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Főtisztelendő Plébános Atya, kedves Katekéta! 

  

Örömmel jelezzük, hogy az idei évben is van lehetőség a plébániai nyári hittanos táborok 

egyházmegyei támogatásához pályázat benyújtására. 

A pályázatot, az elmúlt évhez hasonlóan, interneten elérhető elektronikus űrlap 

segítségével lehet benyújtani. Az űrlap szerves része a Hittanos Nyári Táborok támogatására kiírt 

egyházmegyei pályázatnak. 

 A pályázati űrlaphoz való hozzáférést, valamint a papír alapon kitöltendő 

dokumentumokat a hitoktatói levelezőlistán tesszük közzé. 

 A hiányosan kitöltött pályázati űrlap, valamint a szükséges papír-alapú mellékletek hiánya, 

vagy kései megküldése hiánypótlási kötelezettséget von maga után és befolyásolhatja a pályázat 

elbírálásának eredményét. 

 

Jelen levelünkben csatoljuk a következőket: 

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS AZ ANYAGKÖLTSÉG TÉTELEI 
magába foglalja a pályázat kiírását: határidőket, érvényesség feltételeit, pályázás módját 

stb.  

2. POSTAI ÚTON VISSZAKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK 

 

ADATLAP: 

tartalmazza a pályázók és a pályázat legfontosabb adatait. 

 

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS: 

tartalmazza a tábor főbb pénzügyi adatait: kiadásokat, melyet a pályázaton igényelt 

összegből, vagy önerőből tud biztosítani a plébánia.  
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3. ELEKTRONIKUS ŰRLAP  
Az elektronikus űrlap maga a pályázat, így kitöltésének hiányában a pályázat nem 

elfogadható. Ne feledkezzünk el tehát a postai és elektronikus mellékletek eljuttatásán túl 

ennek kitöltéséről sem. (Az elektronikus pályázati űrlap, jelen levelet is tartalmazó e-

mailben, egy link formájában érhető el.) 

 

A papír alapú mellékletekben foglalt adatokat, információkat azonban – szükség szerint – 

az elektronikus pályázati felületen is részben szerepeltetni kell majd. 

A pályázatokat a Kateketikai Iroda kezeli.  

 

 Ha a pályázattal kapcsolatban kérdés merülne fel, vagy segítségre van szükségünk, 

forduljunk bizalommal az iroda munkatársaihoz a +36-20/828-9173-as telefonszámon, vagy a 

kateketakor@gmail.com  e-mail címen! 

 

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 

2022. május 1. vasárnap  

 

A papír alapon - postai úton - küldendő mellékletek, továbbá az elektronikusan küldendő részletes 

programtervezet végső beérkezési határideje: 2022. május 1. vasárnap 

 

A papír alapon küldendő mellékleteket a Kateketikai Irodába kérjük eljuttatni! (6720 Szeged, Aradi 

vértanúk tere 2.) 

 

Sikeres pályázást, tartalmas nyári időtöltést kívánunk! 

 

Szeged, 2022. április 4. 

 

 

   

   Serfőző Levente 

hitoktatási referens 
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