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„NE SZÍVD MEG!” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

2017 

 

 

Enying Város és a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya pályázatot ír ki 

enyingi diákok számára. 

 

Pályázat célja: A „Nemdohányzók Világnapja” alkalmából felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy 

úgy tehetnek a legtöbbet egészségük megóvása érdekében, ha a dohányzást ki se próbálják.  

Pályázók köre: Enying városban tanuló felső általános iskolás és középiskolás diákok (minimum az 

osztály 60%-a). 

Pályázat részletei:  
A pályázati részvételnek feltétele: 

 Pályázni olyan 8-10 perces produkcióval (színdarab, táncos bemutató, film, slam poetry, stb.) 

lehet, amiből egyértelműen kiderül, hogy úgy tehetnek a legtöbbet egészségük megóvása 

érdekében, ha a dohányzást ki se próbálják. A produkciók fókuszában a kortársakhoz szóló, a 

dohányzást elutasító magatartás álljon. Tükrözze, hogy a pályázók hogyan mondanak nemet a 

dohányzás csábítására. Jelmondat: 

„Azt, hogy kipróbálod eldöntheted, hogy leszoksz-e azt már nem biztos!” 

 A produkciókat az enyingi Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren mutatják be a 

csapatok 2017. május 30-án 13:00 kezdettel. A jelentkezőket egy héttel a bemutató előtt 

értesítjük (telefon vagy e-mail) a kezdésük pontos időpontjáról. 

 A nyertes csapat 3 fős zsűri értékelése alapján a helyszínen kerül kihirdetésre. 

Jelentkezz most!  

Kattints a hivatkozásra: Regisztrációs lap 

2017.05.10-ig 
 Nevezési díj nincs! 

Díjazás: 

 Minden nevező csapat emléklapban, a helyezettek oklevélben részesülnek. 

 Enying Polgármesteri Hivatala a nyertes produkció osztályát és felkészítő tanárát 

osztálykirándulással jutalmazza. 

 Felkészítő tanárok is díjazásban részesülnek. 

https://docs.google.com/forms/d/1Gw2VNlIvts5F0K2x-ROUz_6GEYczf4MxM3sDW7AQoy0/edit?usp=sharing
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Pályázat indokoltsága: 

Ebben a korosztályban a fiatalok mindent ki akarnak próbálni, ugyanakkor a dohányzás romboló 

hatásait még nem veszik tudomásul. E mellett egy nagyon erős kortárs nyomás érvényesül náluk, a 

szülői pozitív minta fokozatosan háttérbe szorul.  

Törekvésünk, hogy minél több fiatal felnőttben elutasító magatartás alakuljon ki, és ez az attitűd mint 

érték jelenjen meg körükben. 

 

Egyéb információk: 

 A pályázó felelőséget vállal azért, hogy produkciójuk nem sérti harmadik személy 

személyiségi, vagy egyéb jogait. 

 A sikeresen pályázó csapatot e-mailben vagy telefonon értesítjük. 

 A pályázó a produkció bemutatásával hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró felvételt készítsen róla, 

melyet szabadon, területi korlátozás nélkül, bármikor, díj fizetésének kötelezettsége nélkül 

felhasználhatja, más médiafelületeken is megjelenítheti (a szerző nevének feltüntetésével) a 

kiíró szervezetek céljainak népszerűsítése érdekében. 

 A pályázat során különböző rendezvények kerülnek lebonyolításra (sajtótájékoztató, 

nyereményátvétel, stb.), melyek során videó-, hang- és fényképfelvételek készülnek. Ezeken a 

felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetők lehetnek. A pályázó jelentkezésével igazolja, 

hogy hozzájárulnak (ő és csapattagjaik is) a felvételek nyilvánosságra hozatalához. 

 A pályázó a nevezéssel egyidejűleg elismeri, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket 

csapattagjaikkal együtt megértették és elfogadják.  

 Pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a pályázatot kiíró szerv 

dönt. Döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Bővebb információk: 

Dr. Pásztor László – tisztiorvos 

e-mail: egeszsegfejlesztes.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu 

tel.: 06-30/789-08-86 

 

Pályázati anyag letölthető:  @fejleszt  

 

Kiemelt támogatók:  
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