉSE 
 
A könyvet a www.mesém.hu Könyveink/Megrendelő 2017 menüpont alatt lehet majd megrendelni 
a második eredményhirdetést követően, 2017. május 14-től.  
A kötet kb. 370 oldalas lesz, ára: 3290 Ft. 

 
Fontos! 

• A jelentkezés során leadott előrendelés nem számít megrendelésnek! Ez azért szükséges, hogy 
felmérjük, hány könyvet nyomtassunk. 

• Tavaly sokan későn adták le rendelésüket, így nem jutott nekik könyv. Weboldalunkon és 
Facebook oldalunkon mindekit tájékoztatunk a rendelés időtartamáról, érdemes követni minket, 
hogy ne maradj le! 
 
IV. A MESÉM KÖNYV BEMUTATÓJA 
 
A könyvbemutató és díjátadó ünnepséget várhatóan 2017. szeptemberben tartjuk. A pontos 
időponttal és helyszínnel kapcsolatban minden érintettet időben tájékoztatunk.  
 
Ha problémával találkozol, fordulj bizalommal szüleidhez, tanárodhoz, emailben az 
info@rathlepcso.hu címre, vagy személyesen a Räth Lépcső Tudásközponthoz! 
(1011 Budapest, Hunyadi János út 1.) 

 
 
 

Ráth Lépcső Tudásközpont 
A „Mesém” szerkesztősége 


