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ReConnect Hungary 2016 Summer Trip 
Media Coverage 

 
The Hungarian Birthright Program rung in its fifth year with exciting firsts. 35 young Americans and Canadians, in three 
groups, journeyed to their ancestral homeland for two weeks in June to rediscover their heritage and strengthen their 
identity. Ten alumni went on the first alumni trip, meeting up with this year’s group and joining 15 of the fresh alumni 
on the first ReConnect Transylvania trip—seven days, 1,400 miles of intense immersion in the region’s living culture and 
natural wonders.  

Highlights of this year’s Hungary trip included a focus on the 60th anniversary of the 1956 Revolution (see House of 
Terror press release below) and meeting actor Géza Röhrig, the star of the 2016 Oscar-winning best foreign language 
film, Son of Saul. 

Media attention in Hungary and Transylvania provided more in-depth coverage through interviews with organizers 
and participants of our well-known and popular program. Please see the complete list below.  

 

  
ReConnect Hungary 2016 participants and organizers at the House of Hungarians in Budapest 
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List of All Media Coverage 
IN HUNGARY 
 
Television 
 

Radio and Podcast Print 

Duna TV: Öt kontinens – egy nemzet 
[Five Continents – One Nation] 
June 17, 2016 
Part I of the report follows participants on 
a treasure hunt in Budapest centered 
around the 60th anniversary of the 1956 
Revolution. Includes interviews with 
participants about their background and 
experiences on the trip. 
 
Duna TV: Öt kontinens – egy nemzet 
[Five Continents – One Nation] 
June 25, 2016 
Part II follows participants on their 
excursion to Lake Balaton. Includes 
further interviews with participants, as 
well as a studio chat with program 
managers Emese Latkóczy and Csilla 
Zsigmond. 
 
M1: 19:30 Híradó [7:30 PM News] 
June 22, 2016  
Participants caught up in the soccer craze 
of Euro 2016 reminisce about watching 
soccer with their Hungarian grandfathers. 
 

Magyar Katolikus Rádió: Reggeli riport 
[Morning Report] 
June 21, 2016 
In-depth interview with Máté Vincze, one 
of the organizers, about the evolution of 
the program.  
 
Kossuth Rádió: Határok nélkül [Without 
Borders] 
June 23, 2016 
Reporter János Moszkovics talks with 
program manager Emese Latkóczy, and 
participants Karina Bihar and Nicholas 
Tóth about their experiences on the trip. 
 

House of Terror: Amerikai magyar 
fiatalok is bepillanthattak 1956-os 
kiállításunkba [Hungarian American 
Youth Got a Peek Into Our 1956 Exhibit]  
June 23, 2016 
Participants met with Márton Baranyi, 
Director of Communications of the House 
of Terror Museum, and got a peek into 
the soon-to-open virtual reality-enhanced 
exhibit that combines the experience of a 
movie with a museum visit.  

 
IN ROMANIA (ABOUT RECONNECT TRANSYLVANIA) 
 
Szabadság: Palacsinta és gulyás – 
köszönöm, szívesen, egészségedre  
[Palacsinta and Gulyas – Thank You, 
You’re Welcome, Cheer]  
June 29, 2016 
The Hungarian-language daily reports on 
the first ReConnect Transylvania trip; 
includes video interviews with two of this 
year’s participants (in English). 

MASZOL – Új Magyar Szó: Gyökerei után 
kutat Erdélyben egy csapat amerikai 
fiatal [A Group of American Youth Search 
for Their Roots in Transylvania]  
July 3, 2016 
Hungarian-language online daily writes 
extensively on the ReConnect Hungary 
and ReConnect Transylvania programs. 

Székelyhon: Magyarságtudatukat 
erősítik az amerikai fiatalok Erdélyben 
[American Youth Strengthening Their 
Hungarian Identity in Transylvania]  
July 5, 2016 
The Transylvanian news portal provides 
details about the first ReConnect 
Transylvania trip and its destinations.  

