
HUMORRAL A BIZTONSÁGÉRT 
PÁLYÁZAT 

 
A Szertelen-kék Alapítvány humorpályázatot hirdet. 

http://www.szertelenkek.hu/index.php/humorral-a-biztonsagert-palyazat 
 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját gondolataikat, véleményüket fogalmazzák meg humoros formában 
értékeikről, kapcsolataikról, a családi élet pillanatairól, a közösségi élményekről, iskoláról, biztonságról. 
Egy kiadós nevetés ellazítja az izmokat, csökkenti a feszültséget, igazi stresszoldó, immunrendszert javító 
fegyver. A jókedv és a vidámság hozzásegíthet egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb élethez, a pozitív 
érzésekre és humorra nyitott ember könnyebben tud megküzdeni nehézségeivel és az élet kihívásaival.  

A pályaművek témája: 
 a kapcsolatok bonyodalmai, szerelmek és barátok 
 szenvedélyek viharában 
 iskolai helyzetek 
 szülők és gyermekek, a családi élet izgalmai  
 humoros szituációk úton-útfélen (közlekedés, kirándulás, sport, játék, szórakozás) 
 a kommunikáció fonákságai az online és az offline világban 
 világunk görbe tükörben (környezetszennyezés, a technológia fejlődése) 
 figyelemre méltó jellemek, emberi tulajdonságok 

A pályázat műfaja lehet: vers, dal, monológ (stand up), jelenet 
A beküldött anyagban nem szerepelhet a közízlést sértő, trágár kifejezés, politikai, antiszociális, fél-
revezető tartalom, konkrét személyt vagy csoportot sértő megnyilvánulás. 

Pályázók köre: Korosztályi megkötés nélkül jókedvű gyerekek és felnőttek. 
Egyének és csoportok is pályázhatnak. Csoport esetében a SZERZŐ adataival várjuk a nevezést. Ameny-
nyiben nem a szerző vagy szerzők adják elő saját humoros darabjukat, abban az esetben is a szerzemény 
kerül elbírálásra. A legjobb előadók különdíjat kapnak. 
Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati szabályzatban leírt feltételeknek, 
vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. 

Kizárólag saját élmények humoros feldolgozásának beküldését várjuk! 

A pályamű elküldhető az adatlappal együtt:  
 írásban word (doc vagy docx) formátumban (max. 5 000 karakter szóközökkel). 
 hangfelvételen Mp3 vagy Wav formátumban, max. 5 perc terjedelemben. 
 videófelvételen a YouTube videómegosztó oldalra feltöltve 

max. 5 perc terjedelemben, majd a felvétel linkjének (URL címének) elküldése. 
 

Beküldési határidő: 2022. november 06. 24:00 
A beküldött műveket szakmai zsűri értékeli. Az értékelésnél előnyt jelent, ha a 
műben nemcsak kritika fogalmazódik meg, hanem előremutató megoldás is. 
 
Eredményhirdetés: 2022. november 21. 
 
Nyeremény:  Élményajándék 
(jegyek, belépők kulturális vagy szabadidős programokra, előadásokra) 
A legjobb műveket megjelenítjük a Szertelen-kék Alapítvány honlapján. 

 
 

A pályázat a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

http://www.szertelenkek.hu/index.php/humorral-a-biztonsagert-palyazat 


