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Kedves Mindnyájan! 
 

Kisebb szünet után, újult erővel ismét jelentkezünk az Új Emberiség 
Hírlevéllel!  
 
Azt is szeretnénk jelezni, hogy ezzel a kis kihagyással egy időben új módon 
is jelen vagyunk: a facebook-on is megjelenünk meg online módon. (Új 
Emberiség oldalt kell keresnetek.) 
 
Itt értek el híreket, információkat! Kérjük, terjesszétek köreitekben, 
szóljatok hozzá az oldalon levő témákhoz! Reméljük, ez még inkább segíti 
az "együtt"-et, konkrét módon is!  
 
Azt gondoltuk, az online megjelenés átveheti a „hagyományos” hírlevél 
szerepét… 
Egyes visszajelzések alapján azonban azt láttuk, hogy ez nincs így! 
 
Ezért aztán most újra küldjük a megszokott formában. A facebook-
oldalunk tovább fut! Igazán friss információkat, reagálások lehetőségét 
első sorban ott tudjuk biztosítani. 
 
Köszönjük ismételten a visszajelzéseket! Ez számunkra visszaigazolás és 
megerősítés, inspirációt és erőt adó visszajelzés is volt: fontos 
számotokra/számunkra a Hírlevél! 
 



 

Velünk történtek 2015. szeptember - november hónapban 

 
 
Szegeden, 2015. szeptember 25-26-27-én a nagy sikerrel megvalósult Tágas Tér Fesztivál 
egyik kiemelkedő eseménye volt a nemzetközi GEN VERDE együttes fellépése. Nagyban 
hozzájárult a Fesztivál azon célkitűzésének sikeres megvalósulásához, hogy maradandó 
emberi közösségi értéket ne csak felmutasson, közvetítsen, hanem abba élő-eleven módon 
minél többeket bevonjon. Így nagyban hozzájárultak egy rendkívüli minőségi közösségi 
erőtér létrehozásához. A felkészülés a 25-i koncertre a Szegedi Szakképzési Centrum 
Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolában az iskola, valamint a Karolina 
Gimnázium 120 fiataljával együtt történt, az Együttes vezetésével 4 napon át. Az óriási 
élményt – és igazi közösséget létrehozó – felkészülés után, 25-én pénteken együtt adták elő 
a koncertet, az Újszegedi Liget Főszínpadán. A koncert utáni visszacsatolásos találkozóról alig 
akartak hazamenni a fiatalok. A kapcsolat a fiatalokkal és a tanárokkal folytatódik. A Gen 
Verdétől meghívást kaptak Loppianóba, így a november 14-i utótalálkozón a Fokolár 
Közösségi Házban ezt is terveztük többek között. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



- 2015. szeptember 29. Magyar Országgyűlés, Felsőházi terem 
Ferenc pápa 2015. júniusában jelentette meg enciklikáját a teremtett világ iránti 
felelősségről Laudato si’ (Áldott légy!) címmel.  

 
A konferencián, melynek előadói a pápai körlevél üzenetét, helyzetértékelését és 
javaslatait vizsgálták, részt vett Erdő Péter bíboros, Veres András püspök, az MKPK 
elnöke, Alberto Bottari de Castello pápai nuncius, Székely János püspök, az MKPK 
Caritas in Veritate Bizottságának elnöke, Áder János köztársasági elnök, Kövér László 
házelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az MKPK megjelent tagjai, a közélet 
képviselői. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttműködésben, a Naphimnusz Egyesület, valamint 
az Eco-One (Fokolare Mozgalom) közreműködő segítségével „Közös otthonunk a 
teremtett világ” címmel, egyházi és politikai vezetők részvételével konferenciát 
rendezett szeptember 29-én az Országház felsőházi termében. 
 

   
 

 



 
A konferencián a felsorolt egyházi és állami méltóságok ismertették az enciklika 
időszerűségét, jelentőségét, forradalmian új megközelítését és radikalitását. 
 
A konferencián Nobilis Márió a nyilvánosság számára is bemutatta az „öko-
dobókockát”, amely elérhető és letölthető leírásával együtt a www.fokolare.hu 
honlapról. 

 
- 2015. november 21. 
 

A Fokoláre Mozgalom konferenciát szervezett a mozgalom tagjai számára azzal a céllal, 
hogy elősegítse a közös gondolkodást az egység karizmájának társadalmi és kulturális 
vonatkozásairól, és hozzájáruljon a mozgalom aktuális céljainak a megvalósításához.  
 
A konferencia programjában egyaránt voltak elmélyítő jellegű előadások és konkrét 
tapasztalatokról szóló beszámolók, lehetőséggel a párbeszédre. 
 
