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I.

BEVEZETŐ

Kedves Olvasó!
Ön a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány elmúlt időszakbeli munkájáról szóló össze
foglalót tartja a kezében. Tevékenységünk során sokakkal kerülünk kapcsolat
ba: ismeretterjesztő, kulturális előadásaink nézőivel, tanulmányi versenyeink,
pályázataink résztvevőivel, partnerszervezetekkel, adományozókkal és adomá
nyozottakkal vagy épp olyan emberekkel, akik egyszerűen csak szimpatizálnak
alapítványunk célkitűzéseivel és munkásságával.
Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy összeállítsunk egy olyan kiadványt,
amelyben összefoglalva mutatjuk be, mennyi mindennel foglalkoztunk az el
múlt időszakban. Bízunk benne, hogy a füzetet lapozgatva Ön is betekintést
nyer az Alapítvány életébe, munkájába!
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II.

A FIATALOK A NEMZETÉRT
ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Fiatalok a Nemzetért Alapítványt hazaszeretet által vezérelt, lelkes fiatalok
hozták létre. Szívügyünk történelmi, kulturális hagyományaink ápolása, őseink
emlékének megőrzése, a tudományos és a kulturális élet gazdagítása, az ezt
szolgáló rendezvények szervezése, támogatása.
Hisszük, hogy a magyar nemzethez tartozásunk sorsközösséget jelent minden
honfitársunkkal – küldetésünknek tekintjük, hogy tevékenységünk által ezt mi
nél több fiatal tudatosan élje meg. A magyarság megmaradásáért, szellemi és
anyagi fejlődéséért, jólétéért végzett munkában lehetőségeihez képest minél
több honfitársunknak részt kell vennie.
Valljuk, hogy a jövőben bízó ifjúságnak ismernie és tisztelnie kell nemzete múlt
ját: feladatunknak tartjuk, hogy nemzeti önazonosságunk megőrzése jegyében
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széles körben bemutassuk és népszerűsítsük történelmünket, annak esemé
nyeit és kiemelkedő szereplőit. Az ő példájukból erőt és bátorságot merítve fon
tosnak tartjuk azon hagyományaink és intézményeink megbecsülését, amelyek
a magyarságnak évszázadokon keresztül lelki erőforrást jelentettek.
Lokálpatriótaként akarjuk, hogy a lehető legtágabb értelemben vett lakókör
nyezetünk védelme hazafias tevékenységként növelje közösségünk életerejét,
önazonosság-tudatát, szellemi egészségét, egyúttal ellensúlyozva a globalizá
ció káros kulturális és környezeti hatásait.
Hirdetjük tehát, hogy nemzeti jelképeink, különösen a keresztény családmodell,
a történelmi felekezetekben gyakorolt hitélet, az általuk a kultúra és az okta
tás terén kifejtett tevékenység, a magyar népi művészet és néphagyományok,
szellemi értékeinket tekintve pedig a hazaszeretet, az összmagyarságban gon
dolkodás, a nemzeti érdek egyéni érdek elé helyezése, kultúránk őrzése nemze
tünk megmaradásának és reménybeli gyarapodásának feltételei.
Reméljük, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk nemzetünk felemelkedéséhez:
a nemzetépítő munkában nekünk, magyar fiataloknak küldetésünk és felelős
ségünk van.
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III. TEVÉKENYSÉGÜNK
PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

A VISSZAJÖVÖK ÉN EGYSZER MÉG
C. FOTÓPÁLYÁZATUNK
Alapítványunk tevékenységének kezdetektől fogva meghatározó része, hogy
minél több embernek mutassuk be hazánk kulturális, történelmi vagy épp ter
mészeti értékeit. A Visszajövök én egyszer még c. fotópályázatunk célja ponto
san ez volt: népszerűsíteni a Kárpát-medence természeti és épített látványos
ságait, hiszen sok honfitársunk talán nem is sejti, mennyi csodát rejt ez a vidék.
A 243 beérkezett pályamű és az ezernél is több kép segítségével bejárhattuk
Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék számos szép területét, de elkalandoz
hattunk Szabolcstól Fejéren át Vas megyéig, Békéstől Bács-Kiskunon át Somo
gyig és lehetne még sorolni. Ezek a képek később ahhoz is hozzájárultak, hogy
egy sokak tetszését elnyerő 2022-es falinaptárat készítsünk belőlük, emellett
egy vándorkiállítás szervezéséhez is ihletet adtak.
FIATALOK A NEMZETÉRT ALAPÍTVÁNY
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PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