Hargita Népe: Ezer székely leány között 
huszonöt amerikai [25 Americans 
Among 1,000 Szekely Girls]  
July 5, 2016 
The Hargita County regional newspaper 
covers the group’s visit to the annual 
Festival of 1,000 Szekely Girls who gather 
in traditional attire. 

Krónika Online: Amerikai fiatalok erdélyi 
körúton [American Youth on a 
Transylvanian Trip] 
July 6, 2016 
Account of the Transylvania trip in the 
largest Hungarian-language Romanian 
broadsheet newspaper. 

 

 
READ THE FULL ARTICLES, IN HUNGARIAN, BELOW. 
 

Video and radio clips can be found on our website and our YouTube page. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxIv2r5AfYM
https://www.youtube.com/watch?v=As0DUZucAT4
https://www.youtube.com/watch?v=QQkd_uuxLGI&list=PLvxvTTnQmuocytNTouJzlWBdzrcqHKl1L&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pu7loSb7zNk
https://www.youtube.com/watch?v=HhYz8Q27bck
http://www.terrorhaza.hu/hu/hir/2016-06-23-amerikai-magyar-fiatalok-is-bepillanthattak-1956-os-kiallitasunkba
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/5201
https://www.youtube.com/watch?v=g15-0qFWZY4
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66569-gyokerei-utan-kutat-erdelyben-egy-csapat-amerikai-fiatal
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyarsagtudatukat-erositik-az-amerikai-fiatalok-erdelyben
http://hargitanepe.eu/ezer-szekely-leany-kozott-huszonot-amerikai/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/amerikai-fiatalok-erdelyi-koruton
http://reconnecthungary.org/index.php?action=HSP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvxvTTnQmuocytNTouJzlWBdzrcqHKl1L
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Amerikai magyar fiatalok is bepillanthattak 1956-os kiállításunkba 
2016. június 23. 

 

 

A Terror Háza Múzeum tárlatát is megtekintette az a több mint harminc tengerentúli fiatal, akik a ReConnect Hungary 
program keretében érkeztek Magyarországra. 

Az amerikai és kanadai magyar egyetemisták személyesen is érintettek, hiszen legtöbbjük felmenői a XX. századi 
totalitárius diktatúrák miatt hagyták el az országot. Az ösztöndíjas fiatalok a Múzeumot végigjárva így saját családjuk, 
nagyszüleik, dédszüleik történetével is megismerkedhettek. 

Baranyi Márton kommunikációs igazgató a diákokat köszöntve hangsúlyozta, 2016 kiemelten fontos év a Terror Háza 
Múzeum számára is, hiszen idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. A látogatók 
betekintést nyerhettek hamarosan nyíló kiállításunkba is, amely a forradalom pillanatait virtuális valóság segítségével 
idézi fel. Az Egy akaraton 1956-2016 című tárlat különlegessége abban rejlik, hogy ötvözi a mozi és a múzeum élményét. 

A diákok közül sokan nézték meg az elmúlt hétvégén az Itt élned, halnod kell című történelmi rockmusicalt a Hősök 
terén, látogatásuk első napján pedig az 1956-os hősök nyomát kutatva fedezték fel a várost. 

http://www.terrorhaza.hu/files/lead_image/image/670/3b7e3205de148240dc3f97099fe90412.jpg
http://www.terrorhaza.hu/idoszaki-kiallitasok/egy-akaraton-1956-2016
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Palacsinta és gulyás – köszönöm, szívesen, egészségedre... Amerikai magyar fiatalok, 
látogatóban őseik földjén 
2016. június 29. 01:57 | KISS OLIVÉR  

 
Fiatal hajtások gyökereik árnyékában (ROHONYI D. IVÁN felvétele) 

Magyarországról vagy Erdélyből Észak-Amerikába emigrált személyek második-harmadik generációs utódai érkeztek 
Kolozsvárra hétfőn este, a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation 
– HHRF) szervezésében, egy olyan program keretében, amelynek célja, hogy a magyar származású fiatalok a felmenőik 
földjére látogassanak, és ezáltal megerősödjenek magyarságtudatukban. 

