Nagyon röviden: a szakma és a kultúra szeretete.
Kissé hosszabban: először leginkább, mint tréfa merült fel, hogy meg kellene szervezni az első
cipőjavító éjszakáját, hiszen ilyet a legkülönbözőbb témákra szerveznek.
A sokadik kérdés után pedig, hogy honnan a Zeusz Papucsa név; miért éppen így hívják cipőjavító
műhelyünket; van-e valamilyen mitológiai háttere; és így tovább, hirtelen jó ötletnek tűnt kiírni egy
pályázatot a válasz (vagy legalább egy lehetséges válasz) megtalálására. És talán nem is csak „hirtelen”,
hiszen nem kevesebb, mint 178 pályamű érkezett be határidőre: vers és próza, mini dráma meg nagyjából
minden más elképzelhető műfaj is. Őszintén hálásak vagyunk mindenkinek, aki időt, energiát,
kreativitást szánt a pályázatra.
És ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy egyfelől az ember szívesen beszélget a munkájáról; másfelől
pedig a jelek szerint az emberek is szívesen beszélgetnek, akkor miért is ne?

Ráadásul június 26. környékére esik Knöfel Róbert osztrák cipőkészítő halálának
évfordulója is, aki a 19. század második felének meghatározó személyisége volt
(legalábbis a szakmánkon belül), és aki megérdemli, hogy ne felejtsük teljesen el.
Mindent egybevetve tehát a Cipőjavító éjszakája természetesen nagyon is személyes vállalkozás, és
nagyon is meghatározza az, amit egy kis budai cipészműhely gondol a szakmáról: a cipőjavításról. És
talán még ennél is jobban, hogy mit gondolnak, és mit tartanak fontosnak, érdekesnek, szórakoztatónak
vagy éppen elgondolkodtatónak mindazok, akik indultak a Zeusz Papucsa irodalmi pályázaton, illetve
eljönnek a Cipőjavító éjszakájára.
Reményeink szerint a tervezett program is ezt fogja tükrözni.
Lesz szakmai beszélgetés cipőkészítő mesterekkel és szakmai tanárokkal; és lesz kötetlen beszélgetés;
előtte/utána pedig szóba kerülnek majd olyan témák is, melyek nem a cipőjavításhoz, hanem személy
szerint hozzánk kötődnek. Meg persze a tágabb értelemben vett kultúrához, mint amilyen mondjuk a
középkori Vitányvár megőrzésére létrehozott alapítvány.
Délután 5 óra: a legtöbbeket érdeklő programpont minden bizonnyal a Zeusz papucsa irodalmi díj
átadója lesz. Mi is nagyon várjuk már, hogy kiderüljön a nyertesek neve.

A díjak:
Első díj: 30 000 Ft. (nettó)
Második díj: 20 000 Ft. (nettó)
Harmadik díj: 10 000 Ft. (nettó)
Budai Polgár különdíj
Doktor Step különdíj
Közönségdíj (könyvjutalommal)

A műveket elbíráló zsűri:
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

A Cipőjavító éjszakája
Helyszín: Budapest, II. Kerület, Lotz Károly utca 10.
Időpont: 2014. június 26. 12 és 22 óra között

Tervezett programok:
12 órától: kötetlen beszélgetés; személyes témák
16 óra: szakmai beszélgetés a cipészet mestereivel és tanáraival
17 óra: Zeusz papucsa irodalmi pályázat díjátadója
Utána: kötetlen beszélgetés

Néhány érdekesség a pályázatról:
határidőre pályázatot küldők száma: 164
haátirőre beérkezett pályázatok száma: 178
legfiatalabb pályázó határidőig: 13 éves (a legidősebbet nem tudjuk)
a pályázók motivációja: például az, hogy a nagyapjuk
cipészmester volt; illetve közülük jó néhányan folyamatosan,
mondhatni, életvitelszerűen írnak
a pályázatra beküldött művekben szereplő műfajok (többek között):
ógörög időmértékes verselésben írt vígeposz;
eposz és dráma; rap; science ficiton;
több hexaméteres vers és nem egy műnek
grafikai melléklete is volt…

A különdíjak adományozói:
Budai Polgár www.budaipolgar.hu
Doktor Step www.doktorstep.hu
Elérhetőség:
www.facebook.com/zeuszpapucsapalyazat

A Cipőjavító éjszakája szervezője:
Kis Balázs cipész zeuszpapucsa@gmail.com