A NEMZETI SZÍNEK KÖRÜLÖLELNEK
C. VERSENYÜNK
Alapítványunk egyik legfőbb küldetése, hogy megerősítsük honfitársainkban
az összetartozás érzését. Éppen ezért előszeretettel folytatunk olyan tevékeny
ségeket, amelyek valamilyen módon ezt a célt segítik. E pályázatunk célja is
az volt, hogy megmutassuk, milyen sok helyen köszönnek vissza a nemzeti
színek a mindennapokban, másrészt pedig arra is buzdítottuk a pályázókat,
hogy maguk alkossanak kreatív kompozíciókat a piros-fehér-zöld színek fel
használásával.
Számos szép, ötletes alkotás érkezett, amelyek amellett, hogy komoly kreati
vitásról árulkodtak, mind segítették alátámasztani, hogy a Kárpát-medencei
magyarság egy nagy közösség, rengeteg értékkel, közös múlttal, hagyomán�
nyal, amelyek megtartására és megerősítésére szükség van, és amelyekhez az
ilyen versenyek is hozzá tudnak járulni.
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PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

ERDŐK MÉLYÉN, HÁZAK UDVARÁN
– GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI RAJZPÁLYÁZAT
Alapítványunk vallja: minden hazáját szerető ember számára alapvetőnek kell
lennie, hogy nemcsak történelmi és kulturális örökségünket kell megvédenünk
és továbbörökítenünk, hanem a minket körülvevő természeti környezetet is. Ez
az alapgondolat vezérelt minket a rajzpályázat indításakor.
Versenyünket – a többihez hasonlóan – határon innen és határon túl élő gyere
keknek, fiataloknak egyaránt meghirdettük, ezzel is mutatva, hogy a határok
nem gátolhatják a nemzetünk közös jövőjével kapcsolatos ügyeket. Több mint
ezer pályamű érkezett be a felhívásunkra. A nevezők alkotásaikon keresztül mu
tatták be, miért szeretik a természetet, melyek a kedvenc állataik vagy épp mi
ként lehet tenni azért, hogy szép környezetben élhessünk. Bízunk benne, hogy
a munkák készítése és online megtekintése során sokan elmélyedtek az állatés környezetvédelem fontosságában, és ez minél inkább tudatosult bennük.
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PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

DALOLNI HÍVUNK! – KÁRPÁT-MEDENCEI
IFJÚSÁGI NÉPDALVERSENY
Alapítványunkkal azt képviseljük, hogy kulturális örökségünket védenünk kell
és tovább kell örökítenünk; ez az alapgondolat vezényelt minket a kezdeménye
zésünk elindításakor. Szerettük volna a kultúránk ezen ágát, a népdalokat is mi
nél szélesebb körben megismertetni, illetve a fiatalokat bátorítani az éneklésre.
A versenyünk segítségül szolgált abban, hogy a fiatalok többet foglalkozzanak a
népdalokkal, a dalcsokrok megosztásával pedig a Facebook-oldalunk követői is
felidézhessék a régi ismereteiket, emellett újakat is szerezzenek. Öröm volt látni
kezdeményezésünk pozitív fogadtatását: számos kiváló dalcsokor érkezett be
a Kárpát-medence különböző területeiről, igazolva, hogy van létjogosultsága a
kulturális, hagyományőrző tevékenységeknek.
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PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

TANULMÁNYI VERSENY
MINDSZENTY BÍBOROS SZEMÉLYE KAPCSÁN
A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány elkötelezett abban, hogy minél több ember
rel ismertessünk meg olyan személyeket, akik élete, munkássága mintául szol
gálhat mindannyiunknak. Ennek jegyében a Magyarországi Mindszenty Alapít
vánnyal közösen hirdettük meg születésének 130. évfordulóján a „Mindszenty
bíboros mint példakép” című tanulmányi versenyünket, az első tíz helyezett
motiváló díjazásával.
A Kárpát-medencében élő 9-12. évfolyamos diákoknak szóló kezdeményezé
sünk meghirdetésének célja volt, hogy minél több fiatal találkozzon Magyar
ország utolsó hercegprímásának nevével, a versenyben való részvétellel pedig
elmélyedjenek életében, megtörhetetlen jellemében, hűségében, kitartásában
és mindazon értékekben, amelyek végigkísérték földi életét.
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PÁ LYÁ Z A T A I N K , V E R S E N Y E I N K