A csoport a tegnap délelőtti városnézés után „agytágítón” vett részt, amelyen a város politikai, kulturális, szociális és 
természetesen kisebbségi vonatkozásairól tudott meg többet – többek között Horváth Anna alpolgármestertől. 
Moldován Árpád Zsolt, a HHRF kolozsvári munkatársa a Szabadságnak elmondta: az amerikai egyesült államokbeli és 
kanadai fiatalok egy hétig tartózkodnak Erdélyben. A program résztvevőitől pedig azt kérdeztük, angolul: milyen szavakat 
ismernek magyarul…  

A ReConnect Transylvania elnevezésű programban részt vevő amerikai és kanadai fiatalok délelőtt nem mulasztották el a 
Mátyás-szoborcsoport előtti csoportképet, délután pedig már a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tordai úti 
székhelyének amfiteátrumában találtunk rájuk. Egyesek közülük éppen feszülten figyelték Horváth Anna kolozsvári 
alpolgármesternek a helyi etnopolitikai helyzetről szóló előadását, míg másokon messziről látszott: kifárasztotta őket a 
városnézés. A vendégeknek tartott előadásában az alpolgármester többek között a kétnyelvű helységtáblákról beszélt, 
de a Gheorghe Funar rossz emlékű szélsőségesen nacionalista volt kolozsvári polgármester képviselte időszakról is szólt. 
Ugyanakkor Farkas Emőd az erdélyi magyar felsőoktatásról, míg Szabó Lilla a Kolozsvári Magyar Napokról beszélt. 

A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation – HHRF) csapata a nyelvi 
identitáson túlmenően is igyekszik megszólítani a magyar indentitástudatú észak-amerikai fiatalokat, akik második, 
harmadik, vagy akár negyedik generációsként már többes identitással rendelkeznek. Hámos László, a HHRF vezetője, a 
washingtoni székhelyű, a programot az Egyesült Államokból szervező Kossuth Alapítvány igazgatótanácsának elnöke 
korábban úgy nyilatkozott a programról: “Az amerikai fiatalok számára a magyarságuk, a származásuk nem deficit, 
hanem olyan többlet, amely inspirálja őket, és amellyel szívesen megismerkednének behatóbban is. Lelkesek és hálásak, 
hogy lehetőséget kapnak erre.” 
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Megtudtuk: a Kolozsvárra érkezett fiatalok többek között Csíkszeredába és Marosvásárhelyre is ellátogatnak. Egyikük, a 
Michigan állambeli Detroit környékéről érkezett Destiny Holt a Szabadságnak azt mondta: a kéthetes magyarországi 
tartózkodás után feltétlenül el akart látogatni Erdélybe is. – Felvidéken is voltam, ott is betekintést nyertem a magyar 
kisebbség mindennapjaiba. Erdélyben falvak mentén haladtunk el, ezek nagyon meghatottak. Amikor lehetőség nyílt, 
azonnal úgy döntöttem, elmegyek oda, ahonnan a családom származik. Ők Magyarországról mentek ki ugyan Amerikába, 
de Erdély is magyar vonatkozású terület. Hogy milyen szavakat ismerek magyarul? Igen, köszönöm, szívesen és 
egészségedre – mondta lapunknak a fiatal hölgy. 

Krissy Németh a Colorado állambeli Boulderből származik, nagyszülei 1956-ban hagyták el az anyaországot. – Kíváncsi 
voltam, honnan jöttek az őseim. Ugyanakkor az is nagyon érdekelt, hogyan élnek a Magyarország határain kívülre szorult 
magyarok. Lévén, hogy régen a nagyszüleimmel is főztem együtt, megtanultam a következő szavakat: túrós tészta, 
palacsinta és gulyás – mesélte. 

