Székhely: H - 1098 Budapest, Napfény u. 6.
Tel/fax: (36 - 1) 377 8855
email: hungary@livingvalues.net

HÍRLEVÉL
VI. évfolyam 1. szám 2012. február

hírek, programok, lehetőségek,
a B. É. K. E. időszakos kiadványa,
az Elnökség szerkesztésében

A HÍRLEVÉL kapocs egymás megismerésére, segítésére és aktivizálására
Kérjük, hogy 1%-os felajánlásotokkal ebben az évben is gondoljatok a B.É.K.É.-re.
Adószámunk: 18252752-1-43. Kérjük, terjesszétek!
MOTTO: Az EGYSÉG szilárdságát az egyenlőség és az egyediség szelleméből fakadó nemes értékek

képezik.

??? / SIETSÉG/
Beteg ez a Világ
Rohanás-kór mérgez
És hogy időt nyerjen
Az ember, hát kérdez.
Ám a sietségben
Odavész a részlet
Igaz, hogy a részletekben
Van mindig a lényeg?
Ha várni tudnék
Nem kellene feltenni a kérdést.
A nélkül is megérkezne
A felismerés-érzés.
Ráadásul nem veszne el
Semmi fontos részlet.
Csak a türelem tárhatja fel
A teljes egészet.

/B.E.

2010.11.22. /

********
HÍREK
MOTTO: Egy közösségen belül csak azután jöhet létre az EGYSÉG, ha előzőleg külön-külön már

minden egyénben létrejött.
2011. szeptemberben Komlón GondolatTeremtő klub indult az ottani német klubban. A beszélgetések
témája belső értékeink. A klubot vezeti Gerstné Ibolya, segítői Siroki Edit és Szabóné Andi.
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********
2011. szeptemberben Fried Zsófia önkéntes koordinátori képzésen vett részt, ahol megismerkedett
Szakács Melindával, a Moravcsik Alapítvány szociális munkásával és önkéntes koordinátorával. Ennek
kapcsán meghívást kaptunk a „PSYCHART 24” című egyedülálló rendezvényre. „A Moravcsik Alapítvány
Kuratóriuma és a Budapest Art Brut Galéria alkotóközössége szervezte a rendezvényt, hogy a művészet
kifejező erejét felhasználva hozzájáruljon a mentális fogyatékkal és lelki betegséggel élők ellen irányuló
előítéletek és diszkrimináció csökkentéséhez, a társadalom által a pszichiátriai betegségek köré emelt
falak lebontásához. A 24 órás művészeti (festő) maratonra bárki benevezhetett. A rendezvényt az
interneten élőben közvetítették. A BÉKE a rendezvény első napján képviseltette magát a „Virtuescope”
önismereti játékkal. A játékot a résztvevők örömmel fogadták, és ennek folytatásaként 2012. februárjától
a Moravcsik Alapitvány és a BÉKE együttműködéseként – havonta egy alkalommal – értékekkel
kapcsolatos foglalkozásokat tartunk az Alapítvány által segítetteknek.
A résztvevők egyike - Gémesi Gábor – az első foglalkozást követően a következőket írta: „Először
párban ismerkedtünk egymással, az volt a kérés, hogy először a saját jó tulajdonságainkról
beszéljünk a párunknak. Nehéz kérdés, hiszen sokan küzdünk önbizalomhiánnyal. „Mi szerethető
lenne bennünk?” Pedig van.” … „Ezt követően kérdésekre válaszoltunk, úgy, hogy csak magunknak írtuk
le a választ egy papírra. Nem volt kötelező megszólalni, beszélni, mégis szinte mindenki elmondta a
véleményét, tapasztalatait. A pozitív befogadó légkörben egyre több ember megnyílt, és ezáltal
megkönnyebbült. Sokat tanultunk egymástól.”

********
Komlón a múlt tanév utolsó a Felsőszilvási óvoda szülői klub foglalkozásán a részt vevő szülőknek és
pedagógusoknak meseíróversenyt hirdettünk, amelynek „elbírálása és díjkiosztója” 2011. november 25.-én
– a klubfoglalkozás keretében – történt. Hat mese érkezett, amelyek közül az egyiket a tapasztalatok rovatban
olvashatjátok.