NINCS HAGYOMÁNY KARÁCSONY NÉLKÜL
– PÁLYÁZAT ÜNNEPI SZOKÁSAINKRÓL
Valljuk, hogy napjainkban a mértéktelen fogyasztás ösztönzése érdekében megvál
toztatni próbált karácsonyi ünnepet a tradícióink felelevenítésével tudjuk megőrizni
az eredeti formájában. Véleményünk szerint ugyanis az ünnepeinket is azon szoká
sok teszik teljessé, amelyeket felmenőinktől tanulva hordozunk magunkban.
Felhívásunk hozzájárult ahhoz, hogy felidézzük és megismerjük, milyen különböző
karácsonyi hagyományaink éltek és élnek szerte a Kárpát-medencében. Arra kér
tünk mindenkit, hogy küldjék el nekünk azoknak a magyar népszokásoknak a leírá
sát vagy épp fényképes, videós megörökítését, amelyek szorosan összekapcsolód
tak bennük karácsony ünnepével, legyen szó a vidéki, települési, vagy akár családi
szokásról. A beérkezett történeteket, beszámolókat, képeket vagy videókat közzé
tettük Facebook- és Instagram-oldalunkon, a legjobbaknak ajándék falinaptárral
kedveskedtünk.
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ELŐADÁSSZERVEZÉS

FÉLBEVÁGOTT PIPAFÜST:
BERECZ ANDRÁS ELŐADÁSAI
Alapítványunk elkötelezett a magyar kulturális örökségünk és értékeink továbba
dása mellett, ezért is szervezünk rendszeresen előadásokat Berecz András Kossuth-
díjas ének- és mesemondónak, előadóművésznek. Bár a koronavírusos időszak és
a korlátozások nehezítették a rendezvényszervezést 2020-ban és 2021-ben is, még
így is az ország számos településén tudtunk nagy sikerrel szervezni fellépéséket
méltán népszerű mesemondónknak.
Az egyenként több száz főt megmozgató események tartalmas és önfeledt kikap
csolódást jelentettek a nézőknek, akik néhol felszabadultan nevettek az előadó
történetein, olykor vele együtt énekelték a kulturális örökségünk részét képező
gyönyörű népdalokat, vagy épp érdeklődve hallgatták a Kárpát-medence minden
részéből összegyűjtött meséit. A számos pozitív visszajelzés és az alapítványunk ér
tékrendje alapján a jövőben is szeretnénk még számos hasonló előadást szervezni.
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ELŐADÁSSZERVEZÉS

DR. ZACHER GÁBOR FŐORVOS
ELŐADÁSAI
A kulturális élet gazdagítása mellett célul tűztük ki azt is, hogy hozzájáruljunk
az emberek egészségtudatosabb életmódjához is. Az elmúlt másfél év pandé
miás helyzete elkötelezettségünket csak tovább fokozta, ezért törekedtünk arra,
hogy az ország több településén is elismert szakember segítségével tájékoztas
suk az embereket a mögöttünk és az előttünk álló időszak kihívásairól.
Erre a szerepre kiválónak találtuk dr. Zacher Gábor toxikológus főorvost, cím
zetes egyetemi docenst. Régóta ismert és elismert orvosként van jelen a köz
tudatban, a kiemelkedő népszerűsége elsősorban laza, közérthető stílusának
köszönhető, legyen szó akár az alkohol- vagy a drogfogyasztás veszélyeiről, akár
a mostani koronavírus-járvány elemzéséről. A pozitív fogadtatás és a teltházas
előadások visszaigazolásként szolgáltak számunkra, ezért a jövőben is tervez
zük hasonló események szervezését.
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ELŐADÁSSZERVEZÉS