Az Egyesuüt Államokban a 2000-es népszámlálás szerint több mint 1,4 millió olyan ember él, aki számon tartja magyar 
kötődését. Természetesen köztük kisebbségben vannak azok, akik még beszélnek magyarul, s így képesek felmenőik 
nyelvén követni, hogy mi történik az óhazában. A ReConnect Hungary és a ReConnect Transylvania a többséget célozta 
meg, vagyis azokat, akik már nem beszélik a magyar nyelvet.  

 

VIDEÓINTERJÚ - Krissy Nemeth: a nagyszüleim 1956-ban emigráltak Amerikába (video interview in English) 
2016. június 29. 14:57 | KISS OLIVÉR 

Magyarországról vagy Erdélyből Észak-Amerikába emigrált személyek második-harmadik generációs utódai érkeztek 
Kolozsvárra hétfőn este, a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation 
– HHRF) szervezésében, egy olyan program keretében, amelynek célja, hogy a magyar származású fiatalok a felmenőik 
földjére látogassanak, és ezáltal megerősödjenek magyarságtudatukban. Az egyik résztvevőt, a Colorado állambeli 
Boulderben élő Krissy Nemethet az eddigi tapasztalatairól kérdeztük. 
 
VIDEÓINTERJÚ - Destiny Holt: származásom helyét jöttem megtekinteni (video interview in English) 
2016. június 29. 15:02 | KISS OLIVÉR 

A Michigan állambeli Detroit város vonzáskörzetéből érkezett Destiny Holt a WebSzabadságnak elmondta: családja 
származási helyét jött megtekinteni. Amint arról a Szabadságban beszámoltunk, Magyarországról vagy Erdélyből Észak-
Amerikába emigrált személyek második-harmadik generációs utódai érkeztek Kolozsvárra hétfőn este, a New York-i 
székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation – HHRF) szervezésében, egy olyan 
program keretében, amelynek célja, hogy a magyar származású fiatalok a felmenőik földjére látogassanak, és ezáltal 
megerősödjenek magyarságtudatukban. 

https://www.youtube.com/watch?v=g15-0qFWZY4
https://www.youtube.com/watch?v=zBuHksHPZls
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Gyökerei után kutat Erdélyben egy csapat amerikai fiatal 
2016. július 03., vasárnap, 17:11 | Antal Erika 
 

 
 

Az Egyesült Államok különböző államaiból érkeztek erdélyi körútra azok a 18 és 28 év közötti fiatalok, akik résztvevői 
az öt éve működő ReConnect Hungary nevű programnak. A program lényege a magyar identitás erősítése, a 
gyökerekhez való visszatalálás segítése. 

A ReConnect Transylvania programot idén első alkalommal szervezték meg a ReConnect Hungary mintájára. Lényege, 
hogy másod- és harmadgenerációs amerikai fiatalok felfedezzék magyar gyökereiket. A fiatalok közül néhánynak vannak 
erdélyi felmenői is. 

Kiteljesedik a kör 

Az Erdélybe látogató fiatalok közül senki nem született a Kárpát-medencében, vannak közöttük néhányan, akik 
beszélnek magyarul, és vannak, akik néhány hónapja tudták meg, hogy felmenőik között magyarok is voltak – ismerteti a 
résztvevők csoportját Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) elnöke. Ő maga 1965-ben, 14 éves 
korában járt először a Kárpát-medencében. Párizsban született és New Yorkban nőtt fel. Szülei hozták el Erdélybe – 
édesanyja erdélyi születésű, édesapja felvidéki. 

