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Tisztelt Tejfalussy András Úr !

 
Mint informàciót küldjük.
 
Kérem a lenti információkat terjessze ismerősei körében, ill. sajtótermékében, honlapokon.
 
Tisztelettel
 
Novák Zsuzsanna 
titkár 

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 
Budahegyvidéki Református Egyházközség 
H-1126 Budapest; Böszörményi út 28. 
Tel.: +36 20 953 03 20 
Tel/Fax: +36 1 210 93 58
www.mfhnalap.org

Bemutatkozik a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2000. áprilisában kezdte meg működését az alábbi küldetés 
jegyében.

Küldetésünk: "...Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő 
magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő 
kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki". (részlet 
az Alapító okiratból)

Feladatunknak tartjuk összefogni a három nagy régió (Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) 
magyarságát azáltal, hogy rendezvényeinkkel fórumot teremtünk a világban szétszóródott magyar ifjúság 
ismerkedésére, kapcsolattartására. Tevékenységünk által az anyaországtól elszakadt magyar fiataloknak 
lehetőséget biztosítunk nemzeti és európai identitásuk erősítésére, a közép-európai régió kulturális 
értékeinek megismerésére és anyanyelvük ápolására. Fontosnak tartjuk egy olyan híd megépítését, amelyen 
járva utat találnak egymáshoz a világ különböző pontjain élő, de magyarságukhoz hasonló módon kötődő 
fiatalok. 

A magyarországi bejegyzésű kuratórium jelenleg hat magyarországi, egy svájci (Bajzát Olivér) és négy 
határon túli taggal (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék képviseletében) tevékenykedik. Az eltelt néhány 
év során azonban egyre több támogatóra tettünk szert, így mára számos nyugat-európai sőt tengeren túli 
régióban élő magyar segíti munkánkat.
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Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos. 
- - - - - - - - - -

  Szívesen segítek, ha a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM információi valamennyi településen 
terjesztésével segítettek leállítani a kálium műtrágyákkal, a kálisóval sózással, s a "Nemzeti Stop Só  
programmal" és a "Chips adóval", s a tiszta ivóvíz ivást akadályozással hazánkban is folytatott  
terrorizmust, (Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom). A főproblémákról lásd a mellékletet. 
Üdvözlettel, Tejfalussy András 
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