RÉKASI KÁROLY
WASS ALBERT-ESTJEI
Alapítványunk értékrendjéből következik, hogy Wass Albert munkásságát és
örökségét a magyarság olyan hagyatékának tartjuk, amelyet kötelességünk
terjeszteni és minél több emberrel megismertetni. Ehhez segítséget nyújtott
nekünk Rékasi Károly kiváló színművész saját előadói estje, amelyet híres erdé
lyi írónk könyveiből, verseiből és leveleiből állított össze és ad elő magas szín
vonalon.
E nagy sikerű est megszervezését vállalta fel számos településen alapítványunk
az elmúlt időszakban még annak ellenére is, hogy a pandémiás helyzet ezen
rendezvények esetén is megnehezítette a dolgunkat. Az alkalmanként sok száz
főt mozgató előadások résztvevőinek visszajelzései, illetve Wass Albert művei
üzenetének terjesztése mind-mind arra motivál minket, hogy a jövőben is mi
nél több településre elvigyük ezt az előadói estet.
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KIADVÁNYAINK, TERMÉKEINK

A MAGYARNAK LENNI: BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG
C. 2021-ES FALINAPTÁRUNK
Egy Sajó Sándortól vett idézetet választottunk a 2021-es falinaptárunk mottójá
ul, amely az egész alapítványunk működésének lényegét adja: hogy minél több
emberrel ismertessük meg és népszerűsítsük a magyarság hagyományait, ér
tékeit. A címet alátámasztva a kalendáriumban minden hónap esetén egy-egy
nemzeti büszkeséget mutattunk be szövegesen és képekkel illusztrálva.
A grafikailag és a nyomást tekintve is szépen kivitelezett, jó minőségű, előlapból
és a 12 hónapból álló kiadványban büszkén olvashattunk sporteredményeink
ről, világhírű tudósainkról, zeneszerzőinkről, felfedezőinkről, a hungarikumok
ról vagy épp természeti és épített örökségünkről. A falinaptár előnye, hogy 365
napon át hirdeti mindazokat az értékeket, amelyeket be akartunk mutatni, és
nagy örömünkre ezres nagyságrendben jutott el ez a kiadvány nemcsak hatá
rainkon innen, de azon túl is.
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KIADVÁNYAINK, TERMÉKEINK

SAJÁT TERVEZÉSŰ KÖNYVJELZŐSOROZATOT
ADTUNK KI
Négy példányból álló, saját tervezésű, tartalmilag és küllemében is igényes
könyvjelzősorozatunk jelent meg. A sorozat mindegyik példánya egy-egy ne
ves történelmi személyiségünktől vagy írónktól származó idézetet jelenít meg
grafikailag is illusztrálva.
Mindannyian láthatjuk, hogy napjainkban – részben az offline kultúra kárára –
egyre szélesebb teret hódít az internet, mi azonban mégis fontosnak tartjuk,
hogy a kézbe vehető könyvek nyújtotta olvasás élménye se menjen ki a divatból.
Ha pedig ez – szándékunk szerint – így történik, akkor mindenkinek szüksége
van könyvjelzőkre. Mindezen okok miatt esett választásunk ezen apró ajándé
kok megtervezésére, amelyekkel elsősorban Baráti Körünk tagjainak, rendez
vényeink látógatóinak, pályázataink résztvevőinek szoktunk kedveskedni, de a
jövő nemzedékét nevelő tanároknak is több ezer példányt juttattunk belőlük.
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KIADVÁNYAINK, TERMÉKEINK

EGYEDI SZURKOLÓI SÁLAT
KÉSZÍTETTÜNK
A részben Magyarországon megrendezett labdarúgó-Európa-bajnokság apro
póján alapítványunk egy saját tervezésű nemzeti szurkolói sálat készített. Úgy
gondoltuk, hogy nemcsak ezeken a mérkőzéseken, de a későbbi sportesemé
nyek kapcsán is helyszíni, otthoni vagy közösségi szurkolásaink alkalmával mél
tó kellék lehet alapítványunk igényes sálja.
A vékony anyagú, 140x17 cm-es sál egyik oldalán magyarul, a másik oldalon pe
dig – a nemzetközi eseményekre is gondolva – angolul szerepel hazánk neve.
Fontosnak tartottuk az alapítványunk hitvallását kifejező „Magyarnak lenni
büszke gyönyörűség” idézet megjelenítését is Sajó Sándor verséből kiemelve,
ahogy az összmagyarságunkat kifejező szimbólumok szerepeltetését is. Nagy
örömünkre az első készlet gyorsan elfogyott, így utángyártottunk a sálakból és
webáruházunkban állandóan megvásárolható termékké tettük.
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KIADVÁNYAINK, TERMÉKEINK