Az akkori látogatás nagy hatást gyakorolt rá, mint mondja, további életét óriási mértékben meghatározta az erdélyi 
tapasztalat. “Ugyanis akkoriban, a 60-as években komoly gondot jelentett számomra az identitásom. Akkor Amerikában 
nem volt különösebben népszerű dolog, lenéztek amiatt, hogy én tudok magyarul írni-olvasni. Már óvodás koromban 
tudtam magyarul írni és olvasni, minden nap el kellett készítenem a házi feladatomat magyarul, addig nem mehettem ki 
a többiekkel játszani a zsákutcába, ahol laktunk” – meséli a New Yorkban élő Hámos László, aki szégyellte, hogy a neve 
László, hiszen azon ékezetek vannak, ami miatt nem tudják kiejteni. 
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“Aztán eljöttünk Erdélybe és hirtelen egész más világot találtam. Felfedeztem, hogy nem hátrány, hanem épp 
ellenkezőleg, többlet, gazdagító eleme az életemnek a magyarságom. Itt csupa olyan emberrel találkozom, aki saját 
identitását egészségesen tudja fejleszteni és művelni. Helységről helységre járva vendégszeretetet kaptam. Az emberek 
az akkor megjelenő Kányádi, vagy éppen Sütő András kötetről beszélgettek, a könyvek összetartották őket”– idézi fel 
kamaszkorának legmeghatározóbb élményét Hámos. 

George Pataki kezdeményezése 

Örömteli momentum volt Hámos László életében az a 2007-es esemény, amikor New York állam volt kormányzója, 
George Pataki egy adománygyűjtő vacsorán méltatta a HHRF tevékenységét, azt, hogy milyen fontos a kisebbségben élő 
magyar közösség jövőjén dolgozni. “Nagyon szépen beszélt, nagyon inspirálóan. De megszakította váratlanul saját 
mondandóját, és hangosan gondolkodva feltette a kérdést: miért nem hozunk létre egy olyan programot, amely az 
amerikai fiatalokkal megismertetné a Kárpát-medencei magyarokat? Ez szöget ütött a fejembe és hirtelen felvillant a 
gondolat, hogy tényleg, miért ne csinálhatnánk”– magyarázta. 

Az ötletet egy kutatás és egy tanulmány elkészítése követte. Öt hasonló program példájára összeállítottak egy 
gondolatcsomagot, hogy abból mazsolázhassanak. Az izraeli mintától némileg eltérően – ott ugyanis arra biztatják a 
fiatalokat, hogy költözzenek is vissza Izraelbe – pusztán kulturális tartalommal töltik fel a programot. 

“A tanulmányt két év alatt készítettük el. Mikor elkészült, odamentem Pataki kormányzóhoz, és elmondtam: George, 
nagyon jó az ötlet, amit annak idején megosztottál, és itt van a tanulmány. Mire ő elmondta, az ötlet valójában a lányáé, 
aki egy szót sem beszélt magyarul. Ismeretséget kötöttem a lánnyal, és megkértem, legyen ennek a programnak a 
nagykövete, amit el is vállalt”– idézi fel a program indulását az alapítvány elnöke.  

A ReConnect Hungary programhoz csatlakozott George Pataki fiatalabb fia is, aki éppen akkor jött haza Afganisztánból. 
Ennek, mint a futótűz, úgy terjedt a híre Amerikában, és sokan be is jelentkeztek és jelentkeznek – hangzott el. 

A fiataloknak pályázniuk kell, hogy részt vehessenek a programban. Nem szükséges, hogy feltétlenül adottak legyenek a 
rokoni szálak, ennél fontosabb, hogy mennyit szeretne visszaépíteni a közösségbe a tapasztalatokból. 

35 fiatal látogatott Magyarországra 

A múlt hetekben 35 fiatal érkezett Magyarországra, a programot a magyar kormány támogatja. Az erdélyi kitérő 
költségeit már maguknak a fiataloknak kell fedezniük. A szervezők arra számítottak, hogy a 35 fiatalból mindössze 
néhányan élnek az erdélyi kitérő lehetőségével, ám végül 25-en jelentkeztek. 
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Hawaiiből Székelyföldre 

A családjában mindenki magyar, otthon magyarul beszélnek – számolt be a csapat egyik tagja, aki Magyarországon már 
járt, de először jött Erdélybe. A hawaii lány érdeklődésünkre elmondta, gyerekként hallott Erdélyről, a nagypapája 
kolozsvári volt, és most tudta meg, hogy Székelyudvarhelyen élt édesapja családja. “Ezt apám nem tudta, ezért is jöttem 
én most ide, mindent meglátogatok és elmesélek nekik, és remélem, ők is eljönnek, kedvet kapnak hozzá”– mondta a 
lány, akiben feltámadt a kíváncsiság a családi címer iránt, illetve azt is szeretné megtudni, élnek-e még a Székelyföldön 
rokonai, unokatestvérei. 

