
Minnesota Hungarians egy nonprofit szer-
vezet, amelynek küldetése, hogy közössé-
gi, kulturális, oktatási és jótékonysági

programok szervezésén keresztül megismertesse
és népszerûsitse a magyar kultúrát.

A Minnesota Hungarians közösségét több mint
száz évvel ezelõtt az Elk River-be érkezõ magyar
bevándorlók alapították. A 2012-es népszámlálá-
son Minnesotában közel 14 000 ember vallotta
magát magyar származásúnak. A szervezet levele-
zési listáján megközelítõleg négyszáz személy és
család címe szerepel, így a közösségi hírlevelekkel
1000–1200 fõ érhetõ el közvetlenül. A fizetõ tagok
száma 80-100, mig a rendezvényeken részt vevõ
személyek száma 120–150 fõ között mozog.

A Minnesotában élõ magyarság különleges
helyzetben van, hiszen elnöke (jómagam) egyben
a Magyar Diaszpóra Tanács alapító tagja és 2014.
márciusa óta Tiszteletbeli Konzul is. Így a
Minnesotában élõ magyaroknak a közösségi prog-
ramok mellett most már lehetõségük van hivatalos
állampolgársági ügyek intézésére és képviseletére
is helyben. A közösség munkáját 2013 óta a Kõrösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is segítik.

A Minnesota Hungarians tagja a Magyar Ame-
rikai Koalíciónak (HAC), a Magyar Baráti Közös-
ségnek (MBK), a Magyar Emberi Jogok Alapít-
ványnak (HHRF) és az Immigration History
Research Centernek (University of Minnesota).

A közösségben minden évben megemlékezünk
a 1848–49-es és 1956-os forradalomról, évente két
alkalommal jótékonysági vacsorát, minden
auguszusban nyári pikniket, decemberben pedig
Mikulás-karácsonyi ünnepséget szerveznek. A fel- 2015/3
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nõttek számára nyitottak a filmes esték, az éneklõ kedvûeknek a Nótakör összejöve-
telei, a táncos lábúaknak pedig a Vidéki Táncegyüttes próbái és a táncházak. A ma-
gyar nyelv iránt érdeklõdõket a  Magyar Iskola várja heti egy alkalommal. A kisebb
gyerekek, családok már több mint tíz éve járhatnak a Kids’ Club összejöveteleire,
ahol a kézmûves foglalkozások mellett körjátékokat, mondókákat, dalokat tanulnak
a gyerekek. 2014-ben megnyitotta kapuit a MISI Magyar Iskola is, ahol három cso-
portban, kezdõ, középhaladó és haladó szinten folyik a magyar nyelv és kultúra ok-
tatása 5 éves kortól. Az egyesület 2014-ben már nyári táborokkal is várta a gyereke-
ket, ahol játékos formában, élményszerûen kerültek átadásra kicsiknek és nagyob-
baknak a magyar kultúra, nyelv, tánc, történelem és földrajz ismeretanyagok.

A Minnesota Hungarians törekvései között fontos szerephez jutnak a jótékonysá-
gi kezdeményezések is. A szervezet adománygyûjtésének köszönhetõen támogatások
juthatnak el nemcsak Magyarországra, hanem a szórványban élõ magyarság részére
is. A szervezet az elmúlt évek során több alkalommal is küldött pénzügyi hozzájáru-
lást többek között az Újfalusi Magyar Iskola (2013), a Vörösiszap segély (2010), a Ma-
gyar árvízsegély (2010) részére, és így kerülhetett vissza évtizedek után Vágó Sándor
gyönyörû, egy piaci jelenetet megörökítõ festménye Hatvanba (2012), ahol a mûalko-
tás 1914-ben készült. A szervezet helyi szinten és nemzetközileg is támogat kezdemé-
nyezéseket és csoportokat. Így jutott már felajánlás helyi szinten a Vidéki Táncegyüt-
tesnek, a minneapolisi Ethnic Dance Theatre-nek, illetve 2010-ben a haiti földrengés
áldozatainak megsegítésére is. Ezeken felül a Minnesota Hungarians rendszeres és el-
kötelezett támogatója a budapesti Bethesda Gyermekkórháznak, a dévai Szent Ferenc
Alapítványnak és csángó fiatalok oktatásának. 2002 óta elérhetõ a Paul Rupprecht-
ösztöndíj is, ami lehetõvé teszi tehetséges és elkötelezett magyar és amerikai magyar
diákok részére felsõoktatási tanulmányok támogatását.

A Minnesota Hungarians tevékenységei között különleges kezdeményezések is
jelen vannak. Ilyen volt a 2005-ben Böjte Csaba testvér által vezetett Szent Ferenc
Alapítvány gyermekotthonában élõ gyerekek részére szervezett nyári tábor is
Zetelakán (Erdély). A szervet rendkívül büszke a 2011-ben megrendezett, eddigi leg-
nagyobb  költségvetésû egyhetes programsorozatára, a Carpathian Folk Music and
Dance Festivalra, ahol Magyarországról érkezett mûvészek (Dûvõ Együttes, Milnár
Pál és Kata hivatásos néptáncoktatók) közremûködésével gyermek és felnõtt nép-
táncfoglalkozások, népzenei koncertek és olyan programkülönlegességek, mint a va-
csorával és elõ zenével egybekötött esti hajókázás a Mississippi folyón, illetve a
Minnesota Történeti Múzeumban magyar néptánctörténetrõl bemutatott telt házas
elõadás tartotta lázban nemcsak a minnesotai magyarságot, hanem a Minnesotában
élõ, más kelet-közép-európai származású nemzetiségi csoportok tagjait és a folkló-
rért rajongó helyi amerikai közönséget. 2013-ban két tehetséges fiatal magyar dizájn-
er amerikai és a kanadai bemutatkozó körútjának megszervezésében segitett az egye-
sület. 2014-ben pedig elõször megrendezésre került a Magyar Szüreti Fesztivál, ahol
borkóstolás, szõlõtaposás, gyermekprogramok, bográcsgulyás és magyar sültkolbász
várta a vendégeket. A fesztiválon lehetett fotósarokban magyar viseletekben
fényképezkedni, ezeken felül pedig magyar néptáncelõadások, élõzene és népi játé-
kok szórakoztatták az egybegyûlteket.

A Minnesota Hungarians Észak-Amerikában kicsi közösségnek számít, amely
nem rendelkezik sem magyar házzal, sem templommal vagy egyéb közösségi épület-
tel. Ugyanakkor a szervezetet rendkívül lelkes, aktív közösségi élet jellemzi, ami a
hagyományos programok megõrzése mellett mindig kész felfrissülni és megújulni!

A Minnesota Hungarians szeretettel vár minden magyar családot és érdeklõdõt,
aki szeretné a magyar gyökereit, a magyar kultúrát és hagyományokat ápolni és job-
ban megismerni!42
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