A CSODÁLATOS KÁRPÁT-MEDENCE
C. 2022-ES FALINAPTÁRUNK
Alapítványunk második alkalommal készítette el a saját ötleten alapuló, egyedi
tervezésű falinaptárát, az előző évi naptárunk kapcsán érkezett számos pozi
tív visszajelzés után ugyanis nem volt kérdés, hogy újra elkészítjük kalendáriu
munkat.
A csodálatos természeti egységet alkotó Kárpát-medence 12 kisebb-nagyobb
földrajzi-történelmi vidékét mutatja be ez a naptár, amely egy-egy hónaphoz
kapcsolva jeleníti meg a káprázatos látnivalókat. Olyan természeti és épített lát
ványosságokat ábrázoló képeket láthatunk, amelyek által a naptár méltó dísze
lehet hazánk bármely otthonának, munkahelyének vagy épp iskolájának. A ké
pek mellett tájegységenként egy-egy rövid leírás, programajánló is olvasható.
A grafikailag és a nyomást tekintve is igényesen kivitelezett, jó minőségű, előlap
ból, hátlapból és a 12 hónapból álló kiadvány spirálozott, mérete 47x33 cm.
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ÉRTÉKTEREMTÉS , ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS , MEGEMLÉKEZÉS

FACEBOOK-OLDALUNK
Alapítványunk kezdetektől fogva jelen van a legnagyobb közösségi médiás fe
lületen. Célunk, hogy ennek a platformnak a segítségével minél szélesebb kör
ben tudjuk terjeszteni azt az értékrendet, amelyet magunkénak vallunk, egy
ben pedig ezen a hazánkban is sok millió ember által használt felületen minél
erőteljesebben legyen jelen a nemzeti értékrend, gondolat.
A Facebook-oldalunk segítségével nem csak a saját alapítványi tevékenysé
günkről (pályázatainkról, versenyeinkről, előadásainkról stb.) adunk hírt, ha
nem saját készítésű grafikáinkkal rendszeresen megemlékezünk történelmi
eseményekről, általunk nagyra tartott személyekről, vagy épp olyan kezdemé
nyezésekre hívjuk fel a figyelmet, amelyeket szívügyünknek tekintünk. Bejegy
zéseink rendszeresen ezrekhez, néha akár tízezrekhez is elérnek, de volt már
példa százezres elérést produkáló posztra is.

FIATALOK A NEMZETÉRT ALAPÍTVÁNY

35

ÉRTÉKTEREMTÉS , ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS , MEGEMLÉKEZÉS