Az Erdélybe látogató csapat első állomása Nagyvárad volt, aztán Kolozsvár következett. Kolozsváron a városnézés után 
egy panelbeszélgetésen vettek részt, ahol Horváth Anna alpolgármester mellett az üzleti, kulturális, civil és oktatási 
szféra képviselői előadtak a Magyar gyökereik megerősítésére érkezett amerikai magyar fiataloknak. 

Kolozsvár után megnézték a tordai sóbányát, a tordai hasadékot, majd Torockón részt vettek a Double Rise nulladik 
napján. 

Marosvásárhelyen a Teleki Tékát látogatták meg, illetve a Sapientia egyetemet. A Tékában többek közt az amerikai 
függetlenségi nyilatkozat egy korabeli másolatát vehették szemügyre, a Sapientia pedig azért volt fontos, mert az 
amerikai magyarok nagy összegeket áldoztak az egyetemre. 

 
Hámos László és Dávid László, a Sapentia Egyetem rektora 

Szováta, Korond, Parajd, Zetelaka következett a sorban, itt kézműves tevékenységeken vehettek részt. Volt, ahol 
kenyeret sütöttek, máshol bútort festettek, lovat patkoltak Zetelakán, háncskészítéssel ismerkedtek. Szombaton részt 
vettek Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napján. Vasárnap Bözödújfaluba látogattak, ami azért volt fontos, mert 
1988-ban a HHRF szervezésében 27 nagyvárosban tartottak világméretű tiltakozást a falurombolás ellen. 
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Magyarságtudatukat erősítik az amerikai fiatalok Erdélyben 
Antal Erika| 2016.07.05. [19:17] 
 
Erdélyi gyökereit kutatta Székelyföldön az a 25 amerikai fiatal, aki részt vett az első alkalommal megszervezett 
ReConnect Transylvania nevű programon. 
 

 
A Teleki-tékát is meglátogatták a fiatalok 

 
A kezdeményezés a négy éve működő, és a magyar kormány által finanszírozott ReConnect Hungary program 
“leágazása”. A 18 és 28 év közötti fiatalok, az Amerikai Egyesült Államok más-más részéből érkeztek Magyarországra, 
összesen 35-en, hogy magyar gyökereiket kutassák, illetve magyarságtudatukat erősítsék. Közülük mintegy 25 fiatal 
jelentkezett, hogy ellátogasson saját költségen Erdélybe is. 
A Magyarországról érkezők első állomása Nagyvárad volt, majd Kolozsvár, Torockó és Marosvásárhely következett. 
Marosvásárhelyen a Teleki Tékába látogattak el, megtekintették az állandó kiállítást, az ott látható hiteles, korabeli 
másolatát az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak. A Sapientia Egyetemet is meglátogatták, ami azért is fontos – 
magyarázta érdeklődésünkre Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) elnöke, – mert az amerikai 
magyarok anyagi támogatásban részesítik az egyetemet, ahogyan Böjte Csaba árváit is, akikkel Csíkszeredában 
találkoztak. Székelyföldi útjuk során nem hagyták ki Szovátát, Parajdot, Korondot sem, részt vettek az Ezer Székely Leány 
napján, illetve megnézték a vízzel elárasztott, a falurombolás áldozatává vált Bözödújfalut is. “A falurombolás ellen a 
világ különböző nagyvárosaiban szerveztek tiltakozó akciókat az amerikai magyarok kezdeményezésére, ezért is volt 
fontos eljönni és megnézni a helyszínt, a falut, amelynek az elpusztítását nem lehetett megakadályozni” – magyarázta a 
HHRF elnöke. 