Előtte rövid bevezető gondolatokat hallhattunk a témakör globalizációs (a migráció 
nemzetközi összefüggései), politikai (megoldások a migráció kezelésére), humanitárius 
(konkrét segítség), és vallási (iszlám és kereszténység) megközelítéséről. 
 

     
Már most figyelmetekbe ajánljuk: 

A tervek szerint a novemberi konferenciát egy másik is követi 
majd 2016. április 9-én. 

 
 

- 2015. november 25. 
 

Többen részt vettünk a Földművelésügyi Minisztériumban az egyházak 
környezetvédelmi szerepéről tartott egész napos konferencián. 
A rendezvényen számos Magyarországon működő egyház bemutatta környezetvédelmi 
tevékenységét.  

http://www.fokolare.hu/


 
 

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
államtitkár a környezetügy vallás-erkölcsi megközelítésére hívta fel a figyelmet. 
Az államtitkár hangsúlyozta: az enciklika gyökeresen szakít az eddigi gondolatmenettel. 
Környezetünk védelmét már nemcsak gazdasági, politikai és természettudományi 
szempontból kell vizsgálnunk, hanem erkölcsi megközelítésből is. 

 
 
Az eseményen bemutatkozott a mára világhírű Pannonhalmi Bencés Főapátság, a 
Krisna-völgyi ökoközösség.  
 
A konferencia résztvevői hallhattak a kóser zöldségtermesztésről, amelyet autista és 
megváltozott munkaképességű emberek végeznek, megismerkedhettek továbbá a 
Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmával, a zuglói 
Templomkert projekttel, nem utolsó sorban a buddhista szemlélettel is. A hallgatóság 
az előadásokból megismerhette a környezetbarát kertművelést, egy több száz éves 
múltra visszatekintő gyógynövénytermesztő gyakorlatot, szó volt a szelektív 
hulladékgyűjtésről és a napkollektor használatának előnyeiről, valamint egy templom 
mellett működő termelői piacról is. 

     
 
Szeretnénk valamilyen formában mi is segíteni a most megkezdett folyamat, a 
megjelentekkel való kapcsolat folytatását… 

 
- 2015. november 28. - JÓTÉKONYSÁGI BÁL JÁNOSHALMÁN 
 

Már a 8. alkalommal rendezte meg egyesületünk a városban a jótékonysági bált, aminek 
idén a célja: egy felnőtt játszótér, szabadtéri fitness játékok telepítése. Az időpontot 
megelőzően több estén is összejöttünk a közösség tagjaival, hogy előkészüljünk a 
bálhoz. Nagyon jókat beszélgettünk, és szétosztottuk a feladatokat. 



 
A meghívások is mindig örömet adnak, mert sok emberrel kapcsolatba kerülünk, és 
megtapasztaljuk a jó szándékot, s az adakozásra való készséget. Mindamellett, hogy 
sokan támogatták a rendezvényünket, 170-en el is jöttek, és adták a jó hangulatát a 
bálnak. 
 

 
 

 
 
Szenzációs tombolatárgyak voltak, amik szintén az adakozók nagylelkűségét igazolták. 
Sok "fődíjat" is kisorsoltunk: pl. egy egészben sült malacot, és egy profiknak való 
kerékpárt. 
Idősek és fiatalok is együtt ropták a táncot, s a helyi cukrász által felajánlott 200 szeletes 
torta is nagyon kapós volt. Többen mondták, hogy csak erre a bálra jönnek el, mert itt 
mindig jól érzik magukat. 
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket, céljainkat! 
 

Malustyikné dr. Király Ibolya - Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
 
- 2015. november 30. 
 

Jánoshalmán pedagógusokkal találkoztunk, hogy elindítsuk a béke-dobókocka 
projektet. Nagyon sok tapasztalat elhangzott, sok-sok ötlet, hogy hogyan tehetnénk 
élővé az iskolában óvodában a dobókocka használatát.  



 
Egy német tanárnő pl. azt a feladatot adta a diákoknak, hogy menjenek ki a térre 
forgassák meg a kockát, és az oldalakat fordítsák németre.  
 
Vagy az etika tanár rendszeresen használja az óráján a dobókockát. Most adventben 
indul a Gurul a kocka program. Izgatottan várjuk a fejleményeket. 

 

 

- 2015. november vége 
 

Többen voltak a ezekben a napokban Bicskén a menekült-táborban a Fokolár 
Közösségből. A Szent Egyed közösség szervezésében volt ott mise és az azt követő 
agapé. 
 

   
 
Igény merült fel arra, hogy a Szent Egyed Közösséggel együttműködve részt vegyünk a 
táborban élők megsegítésére. 
 