INSTAGRAM-OLDAL INDÍTÁSA
Bár összességében nem az Instagram a legnagyobb közösségi médiás felület,
de ha csak az általunk legfőbb célcsoportnak tekintett fiatalokat nézzük, el
mondható, hogy ők ma már nagyobb mértékben használják, mint a Faceboo
kot, illetve olyanok is használják, akik a Facebookot már nem.
Ezért is volt egyértelmű számunkra, hogy itt is jelen kell lennie alapítványunk
nak és ezen a felületen keresztül is ki kell aknáznunk azt a lehetőséget, hogy
eljussunk hozzájuk, és értékes tartalmat közvetítsünk feléjük. Éppen ezért heti
több alkalommal storyk vagy posztok segítségével mutatjuk be számukra te
vékenységünket vagy épp egy-egy évfordulóhoz kötve azokat az eseményeket,
személyeket, akiket illő ismernie minden magyar fiatalnak.
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MÁR A TIKTOKON IS JELEN VAGYUNK
Alapítványunk igyekszik minden lehetőséget kihasználni annak érdekében,
hogy értékteremtési és értékközvetítési misszióját a fiatal korosztály irányába
minél hatékonyabban ki tudja fejteni. Így amikor érzékeltük, hogy a TikTok az a
legújabb közösségi médiás felület, amelyet az ifjúság használ, úgy döntöttünk,
mi is regisztrálunk erre a platformra.
Célunk, hogy az ezt használó fiatalok ne csak a ma divatos, leginkább érték
nélküli vagy vicces rövid videókkal találkozzanak, hanem olyan tartalommal is,
amely valódi értéket tartalmaz, és jellemfejlődésüket pozitívan befolyásolja. Ép
pen ezért vagyunk aktívak a TikTokon is, ahová – illeszkedve a felület sajátossá
gához – leginkább olyan rövid videókat töltünk fel, amelyek elgondolkodtatnak,
pozitív példákat mutatnak fel, vagy épp fontos mondanivalót közvetítenek.
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ÉRTÉKTEREMTÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN:
KÖNYV-, FILM- ÉS ZENEAJÁNLÓK
Hiszünk abban, hogy az általunk fontosnak vallott értékeket nem mindig közvetlenül
kell eljuttatni a fiatalokhoz, mert akkor falakba ütközhetünk. Érdemes olyan tartal
makat is a figyelmükbe ajánlani, amelyek segítségével könnyebben befogadhatóvá
válnak ezek a fontos gondolatok, egyben pedig jobban kézzelfoghatóvá is teszik szá
mukra. Ebből a felismerésből indult el az Értékteremtés a közösségi médiában elne
vezésű sorozatunk, amelyben a közösségi médiás platformokon rendszeresen könyv-,
film- és zeneajánlókat jelenítünk meg.
A mai fiatalok talán ósdinak tartanának egy előadást a hősiességről, a közösségért
tett áldozathozatalról, a hit erejéről vagy más pozitív tulajdonságról, de ha mindez egy
izgalmas filmben, egy fülbemászó zeneszámban, esetleg egy érdekes könyvben jele
nik meg, akkor hatékonyabban lehet hatni rájuk, nem mellesleg pedig ezzel a kezde
ményezéssel kevésbé ismert vagy elfeledett művekre is fel tudjuk hívni a figyelmüket.
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MEGEMLÉKEZÉSEK NEMZETI
ÜNNEPEINKEN, EMLÉKNAPJAINKON
Fontosnak tartjuk, hogy jeles napjainkon – legyen szó nemzeti ünnepről, szomorú
vagy épp örömteli évfordulóról – megemlékezzünk múltunk eseményeiről. Mindezt
a legkülönbözőbb formákban valósítottuk meg eddigi tevékenységünk során: tar
tottunk hagyományos, koszorúzással, versszavalással egybekötött megemlékezést
emlékműveknél, a pandémiás időszak alatt pedig csendben, egyénileg gyújtottunk
gyertyát.
A trianoni tragédiához kapcsolódott a 100. évfordulóra időzített akciónk, a triano
ni történetek, amelyet online formában valósítottunk meg a covid miatt, ahogy a
nagyszabású versszavaló akciónkat is, amelyet a Kárpát-medence 26 szimbolikus
helyszínén vettünk videóra, majd vágtunk össze és töltöttük fel az online médiába.
A márciusi ifjakra pedig legkisebb szimpatizánsaink segítségével emlékeztünk, akik
a Nemzeti dal egyes versszakait szavalták el, szintén videófelvételen.
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KARÁCSONYI ADOMÁNYOZÁSOK
Adni jó, a rászorulókat segíteni pedig kötelesség, ha arra lehetőségünk van. Ez a ket
tős érzés vezérel minket évről évre, amikor a karácsony előtti napokban nehéz kö
rülmények között élő családokat ajándékozunk meg. Ilyenkor tartós élelmiszereket,
édességet és gyümölcsöket viszünk olyan nagycsaládosoknak vagy épp egyedülálló
idős embereknek, akik sajnálatos módon egy ünnepi vacsorát sem engedhetnek
meg maguknak. Sajnos minden problémájukat ezzel nem tudjuk megoldani, de ha
már egy kicsit is sikerült könnyíteni az életükön, már megéri az ezzel kapcsolatos
sok munka.
Kötelességünknek érezzük azt is, hogy ne csak a nehéz sorsú honfitársainkra gon
doljunk az ünnepek közeledtével, hanem az állatokra is, így állatmenhelyre is vittünk