********
2011. december 10.-én a Kémia és Környezetvédelmi Tehetség Tanács megbeszélést tartott Szolnokon.
Egyesületünket Fried Zsófia képviselte. A KKTT-hez kapcsolódó cikkünk címe: Tehetséggondozás.

********
Ahogy már előző Hírlevelünkben is hírül adtuk, pedagógus-továbbképzőnk akkreditációjának megújítása
megtörtént. Ha egy iskolából legalább 12-en jelentkeznek, akkor egyrészt az iskolában, helyben megtartjuk
a továbbképzőt, másrészt csoportkedvezményt is biztosítunk. A csoportos és egyéni jelentkezéseket a
hungary@livingvalues.net emailen várjuk.

********
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Újból felhívjuk a figyelmet, hogy 2010. októbertől a B.É.K.E. eddig megjelent Hírlevelei magyarul
olvashatók a nemzetközi honlapon http://www.livingvalues.net/countries/hungary.html

********
HAZAI TAPASZTALATOK
MOTTO: Az EGYSÉG összekapcsolja a sokszínűséget, és véget vet a megkülönböztetéseknek.

A komlói Szülők Klubjában meghirdetett meseíró versenyre beérkezett egyik vidám, de annál
tanulságosabb mese.

Az égig érő vasalnivaló (Szabó Irén, Komló)
Élt egyszer a 21. század elején egy szegényasszony a panelerdő kellős közepén párjával, Szegény Elemérrel és
három gyermekével: Dzseniferrel, Jenniferrel és Gyurikával. A szegényasszony a keresztségben a Vilma nevet
kapta - de azt szerette, ha Bettynek szólították. Egy napon Szegény Elemér így szólt a párjához:
- Édes lelkem, nem találok vasalt inget. Vasalj kérlek!
- Mindjárt édes uram, csak reggelit készítek a gyerekeknek! - válaszolta Betty, miközben megkente a vajas
kenyereket, teát főzött, a mosógépben elindított egy adag mosást, felhívta a nagymamát a bevásárló lista miatt.
De a szeme sarkából egy aggódó pillantást vetett a kosárban lapuló vasalnivaló kupacra is.
- Még délelőtt kivasalok - gondolta.
Hipp-hopp, gyorsan eltelt a délelőtt! A szegényasszony elvitte Gyurikát az oviba, közben bevitte Jennifer
tornazsákját az iskolába (amit a szegény kislány otthon felejtett). A nagymamától elhozta a vasalnivalót is.
Nahát, mekkorára nőtt a kupac!- csodálkozott a szegényasszony.
Aztán bevásárolt a SPAR nevű elvarázsolt kastélyban, de mivel élesztőt, zöldséget és kenyeret nem kapott,
benevezett a TESCO „Ki nevet a végén?” című játékába. Sajnos Betty nem nevetett, mikor a félórás sorbanállás után kiderült, hogy kártyáját a Gonosz manó névtáblájú pénztárgép nem tudta leolvasni, készpénze meg
nem volt elég.
De otthon a szorgos kis mosó-masa-mosógép elvégezte a feladatát, Betty gyorsan kiteregethetett!
Gyorsan rotyogni kezdett az étel is a tűzhelyen, és még éppen időben sikerült kimondani a varázsszót: Terülj,
terülj asztalkám!, amikor betoppant a kis család, s a feneketlen bendők az ebéd utolsó morzsáját is eltüntették.
Betty leszedte a megszáradt ruhát. S mit látott?
S a vasalnivaló halma egyre nőtt, nőtt, nőtt…
Vele együtt szegény Szegény Elemérné kétségbeesése is nőttön-nőtt.
Másnap a vasalnivaló elérte a plafont, két nap múlva már az égig ért.
A szegényasszony végső elkeseredésében keresztanyjához, Tündér Tündéhez fordult.
- Vilma, Vilma! Vedd le az álruhád, és fogadd el, hogy nem Betty vagy. Segítek rajtad, hogyne segítenék!szólt a keresztanya.
- Figyelj jól a szavaimra, mert a csodát Neked kell elővarázsolni!
- Az égigérő vasalnivaló ősidők óta a háziasszonyokat sújtó legszörnyűbb átok. Az átkot akkor törheted meg,
ha a tennivalóidat rangsorolod: a fontosakat elvégzed, némelyeket delegálsz, másokat teljesen elhagysz. A
legfontosabb varázsigédet se feledd: „Szánj magadra időt!”, s varázspálcáját megsuhintva Tündér keresztanya
elindult túrázni a Zengőre. A hegycsúcsról még visszanézett, hogy boldogul szegény Vilma a jó tanáccsal. Nos,
látott is ám csudát!!
Vilmáék konyhájában Szegény Elemér épp a krumplit pucolta a vacsorához. Dzsenifer és Jennifer bepakoltak
iskolatáskájukba, majd kitakarították szobájukat. Gyurika összeszedte a játékait, és fürdéshez készülődött.
Vilma pedig boldogan vasalt, vasalt, vasalt! Mígnem az összes vasalnivaló elfogyott!
Este vacsora után megbeszélték a másnapi teendőiket, játszottak egy nagyot, majd Vilma egy jó könyvvel a
kezében vett egy finom forró fürdőt. Közben hálával gondolt keresztanyjára és a háziasszonyok végleg megtört
átkára.
Azóta nem nő soha égig a vasalnivaló. Aki nem hiszi, szánjon időt magára!!! :-)