 



10 

 

 
Az idelátogatók valamennyien harmad-negyedgenerációs leszármazottak, zöme nem beszél magyarul, néhányan 
nagyszüleiktől, cserkészetben tanulták a magyar nyelvet. Olyanok is voltak közöttük, akik eddig nem tudtak arról, hogy 
magyarok is vannak a felmenőik között. Élmény volt számukra ezeken a helyeken járni, ismerkedni a hagyományos 
kézműves tevékenységekkel – mondták el többen is érdeklődésünkre. “Az apám családja székelyudvarhelyi volt, talán 
élnek még ott rokonaim” – mondta az egyik lány, aki Hawaii-ból érkezett és magyarul is beszélt. 
A ReConnect Hungary program létrejötte George Pataki, New York állam volt kormányzójának a nevéhez kötődik, ő 
vetette fel az ötletet még 2007-ben a New Yorkban működő Magyar Emberi Jogok Alapítvány egy adománygyűjtő 
vacsoráján, ahol miközben a kisebbségben élő magyarság jövőjéért munkálkodó szervezet tevékenységét méltatta, 
megfogalmazta a kérdést, hogy miért nem hoznak létre egy olyan programot, amely az amerikai fiatalokkal 
megismertetné a Kárpát-medencei magyarokat. “Ez szöget ütött a fejembe, és elgondolkoztatott, hogy tényleg, miért ne 
csinálhatnánk” – idézte fel Hámos László, az alapítvány elnöke. Az ötletet egy terv elkészítése követte, majd annak 
megvalósítása a magyar kormány támogatásával. Az erdélyi körút önköltséges volt, nem kapott támogatást, ezért is 
okozott meglepetést, hogy ilyen szép számban jelentkeztek rá – mutatott rá Hámos. 
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Ezer székely leány között huszonöt amerikai 
2016. július 5. 
 
A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) jóvoltából idén nemcsak Magyarországra, hanem Erdélybe is 
ellátogathattak azok a fiatal amerikai magyarok, akik részt vettek a ReConnect Hungary (Visszacsatolás 
Magyarországhoz) elnevezésű programban. Huszonöten látogattak el Erdélybe és vettek részt az Ezer székely leány 
napja ünnepségen, és Moldován Árpád Zsolt programszervező szerint kifejezetten jól érezték magukat, volt aki a 
misét is végighallgatta, többen beálltak táncolni, és nagyon sok szuvenírrel hagyták el Erdélyt. 

A HHRF öt éve szervezi meg a ReConnect Hungary programot, amely révén 18–28 év közötti, egyetemista vagy egyetemi 
végzettségű másod-, harmad-, akár negyedgenerációs észak-amerikai magyar leszármazottakat utaztat Magyarországra. 
Ők jellemzően már nem beszélik a magyar nyelvet, sokakban friss felismerés, hogy rendelkeznek magyar felmenőkkel. 
Ezek a fiatalok viszont az elöregedő amerikai magyar társadalom vérátömlesztését jelenthetik, hiszen a programban eddig 
részt vevő mintegy 150 fiatal a magyarországi látogatás után is tartja egymással a kapcsolatot – közölte a Hargita Népével 
Moldován Árpád Zsolt, a HHRF kolozsvári munkatársa. – Idén először Erdélybe is ellátogattak a ReConnect Transylvania 
program keretében. Olyan helyszíneket kerestünk fel, amelyek az amerikai állampolgároknak is jelképesek lehetnek. 