A legközelebbi lehetőség egy karácsonyi ebéden való részvétel (december 26-án), ahol 
részt vehetnénk az otthonteremtő családi légkör biztosításában. 
 
Akit érdekel ez a lehetőség, vagy többet szeretne megtudni minderről, látogassa meg 
facebook-oldalunkat, vagy szóljon, írjon a Hírlevél ismert „kiadóinak” – vagy annak 
jelezze, aki révén a Hírlevelet kapja! 
 
 
 



 
- 2015. október 22-23-án Zágráb  

A horvát főváros adott otthon egy Családkonferenciának, amelyen Frivaldszy Edit is 
előadott a "magyar családképről".  
Emellett az Emberi Méltóság Központ szervezésében Novák Katalin családügyi 
államtitkár részt vett és felszólalt. 
Új európai polgári kezdeményezés indul Anya, Apa, Gyerekek címmel. (Részletek 
facebook oldalunkon!). 
 
Az Emberi Méltóság Központ irodájában új munkatársat üdvözlünk Maucháné Ligeti 
Nóra személyében, aki Fábián Kriszti helyére érkezett, miután Krisztinek az anyaság 
lefoglalja minden idejét. A Központ hírlevelére a meltosag.hu oldalon iratkozhattok fel, 
amin keresztül többet megtudhattok, hogy mi történik a házasság és a család 
intézményével kapcsolatban itthon, Európában és a nagyvilágban. 
 
Frivaldszky Editről egy cikk jelent meg a Magyar Idők című újságban, "Kő a vízbe" 
címmel. Röviden leírás arról, hogy kis lépésekkel hogyan lehet társadalmi változásokat 
elérni. (A teljes interjú olvasható facebook oldalunkon!) 
 
 

- 2015.szeptember-november:  
Zöld Világ 
Az egészségügyi dolgozók a nyári szünet után nagy várakozással néztek elébe az új 
találkozásoknak, azzal az örömmel, hogy új kollégákat is fogadtak. Minden hónapban 
találkoztak egyszer; beszélgetéseik kiinduló pontjául az éppen aktuális Életige, Ferenc 
pápa „Evangélium öröme” című apostoli buzdításából a kapcsolatokról a 91- és 127. 
cikkely, valamint a nemzetközi kongresszus témájából „Kommunikáció és kapcsolatok az 
egészségügyben” néhány gondolata volt.  
Mindenki mindig adja a maga részét, erős forrás számukra ez a találkozás. Egyikük így 
fogalmazott: ”… adjak teret a másiknak, jól kommunikáljak, és akkor együttműködés 
lesz!” Egy másik vélemény így hangzott: “Ne függjek attól, hogy melyik kollégával kell 
dolgoznom, mert keresztény vagyok! A kevésbé szimpatikusat is szeretnem kell,- sőt még 
jobban!-, és akkor is szeretnem kell, ha hülyének néznek!” 
 

- 2015. szeptember- november 
Nevelés Világa 
Világunkban több személyes találkozás zajlott; „ürügy” volt erre a „Spirál füzet 3” (a 
2014-2015-ös év kapcsolatairól a beszámolók) személyes átadása.  
Megismertük munkájuk jelen gondját-baját, erre válaszul a Portfólióval kapcsolatos 
segítségnyújtó alkalmat szerveztünk kétszer.  
 
Részt vettünk életük nagy eseményén: 60. éves születésnap a Budai Református 
Gyülekezetben.  
 
Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnázium nagy ünnepségén, a FAVÉT-en 
(Fiatalok a Világ Életéért Találkozó) megismerhettük azt a tevékenységet, amit az iskola 
a saját és az egyházmegye fiataljaiért tesz. Teremtés védelem témakörben igyekszünk 

http://meltosag.hu/


tájékozódni, mert érezhető, hogy a családok és a pedagógusok felelőssége és feladata 
nagy. 
 
A fent említett alkalmakon kívül a Sándor kör (ökumenikus pedagógus kör) alkalmán is 
jelen voltunk. Meskó Orsi óvodájában a lelki napon az új Enciklika ismertetése volt a 
téma; tartotta: Román Zsuzsa  
 
A menekült helyzetről is próbáltunk tájékozódni: KPSZTI (Katolikus Pedagógiai Szolgálat) 
továbbképzésén, „taizés” fiatalok szolgálatának beszámolóján, de ott voltunk a Szt. 
Egyeddel való közös imán is.  
 