********
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Tudjátok, hogyan kell karácsonyi ajándéknak papírszalvétából kiscsizmát
hajtogatni?
Hát így… mutatta nekünk Éva, szintén a komlói Szülők Klubjában.

Így kezdjétek a hajtogatást...

Látod Márti, ezt oda…

Már a többiek is pedzik…

Így már jó?

Nagyon figyeljetek…

Sikerült, és milyen szép lett!

********
A VACOGÓ EMBER
A vacogó ember, ki a napot kívánná látni,- mert elég bölcs már a fényhez, de nem elég szegény még a boldogsághoz akár te is lehetnél.
A napot meglátni, - melynek nem lehet hátat fordítani, mely mindenfelől süt, és belülről melegít -, e rohanó világban,egyre nehezebb.
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Ember! – Állj hát meg egy kis időre. Az ösvény melyen jársz, nem fut el előled.
Ember! - Hallgass hát el egy kis időre. A nyelved néma, csendes, ha folyvást nem beszélteted.
Néha, kis időre, csak legyél, - ne folyton csak tegyél! S akkor majd, megláthatod a Napot, mely mindig is ott rejtőzött a
rohanástól elhomályosult, fáradt szemeid előtt.
Lásd meg hát végre! - és melegedj fel, te szegény vacogó ember!

/B.E.

2011.01.20/

********
Mindenben ott van az érték, csak meg kell látni…

Kívülről…

Közelről…

A Kandó téri általános iskola 4. c. osztályának tanítója Kovácsné
Tóth Irén, aki a sok-sok évvel ezelőtt Gálné Kálmán Aranka által
életre hívott Szülői Klub tagja volt, egy nap gondolt egy nagyot, és
otthon felmarkolt egy csomó „kacatot”, amit már „semmire sem”
lehetett használni, és bevitte az osztályába. A gyerekek kaptak szép
gondolatokat „Az együttműködést áthatja a kölcsönös tisztelet.”,
„Ahol szeretet van, ott az együttműködés sem hiányzik” és a tanító
néni azt kérte tőlük, hogy a gondolatok alapján a sok „kacatból”
készítsenek valamit, ami értékes lehet maguknak és másoknak is.
Mivel a gyerekek kreativitása végtelen, és ha felhívjuk a
figyelmüket, akkor nagyon is hajlanak a jóra, ezért nagyon sok
értéket adó kép, „kreatúra” született. Ezekből az „alkotásokból”
mutatjuk be az értékek fáját, ami az osztály külső és belső oldalára
is felkerült.

És belülről.

Ennyire egyszerű értéket teremteni, és ezt nemcsak a fizikai szintű
eredmény mutatja, hiszen közben a gyerekek gyakorlatban is
együttműködtek szeretettel és egymás iránti tisztelettel.

********

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

B.É.K.E.