– Tavaly tudtam meg, hogy apai nagyanyám magyar volt, de arra még nem jöttem rá, hogy melyik kisvárosból származik. 
Annyit tudok róla, hogy hajóval érkezett Amerikába. Nagyon élvezem ezt az utat, sok mindent tanultam Magyarországról 
és a magyarokról, jólesik, hogy tudatosult bennem a magyar származásom – mondta lapunknak a csíksomlyói nyeregben 
a New York-i Sean Ireland, megjegyezve, hogy sajnálja, amiért szülei számára nem volt fontos a magyar öntudat 
továbbadása. Mint megtudtuk, az Egyesült Államokból és Kanadából érkező fiatalok Nagyváradot, Kolozsvárt, Torockót, 
Marosvásárhelyt, a bözödi tavat, Szovátát, Zetelakát és Csíkszeredát látogatták meg, és egyhetes körútjuk után tegnap 
hagyták el Erdélyt. A visszajelzések alapján igény van arra, hogy Magyarország mellett Erdélybe is ellátogassanak, 
Moldován Árpád Zsolt szerint minden bizonnyal jövőre is megismétlik a programot. 
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Amerikai fiatalok erdélyi körúton 
Antal Erika | 2016.07.06. [14:00] 
 
Erdélyi gyökereit kutatta a Székelyföldön az a 25 amerikai fiatal, aki részt vett az első alkalommal megszervezett 
ReConnect Transylvania elnevezésű programon. 

 

A kezdeményezés a négy éve működő és a magyar kormány által finanszírozott ReConnect Hungary program keretében 
zajlik. A 18 és 28 év közötti fiatalok az Amerikai Egyesület Államok különböző államaiból érkeztek Magyarországra, 
összesen 35en, hogy magyar gyökereiket kutassák, illetve azért, hogy magyarságtudatukat erősítsék. Közülük 25 fiatal 
látogatott el saját költségén Erdélybe. 

Az amerikai fiatalok első állomása Nagyvárad volt, majd Kolozsvár, Torockó és Marosvásárhely következett. 
Marosvásárhelyen a Teleki Tékába látogattak el, megtekintették az állandó kiállítást, az amerikai függetlenségi 
nyilatkozatnak ott látható hiteles, korabeli másolatát. A vendégek felkeresték a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemet (EMTE) is. Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) elnöke érdeklődésünkre 
elmondta, ez azért is fontos, mert az amerikai magyarok anyagi támogatásban részesítik az egyetemet, ahogyan Böjte 
Csaba árváit is, akikkel Csíkszeredában találkoztak. 

Székelyföldi útjuk során nem hagyták ki Szovátát, Parajdot, Korondot sem, részt vettek az Ezer Székely Leány Napja 
elnevezésű rendezvényen, illetve megnézték a vízzel elárasztott, a falurombolás áldozatává vált Bözödújfalut is. „A 
falurombolás ellen a világ különböző nagyvárosaiban szerveztek tiltakozó akciókat az amerikai magyarok 
kezdeményezésére, ezért is volt fontos eljönni és megnézni a helyszínt, a falut, amelynek az elpusztítását nem lehetett 
megakadályozni” – magyarázta a HHRF elnöke. 

Megtudtuk, az amerikaiak közül valamennyien harmad-negyed generációs leszármazottak, legtöbben már nem 
beszélnek magyarul. Olyanok is voltak közöttük, akik eddig nem tudtak arról, hogy magyarok is vannak a felmenőik 
között. Élmény volt számukra ezeken a helyeken járni, ismerkedni a hagyományos kézműves tevékenységekkel – 
mondták el többen is érdeklődésünkre. 

„Az édesapám családja székelyudvarhelyi volt, talán élnek még ott rokonaim” – mondta az egyik lány, aki Hawaiiból 
érkezett, és magyarul is beszélt. 

A ReConnect Hungary program létrejötte George Pataki, New York állam volt kormányzójának a nevéhez kötődik, ő 
vetette fel az ötletet még 2007ben a New Yorkban működő Magyar Emberi Jogok Alapítvány által szervezett 
adománygyűjtő vacsorán. Pataki a kisebbségben élő magyarság jövőjéért munkálkodó szervezet tevékenységének 
méltatása mellett egy olyan program létrehozását javasolta, amely az amerikai fiatalokkal megismertetné a 
Kárpátmedencei magyarokat. „Ez szöget ütött a fejembe, és elgondolkoztatott, hogy tényleg, miért ne indíthatnánk el 
egy ilyen projektet a magyar kormány támogatásával” – idézte fel Hámos László, az alapítvány elnöke.  


