
Valóságshow, party, Krisztus - ez a Common Post! 
 

 

Elindult a TVShoeShine és a BonumTV új sorozata a „Common Post”! A hat részes, egyenként tíz perces 

magazinműsor alapvető célja, hogy olyan hazai és nemzetközi „jó gyakorlatokat” mutassanak be, 

amelyek lehetőséget teremtenek a fiataloknak, hogy a kereskedelmi csatornák által közvetített 

tartalmakon túl, megismerkedhessenek egy egészen más értékrenddel és bepillanthassanak különböző 

keresztény ifjúsági közösségek élettel teli, vonzó és pezsgő világába. 

 

A sorozat első részében a Fokolare lelkiségi mozgalom legjelentősebb modelltelepüléséről, az olaszországi 

Loppiano-ról készítettünk rövidfilmet, hogy bemutassuk  az ottani élet hétköznapjait, a mögöttes tartalmat és 

persze a szilveszteri ünnepet. A Fokolare mozgalomban a legkülönbözőbb foglalkozású, vallású, vagy épp nem 

vallásos meggyőződésű emberek kötelezték el magukat, hogy krisztusi értékek mentén egy szolidárisabb világ 

magját alkossák a „Tedd azt másokkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek” szellemiség jegyében. 

 

A „Common Post” további epizódjai: 

 

2. Jugendkirche - Az új generáció temploma  

Zenés rendezvények, koncertek, filmklubok, interaktív események zajlanak a bécsi, korántsem hétköznapi ifi 

centrumban, mely teljesen új nézőpontból közelíti meg az egyház ifjúsági, pasztorális feladatait és a 

közösségteremtés, illetve az ifjúsági kommunikáció kérdéseit. 

3. Keresztény közösségi partykultúra. Létezik?  

A gödöllői keresztény ifjúság megunta, hogy 100 kilométeres körzetben nincs olyan szórakozóhely, ahol 

biztonságosan, mégis önfeledten tudnak szórakozni, táncolni. Építettek maguknak egy saját helyet, ahol nem 

csak „tombolni” lehet, de mintát is adnak az igazán szabad, de egymást tiszteletben tartó, biztonságos és 

kulturált szórakozásra. 

4. FÉK – Fiatalok az élet küszöbén.  

A világtörténelem legnépesebb, de egyben legmagányosabb emberiségének korát éljük. Rengeteg nehézséggel 

szembesül egy helyét kereső fiatal manapság. Nekik nyújt segítséget a Fiatalok az Élet Küszöbén munkacsoport 

az egészséges önismeret, a tartós kapcsolatok, a stabil értékrend és a boldog családi életre való készség 

kifejlesztésében. 

5. Fogyatékkal élő ember vagyok, ez tesz szabaddá. Melyikünk a normális te vagy én? 

Milyen az a világ, ahol a reklámok nagytöbbsége nem létezik? Mi ellen lázad kamaszként egy fogyatékkal élő? 

Vajon a különböző fogyatékkal élők, hogyan gondolkoznak egy másfajta fogyatékkal élőről?  Merőben új 

megközelítésben láthatjuk, hogy fogyatékkal élő embertársaink teljes emberek, sőt talán olyan belső személyes 

tartalmat képesek felépíteni magukban, melyet mi „egészségesen” elképzelni sem tudunk. 

6. Közösségi “valóságshow” – A közösségi élet fiatalként nem ciki 

Valóban unalmas, bigott emberek lennének a keresztény fiatalok? A néző a könnyed, „valóságshow” stílus által 

részese lehet a keresztény közösségi lét eseményeknek, benne érezheti magát az események folyamában, egy-

egy kérdésben, szituációban.  Hétköznapi élet, tartalmasan, aktívan, boldogan. 

 

 

http://bonumtv.hu/
http://shoeshine.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=126


 

Sorozatunk a Médiatanács támogatásával készült. 

 

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető az első rész: 

http://shoeshine.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1520:a-hegyre-epuelt-varos-loppiano-

commonpost&catid=65:common-post&Itemid=126 

 

További információ, kapcsolat: 

Email: nagy.balazs@shoeshine.com 

http://shoeshine.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1520:a-hegyre-epuelt-varos-loppiano-commonpost&catid=65:common-post&Itemid=126
http://shoeshine.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1520:a-hegyre-epuelt-varos-loppiano-commonpost&catid=65:common-post&Itemid=126