VI/1. HÍRLEVÉL

6. o

____________________________________________________________________________________________________________________________

TEHETSÉGGONDOZÁS
Ahogy már előző hírlevelünkbe szóltunk róla, a B.É.K.E a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő
Alapítványtól, a 2011. májusában létrejött Kémiai és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács munkájában
való részvételre kapott felkérést. A KKTT tagjai intézmények, társadalmi szervezetek és magánszemélyek,
emellett a Tanács munkáját segíti két gazdasági szervezet is.
A Tanács célkitűzései közé tartozik, hogy a tagjait folyamatosan tájékoztatása szakmai fórumokról,
támogatási lehetőségek megszerzéséről, továbbadjon olyan információkat, amelyek segítik a tehetséggondozás
rendszerét és továbbfejlesztését.
A 2011 őszén KKTT tájékoztatása alapján két rendezvényre jutottunk el. Az egyiket a II. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ rendezte 2011. november 18-án, akik maguk is tehetségpontok (Antanténusz
Tehetségsegítő Tanács), és a 4-10 éves korosztályra fokuszálnak. A rendezvényre a Tehetségsegítő Tanácsok
képviselőit hívták meg egy beszélgetésre a következő témákban:
 Hogyan teremthetünk, építhetünk kapcsolatokat határon túli tehetséggondozó programokkal?
 Milyen események fogják várhatóan meghatározni, befolyásolni a tehetséggondozás helyzetét,
kibontakozási lehetőségeit a közeljövőben?
 Eszmecsere gondjainkról, a kihívásokra született megoldásokról, módszerekről, ötletekről szabadon.
A beszélgetésre vendégként meghívták Fuszek Csillát – a Géniusz Programiroda nemzetközi kapcsolatainak
koordinátorát. A résztvevők bemutatkozása után kötetlen formában Fuszek Csilla számolt be röviden
nemzetközi tapasztalatairól. 50 tehetséggondozó programot néztek meg a világban. Mindegyik egyedi és a
helyi adottságok és igények alapján jött létre. Érdekességként említette, hogy ezeknek a programoknak a
létrejöttében több helyen a civilek játszanak kezdeményező szerepet. Általános tapasztalatként említette a
minőségi diák-diák kapcsolatok létrehozását, és a mentor hálózat fontosságát, hisz a „tehetség” mellett
legalább 9 évig szükséges a mentor. Szerinte a jó oktatás=tehetséggondozás. Élő, megoldásra váró
problémaként említette a szegregáció (elkülönítés, kiemelés) veszélyeit, ami később a gyermekek a
társadalomba való beilleszkedésének egyik gátjává is válhat. Ez egyrészt abból adódhat, hogy a gyermekek
fejlesztése „egyoldalúvá” válhat, azaz csak a „tehetséges” oldalra fokuszálnak, másrészt a gyerekek
„kiemelése”, helytelen önértékelést vonhat maga után. Még egy szintén figyelmet érdemlő tényre hívta fel a
figyelmet. Egy-egy pedagógus sokszor azért nem vállalja el a tehetséges gyermekekkel való foglalkozást, mert
nem érzi magát „eléggé” felkészültnek, nincs elég önbizalma, öntisztelete. (Ez sokszor abból a félreértésből is
adódhat, hogy sokan azt gondolják, hogy csak akkor foglalkozhatnak a tehetséges gyermekkel, ha a
szakismeretük meghaladja a gyermek szakismeretét. Szerintem a tehetséggondozásnál az a lényeges, hogy a
gyermeknek megfelelő irányt mutassunk, az ismereteket, majd annak alapján ő maga fogja megszerezni. FZS.
megjegyzése)
A másik rendezvényt (Tehetséggondozás – a másik oldalról) 2011. december 16-án a Zöld kakas Líceum
szervezte, amelyet olyan diákok részére hoztak létre, akik más középiskolákban sikertelenek voltak, holott
képességeiket nézve, nem csupán az érettségi, hanem a továbbtanulás is ajánlott nekik. A sikertelenségnek
számtalan oka lehet, a család, az iskola, maga a gyermek, stb. „Nem mindenkinek mi vagyunk a megoldás, de
fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki hozzánk fordul.” mondta Kerényi Mária az iskola
igazgatója. Az egy napos, nagyon érdekes konferencia és műhelybeszélgetés –többek között - azt mutatta meg,
hogy hogyan néz ki a segítő szakemberek és pedagógusok tehetséggondozó munkája a diákok szemszögéből.
Mind a két „oldal” – a tanárok és a diákok is – elmondták tapasztalataikat. A beszélgetés során számomra egy
olyan kép alakult ki erről az iskoláról, ami tudom, hogy nem mindennapos, de mégis ezt tartom
természetesnek, „normálisnak”. Szívet melengető volt, ahogy az igazgatónő és az ott lévő tanárok elmesélték,
hogy napi szintű a „stáb” ülés, azért, hogy a legjobbat és a legtöbbet tudják adni a diákoknak. Hasonló
hozzáállás volt a gyerekek részéről is, akik lehet, hogy más iskolákból ilyen vagy olyan oknál fogva kikerültek,
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de a Zöld kakasban kapottakat, egytől egyig értékelték. Azt éreztem, hogy ez az iskola valóban a gyerekekért
van. Örülök, hogy megismerhettem őket.
Fried Zsófia

