
Új Város – összeköt és gondolkodni hív 
 

Mi az Új Város? 

Az Új Város a Fokoláre Mozgalom színes, közéleti magazinja. Célja a Fokoláre Mozgaloméval 
megegyezően az egység kultúráját terjeszteni, a közösségi lelkiség megélését előmozdítani.  
A lelki, egyházi, társadalmi és környezeti témákra a szeretet szemével nézni, párbeszédre 
készen gondolkodni és gondolkodtatni. Az olasz eredetű mozgalom 1956-ban alapított Città 
Nuova nevű lapjának mára 37 testvérlapja van szerte a világon. Közülük egy az Új Város, 
mely 1989 óta jelenik meg változó (havi-kéthavi) intenzitással. 

 

Mi a Fokoláre Mozgalom? 

A Fokoláre Mozgalom (Mária Műve) egy katolikus lelkiségi megújulási mozgalom. Chiara 
Lubich alapította 1943-ban az olaszországi Trentóban, a körülötte összegyűlt fiatal lányok 
közösségéből. Élő hittel kezdték megvalósítani az evangéliumot: Isten lett az első életükben, 
javaikat közösen kezelték. A trentóiak nevezték őket először focolarenak ('családi tűzhely'), a 
köztük élő, meleget és fényt adó szeretet miatt. A mozgalom életének alapja az evangélium 
olvasása és annak tettekre váltása. A havonta megjelenő Életige (egy igeszakasz és a hozzá 
fűzött magyarázat), közösségi formában segíti ennek megvalósulását. Fő célja, hogy 
megvalósuljon, amit Jézus kért főpapi imájában: „Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,21), 
ezért tagjai minden területen dolgoznak a keresztények egységéért, de ökumenikus 
kapcsolatban állnak más keresztény egyházakkal és párbeszédben más világvallásokkal, sőt a 
nem vallásos világgal is. 

 

Főbb rovataink 2018-ban: 

Körbejáró: Több oldalról megközelítve mutatunk be aktuális és fontos témákat, kérdéseket 
teszünk fel és támpontokat adunk a továbbgondoláshoz. (Így ezen összeállítások csoportok 
beszélgetéseihez is jól használhatók.) Idei első témánk az önkéntesség, de írtunk már az 
egészségügy helyzetéről, az oktatásról és a családról is. 

Arckép: Érdekes, kiemelkedő, hiteles. E három jelző igaz mindazon interjúalanyunkra 
(művészekre, sportolókra, tudósokra), akikkel ebben a rovatban beszélgetünk. 

Nézőpont: Rövid reflexiók a körülöttünk zajló eseményekre. Hogy egyre inkább tudjunk és 
merjünk saját véleményt alkotni. 

Színfolt: A remény jelei a szürke hétköznapokban. Olyan események, kezdeményezések, 
rendszeres vagy alkalmi tevékenységek, melyek valóban jobbá teszik a körülöttük lévő 
világot. 

Alapkő: Chiara Lubich, a mozgalom alapítójának valamely fontos, a témába vágó gondolata. 

Életige: Az evangélium egy szakasza és a hozzá fűzött magyarázat, melyet az adott hónapban 
37 nyelvre lefordítanak, és mintegy 5 millióan igyekeznek megvalósítani hétköznapjaikban. 

Igenlét: Az Istennek kimondott igenből, az evangélium szavait élve született kisebb-nagyobb 
tapasztalatok az egész világról. 



Gyöngyszem: Embert próbáló élethelyzetek, önként vállalt vagy kapott nehézségek, és az 
Istennel megélt göröngyös kivezető út szépségei. 

Életmód: Mindennapi életünk kihívásai a pszichológus szemével. Hogy kicsit értsük is, 
hogyan működünk, s így tudjuk elfogadni, szeretni önmagunkat. 

Meseország: A bájos rajzokkal illusztrált rövid mesékben a minket körülvevő természet 
szereplői elevenednek meg és segítenek bennünket (s talán nem csak a gyerekeket), a 
szeretet útján. 

 
 

Előfizetés – 2018: 

Az Új Város előfizetéses rendszerben működik, egyedi lapterjesztés csak korlátozott 
számban, 700 Ft/lap áron. 

Kis példányszámban megjelenő, nagyrészt önkéntes munkatársakkal dolgozó magazin 
vagyunk, igyekszünk pályázatokon is részt venni, de ezzel együtt sem tudjuk árainkat 
versenyképessé tenni. A Gondviselés folytonos megtapasztalását jelenti, hogy évről évre 
meg tudunk jelenni, és támogatóink jóvoltából immár 15 éve Erdélyben és Vajdaságban is 
hozzájuthatnak lapunkhoz önköltségi áron. 

 

Bízunk abban, hogy ebben az évben is lesznek olyanok, akik fontosnak érzik ezt az ügyet, 
hogy a keresztény szellemiségű újságok piacán még továbbra is jelen legyen, és a 
véleményformálás eszköze lehessen az Új Város. 

 

Előfizetési díj egy évre: 

normál – 5000 Ft, diák – 3500 Ft, támogatói – 10 000 Ft 

Az előfizetés tartalmazza: 

– Évente 6 lapszám (kéthavi megjelenés), 

– 40 színes oldal, 

– postai szállítás költsége, 

+ ajándék 2018-ban megjelenő Új Város könyv (legalább 1500 Ft értékben) 

 

Előfizetés módja: 

– A 11705008-20434836 OTP számlaszámra történő befizetéssel vagy átutalással. Fontos, 
hogy a közlemény rovatban tüntesse fel az alábbiakat: név, postázási cím, e-mail cím. 

Kérjük, hogy az átutalásról az adatokkal együtt küldjön egy e-mailt a terjesztes@ujvaros.eu 
címre. 

 

Előfizetési határidő: 2018. január 15. 
 

Megtisztelne vele, ha Önt is olvasóink között tudhatnánk! 

 

Köszönettel, az Új Város szerkesztősége 

mailto:terjesztes@ujvaros.eu