már jó minőségű eledelekből álló csomagot, ahol szintén nagy örömmel fogadták
a segítséget.
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KÖNYVGYŰJTÉS
SZÉKELYFÖLDI GYEREKEKNEK
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár hirdette kezdeményezés célja az
volt, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő háromszéki magyar gyermekek és
fiatalok minél több jó minőségű könyvhöz juthassanak.
Önkénteseinknek köszönhetően az ország szinte minden megyéjében gyűjtőpontot
állítottunk fel: Kőszegtől Debrecenig, Salgótarjántól Szegedig, Lentitől Sárospatakig
közel 50 helyen lehetett leadni az ajándékba szánt olvasmányokat. A csomagokat
több ezer kilométert megtéve egy helyre gyűjtöttük, majd alaposan átválogattuk,
hogy végül valóban csak a kiváló állapotú könyveket szállítsuk Székelyföldre. A gyűj
tésnek köszönhetően a szervezők Kézdiszéken harminc oktatási intézménynek, civil
szervezetnek, Böjte Csaba testvér gyermekotthonainak, könyvtáraknak és kórház
nak is tudtak adományozni.
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SÍROKAT TETTÜK RENDBE
A HŐSÖK NAPJA ALKALMÁBÓL
Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a hősök napját, amelynek alkalmából aktivis
táink kis csapata számos hősünk sírját tette rendbe a Fiumei úti sírkertben. Valljuk,
hogy hálával tartozunk elődeink felé, akik múltunkban áldozatot hoztak hazánkért,
így a legkevesebb, amit tehetünk, hogy megőrizzük emléküket.
Mi azonban nem érjük be ennyivel, ezért egy helyszínbejáráson felmértük, kik le
hetnek azok a személyek, akikre hősként tekintünk, de sajnálatos módon a vég
ső nyughelyük hagy kívánnivalót maga után. Ez alapján – az egyébként szépen
gondozott sírkertben – többek között Endresz György pilóta, Kövess Hermann,
az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erőinek utolsó főparancsnoka, dr. Rónai
Alfréd főhadnagy, számos más I. világháborús hős, ’56-os áldozat sírját tisztítottuk
meg, gyomláltuk ki és ültettük el rajtuk az emlékezés virágait.
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CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK
Alapítványunk kezdetektől fogva törekszik arra, hogy a munkánkat segítő vagy a
velünk kapcsolatba kerülő és céljainkkal egyetértő emberek között megteremtse a
lehetőségét az új kapcsolatok, barátságok kialakulásának. Ennek legjobb módszere
olyan csapatépítő programok megszervezése, ahol fizikailag is találkozhatnak ezek
az emberek, és egy tartalmas program mellett lehetőségük nyílik új ismeretségekre
szert tenni.
Bár a pandémiás időszak nem kedvezett a személyes jelenlétet igénylő rendezvé
nyeknek, mégis tudtunk olyan programokat szervezni, amelyeken az ország min
den részéből érkező, alapítványunkhoz kötődő emberek vettek részt, és minőségi
programok mellett meg tudták erősíteni korábbi kapcsolataikat vagy épp új barát
ságok szövődtek. Bízunk benne, hogy ezt a korlátozásokkal teli időszakot mielőbb
magunk mögött hagyva számos hasonló összejövetelt, nyári tábort vagy egyéb csa
patépítő programot tudunk majd szervezni.
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ÉLETRE HÍVTUK A FIATALOK A NEMZETÉRT
ALAPÍTVÁNY BARÁTI KÖRÉT
Kezdeményezésünk egyik célja, hogy közösséget hozzunk létre azokkal a honfitár
sainkkal, akik szimpatizálnak alapítványunk céljaival és munkásságával: történelmi,
kulturális hagyományaink ápolásával, őseink emlékének megőrzésével, a tudomá
nyos és kulturális élet gazdagításával, az ezt szolgáló rendezvények szervezésével.
Másrészről úgy gondoljuk, hogy a velünk szimpatizálók által szélesebb körhöz jut
hat el munkásságunk; segítségükkel híreink, eseményeink és felhívásaink nagyobb
hatást tudnak kiváltani a magyar társadalomban.
Baráti körünk tagjai új, értékes kapcsolatokat építhetnek egy hasonló gondolkodá
sú közösségben, kedvezményesen juthatnak hozzá kiadványainkhoz és vehetnek
részt belépődíjas rendezvényeinken, illetve elsőként értesülhetnek pályázati felhívá
sainkról, rendezvényeinkről, versenyeinkről és egyéb híreinkről.
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IV. KÖVESSE NYOMON
ÉS TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!
Facebook: facebook.com/FiatalokANemzetert
Instagram: instagram.com/fiatalokanemzetert
TikTok: www.tiktok.com/@fiatalokanemzetert
Honlap: www.fiatalokanemzetert.hu
Ha adománnyal segítené a munkánkat, ennek módjáról itt tájékozódhat:
fiatalokanemzetert.hu/adomany
Csatlakozás alapítványunk Baráti Köréhez:
fiatalokanemzetert.hu/barati-kor
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