********
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK
MOTTO: Az EGYSÉG elősegíti az együttműködést, növeli a feladat iránti lelkesedést, és alkotó légkört

teremt.
Az előző Hírlevelünkben már közöltünk két verset a PoEticidade: Értékek, költészet és érzések kötetből, amit
Brazilia Fortaleza városában működő Maria José Medeiros középiskola diákjainak munkája, és amit a “Belső Értékeink”
(Living Values) nemzetközi program inspirált.

Most ismerkedjünk meg további két verssel, magyarul, és az eredeti portugál nyelven.
Segítség

Ajudar

Valaki a Földön.

Alguém no planeta.

Hívd a költőt!

Chame o poeta!

Védjük meg a Földet.

Vamos preservar o planeta.
Chamem o poeta!

Hívd a költőt!

Vamos ajudar o planeta.

Segítsünk a Földnek.

Chamem o poeta!

Hívd a költőt!

Vamos limpar o planeta.

Tisztítsuk meg a Földet.

Chamem o poeta!

Hívd a költőt!

Vamos destruir a violência no planeta.

Pusztítsuk el az erőszakot a Földön.

Chamem o poeta!

Hívd a költőt!

Igor de Lima

Igor de Lima

A béke a belső nyugalom

Paz é estar quieto por dentro

Van bennem egy érzés

Existe um sentimento dentro de mim

Csupán érezhetem.

que só eu posso senti-lo.

Eltávolodtam magamtól

Existe uma ausência longe de mim

Csupán elérhetem.
Szomorúság van bennem
Csupán megragadhatom.
Szeretet van bennem

que só eu posso buscá-la.
Existe uma tristeza em mim
que só eu posso tirá-la.
Existe um amor dentro de mim
que só eu posso pegá-lo.
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Csupán megkaphatom

Existe um lugar maravilhoso

Van egy csodálatos hely

que só eu posso ir.

Csupán elmehetek oda.

Existe uma paisagem linda
que só eu posso vê-la.

Van egy gyönyörű táj

Existe uma fragrância

Csupán láthatom

que só eu posso senti-la.

Van egy illat

Existe uma paz dentro de mim

Csupán érezhetem.

que me faz perceber e sentir as coisas belas

Béke van bennem

que existem ao meu redor.

Ami felismerteti és érezteti a gyönyörű dolgokat

Essa paz é um caminho de luz

Amik körülöttem léteznek.

que me ajuda a ser pacífica e sentimental.

Ez a béke a fény egy ösvénye

Capaz de entender o balançar das flores,

Ami segít, hogy békés és érző legyek

o cantar dos pássaros.
Isso eu devo ao único sentimento que tenho

Ami megérteti velem a virágok hintázását, a

guardado quieto dentro de mim: a paz!

madarak énekét.

Francisca Francília

Ezt annak köszönhetem, hogy csak egyetlen
érzést tartok meg magamban: a békét!

Francisca Francília

********
NEMZETKÖZI HÍREK
MOTTO: Az EGYSÉG kialakulásához el kell szakadni a negatívtól, és újból és újból pozitív célokra kell

koncentrálni.
Részletek az ALIVE Elnökének decemberi leveléből:

