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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A LISSZABONI IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓN  

VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA 
 

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia, a Városmajori Katolikus Egyesület (VÁKE) és a Városmajori 
Márton Áron Alapítvány (VMÁA) pályázatot ír ki a 2023 nyarán Portugáliában megrendezésre 
kerülő Ifjúsági Világtalálkozón (IVT) való részvétel támogatására.  

 

Általános tudnivalók 

A pályázat célja, hogy részvételi lehetőséget biztosítsunk az Ifjúsági Világtalálkozón a 
Városmajori Jézus Szíve Plébániához kötődő fiataloknak, akik elkötelezettek a plébániai 
közösség építése iránt, és az IVT-n szerzett élményeik, tapasztalataik segítségével a jövőben 
aktívan hozzá szeretnének járulni a plébániai ifjúsági élet fellendítéséhez. Az Ifjúsági 
Világtalálkozó egy életre szóló élmény, ami megerősítheti a fiatalok hitét, az Istenhez, az 
Egyházhoz való kötődést, és a hit közösségi megélésének szépségét. 

Célunk, hogy az anyagiak ne jelentsenek akadályt senki számára az IVT magas részvételi 
költségei (várhatóan kb. 400.000 Ft/fő) ellenére sem.  

Az IVT időpontja: 2023. július 26 – augusztus 6. Utazás: repülővel. 

Az IVT hivatalos honlapja, ahol további részletek elérhetők: https://www.lisboa2023.org/en 

A városmajori fiatalok az Emmánuel közösség által összefogott csoport tagjaiként vesznek részt 
a programon. A lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozóhoz kapcsolódó előtalálkozó keretében a 
résztvevők 3 napot Coimbrában, egy napot pedig Fátimában töltenek.  

 

Pályázók köre 

Az alábbi feltételeknek megfelelő fiatalok nyújthatnak be pályázatot:  
 Alsó korhatár: 18 év (szülői hozzájárulással 16 év). Felső korhatár: 30 év. 
 2017-2023 között legalább 2 éven át aktívan kötődött (vagy jelenleg is kötődik) a 

Városmajori Jézus Szíve Plébániához: pl. cserkészet, ministrálás, Majorchestra, plébániai 
táboros segítő, hittan stb. 

 A pályázó tudomásul veszi, hogy az IVT-n az Emmánuel közösség által összefogott 
csoport tagjaként vesz részt.  

 A pályázó vállalja, hogy az ifjúsági világtalálkozón szerzett élményeit, tapasztalatait a 
városmajori közösséggel megosztja, illetve az a plébániai ifjúsági élet megújításában 
az IVT-t követő évben aktívan részt vesz. 



 
 

Elnyerhető támogatás  

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: maximum 300.000 Ft/fő.  

(Kivételes esetben, egyedi mérlegelés alapján az egyes pályázók támogatásának mértékét a 
kiírók ennél magasabb összegben is megállapíthatják. ) 

A támogatott pályázatok várható száma: 5-10 fő. (A kiírók célgyűjtést is szerveznek az IVT-s 
részvétel finanszírozására. A célgyűjtés keretében befolyó összeg befolyásolja a fiatalok 
számát, akiknek részvételét a fentiek szerint finanszírozni tudjuk.) 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az alábbi pályázati űrlapon keresztül lehet 
benyújtani. 

Jelentkezési határidő: 2023. február 1. szerda. 

 

A pályázatok értékelése 

A beérkezett pályázatokról a Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosa, valamint a VÁKE és a 
VMÁA közösen döntenek. A nyertes pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 10 napon 
belül értesítjük.   

 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

 

Juhász András Forgács Lajos Semsey Gábor 
elnök 

Városmajori Márton Áron 
Alapítvány 

plébános 
Városmajori Jézus Szíve 

Plébánia 

elnök 
Városmajori Katolikus 

Egyesület 

 

 

 

https://forms.gle/gGPYJvuBaHQmKuHt6