A 2016 február 20- i, „A közösség megtartó ereje” című találkozónk előkészítő munkái 
zajlanak: A Barenboim dokumentumfilm fordítása, feliratozása,(melyen 9-en dolgoztak, 
köztük egy fiatal is!!), és a Meghívó is elkészült. Szponzorkeresés zajlik.  
Ezt a filmet a VIII. ker. Józsefvárosi Zeneiskola (akivel élő, folyamatos kapcsolat van) már 
a nevelési értekezletén meg is nézte! 
 
Dejtári kapcsolat  
Suhaj Giziéktől kérés érkezett; egy nagymama egyedül nevelte két unokáját, nekik kért 
Gizi segítséget. Romhányi Laciék, Kovács Oktiék, Csépe Cili, és a Nevelés Világába 
bekapcsolódó hölgy révén bútor, hűtőszekrény, szőnyeg, karácsonyi díszek és még 
nagyon sok minden ismét megtöltött egy kis furgont.  
 
 
A cigánygyerek tánccsoport 11 fővel meghívást kapott Rómába, Ferenc pápával 
találkozni a világméretű cigánytalálkozón. Október 23-án segítettünk nekik a budapesti 
átszállásban, amiért nagyon hálásak voltak. Igen jó hangulatban telt el ez a rövid kis idő. 

 
 



A Béke Háló őszi tevékenységei: 
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola őszi vásárán a békehálós gyerekek 
süteményt árusítottak.  
Az őszi vásáron sok jó minőségű használt ruha megmaradt.  
További gyűjtést szerveztünk, majd az őszi szünetben, október 29-én elvittük az ózdi II. 
János Pál Pápa Katolikus Általános Iskolának. Kocska Ágnes igazgatónő nagy szeretettel 
fogadott minket. Elmentünk a cigány telepre is. Közelről nézhettük meg milyen 
otthonokból indulnak az iskolába a tanulók. Az utcán munka nélkül ténfergő felnőttek és 
gyerekek nagy tisztelettel fogadták az igazgatónőt. „Mindenképp a cigánygyerekek 
felemelkedését is szolgálja az élénkülő kapcsolat a Nérivel, a Béke Hálóval” – mondta az 
igazgatónő. Szép napot töltöttünk együtt, a viszontlátás reményével búcsúztunk el. 

Cravero Ági és Horváth Viki 

 
 

- 2015. november 5. 
 
Malustyikné dr. Király Ibolya írta 
Még tavasszal történt, hogy felhívott Petróczi Erzsébet, Szegeden Gál Ferenc Főiskola 
tanára, hogy olvasta a "Közösségben egészséges" c. könyvet, és ez alapján meg szeretne 
hívni a Hírvivők c. konferenciára előadónak, és esetleg workshop vezetőnek is. 
Az egész felkérés számomra Isten ajándéka volt.. Ezután telefonon, emailen keresztül 
tartottuk a kapcsolatot, és állt össze az anyag, ami végül is az előadás lett.  
A november 5-i konferencián volt Új-Zélandról, és Törökországból is előadó. Kb 120 
résztvevő volt, főiskolai hallgatók, hittanárok, pedagógusok, szociális munkások, 
szerzetesek, főként Szegedről, de jöttek Vajdaságból is, és más településekről is.  

  



Az előadáson végig nagy figyelem volt, utána többen mondták, hogy érezni lehetett 
belőle a „fokoláros” hangulatot. A téma többeket érdekelt, mert a workshopra is 
eljöttek. Ott az élményem szintén nagyon felemelő volt. Nagyon meleg, személyes 
hangú beszélgetés alakult ki. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy számára az együttlét 
katarktikus élményt jelentett. Egészségről- betegségről beszélgettünk.  
Természetesen a nyári életmód táborról is meséltem, és sokakat érdekelt is, és már 
most jelezték, hogy szeretnének a következőre eljönni. A nyári tábor 2016-ban úgy 
tűnik, hogy július 18-22-ig lesz Jánoshalmán újra. 
 
 

FIGYELEM!!!! 
RÓLUNK VAN SZÓ! 

 
Mint biztosan értesültetek róla, a Fokoláre Mozgalom szeretné a következő hónapokban 
minél több közéleti személyiséggel és jóakaratú emberrel megismertetni a béke 
érdekében megfogalmazott konkrét kéréseket.  
 

„Kívánjuk a békét és minden nemzet egységét!” 
 – mondják a fiatalok, és ezért minden embert arra hívnak, hogy aláírásukkal (az 
Interneten írható alá. www.ujvaros.eu/post/15901) Támogassuk a világméretű akciót. 
 

ÚJRA FELHÍVJUK A FIGYELMET! 
ÍRJUK ALÁ MINÉL TÖBBEN! 

 

 

https://www.change.org/p/sign-up-for-a-global-petition-for-peace-now
http://www.ujvaros.eu/post/15901