Kedves ALIVE Kollégák!
Így évvégével, amikor mindannyian egy kicsit „leengedünk” a mindennapi munka szorításából, és ha
szerencsések vagyunk, akkor már várjuk, hogy újból egy kis időt tölthessünk a családdal, a barátainkkal. Bár
ez az év sokak számára elég nehéz volt ezekben a bizonytalan időkben, de az LVE (Belső Értékeink
program) folyamatosan bebizonyítja, hogy az egész világon emberek és saját magunk jóllétének egy nagyon
fontos komponensévé vált a kemény gazdasági helyzet kezelésében.
Világosan tudatában vagyunk annak, hogy az LVE milyen erőteljes eszköz, és mindannyian a legjobbat adjuk
magunkból, hogy népszerűsítsük és terjesszük az értékek üzenetét a közeli és távoli környezetünkben. Ezért
az elkötelezett és folyamatos erőfeszítésért az ALIVE elnökeként a legnagyobb tisztelettel szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek.
Egy kis csalódást okozott, hogy a Johannesburgba tervezett konferenciát le kellett mondani, de ugyanakkor
ez egy visszatükröződése a jelenleg uralkodó gazdasági realitásnak. Ez azonban megnyitotta a kaput más
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technológiák felfedezéséhez és használatához, ami azt teszi lehetővé, hogy a jövőbeli kommunikációnk és
kapcsolatunk pénzkiadás és fáradságos utazás nélküli is megtörténjen.
Az első WEBINAR internetes „konferenciánk”, beszélgetésünk 2011. november 24.-én sikeresen
megtörtént, bizonyítva, hogy ilyen módon is milyen jó minőségű interaktív kommunikáció lehetséges. Esther
Khavous, ALIVE kuratóriumi tag Izraelből, felajánlotta, hogy elsőként bemutatja a 2008-ban indult, és
sikeresen alkalmazásba vett „Volunteer Cities” (Önkéntes városok) programjukat. A Power Point bemutató
nagyon világosan dokumentálta az ottani LVE és partnerei együttgondolkodását, együttműködését és
támogatását a projekt megvalósításában. (A PP bemutató anyaga angol nyelven a szerkesztőségben bárki
számára rendelkezésre áll).
Mindenkinek kívánok értékkel teli 2012-es évet.
Marcus Moses
ALIVE elnök

********
2012. január 22.-én a második WEBINAR „konferencia” is megtörtént „I
am because we are” („Azért vagyok, mert vagyunk”) címmel.
Helen Sayers az ALIVE tanácsadó testületének egyik tagja mutatta be
„UBUNTU! The Spirit of Humanity” (Rediscover the art of living together
in harmony) UBUNTU! Az Emberiesség Szelleme (Újra fedezzük fel a
harmóniában való együttélés művészetét) című könyvét, és a könyv
alapján beszélt a különböző országokban (ezek közül néhány: Kuwait,
Anglia, Cameroon, Oman, Senegal, India) tartott kreatív, interaktív
workshopjainak különleges tapasztalatairól.
A rendkívüli hasznos könyv a www.livingvalues.net honlapról letölthető.

GONDOLATOK, ÖTLETEK, TERVEK
Ha szülői csoportot szeretnétek indítani, akkor erről szintén az elérhetőségeinken keresztül lehet bővebb információt
kapni. Megfelelő számú jelentkező esetén facilitatori (szülői csoport-irányítói) tréninget is indítunk.
Elsősorban a további szakirodalom magyar nyelvű hozzáférését igyekszünk lehetővé tenni, amihez szerkesztői,
korrektúrázási segítséget is szívesen fogadunk.
Gyűlnek az egyes értékekkel kapcsolatos vizualizációs kommentárok és különböző céllal használható gondolatok is.
Ezekhez szintén az elérhetőségeinken keresztül lehet hozzájutni, ill. bővíteni.
Ezzel a HÍRLEVÉL-lel fórumot biztosítunk mindazoknak, akik „Belső Értékeink Nemzetközi Oktatási Programmal” (Living
Values, LVE) kapcsolatba kerülve, annak elveit, módszereit használják, vagy ezután szeretnék használni, tapasztalatokat gyűjtöttek,
amit szeretnének másokkal is megosztani, kíváncsiak mások munkájára és tapasztalataira, és ennek kapcsán szeretnének egymással
kapcsolatba kerülni, és nem utolsó sorban szeretnék, ha a program nyújtotta kimeríthetetlen lehetőségek, szélesebb körben is
elterjednének. Tehát a HÍRLEVÉL mindazoknak szól, akik fontosnak tartják, hogy a társadalomban újból természetessé váljanak az
emberi értékek, és ennek megvalósulásáért tevékenykednek, vagy szeretnének tenni is a mindennapi életükben, az iskolában, a
családban.

Várjuk tapasztalataitokat, anyagaitokat a hungary@lvingvalues.net email címre. Így maradhat
Hírlevelünk élő!
Köszönjük!
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