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AHF Congratulates Hungary on Successful First-Round Elections
The American Hungarian Federation, founded in 1906, is among the oldest organizations of its kind
and represents a broad cross-section of Hungarian Americans. The Federation congratulates the
history-making and landslide victory of the FIDESZ-KDNP party and its leader Viktor Orban, in the first
round of Hungarian elections, as well as commends all those who supported democracy by
participating in the high turnout vote. The Federation wishes the new government the best in
achieving democratic ideals, promoting genuine and mutually beneficial trans-Atlantic relations,
restoring moral values, eliminating the massive corruption, revitalizing the country’s economy and
supporting the rights of the Hungarian minorities living in countries bordering Hungary. These are the
very values the Federation has consistently and publicly supported. The Federation is proud that it
has openly supported these values during the past eight years, as well as during the more than 100year history of the organization.
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Az Amerikai Magyar Szövetség gratulál Magyarországnak a sikeres választásokhoz.
Az 1906-ban alapított Amerikai Magyar Szövetség a hozzá hasonló szervezetek között az egyik
legrégibb, amely az amerikai magyarságot széles körben képviseli.
A Szövetség gratulál a FIDESZ-KDNP és vezére, Orbán Viktor történelmi jelentőséggel bíró elsöprő
győzelméhez a magyarországi választások első fordulójában, valamint elismerését fejezi ki
mindazoknak, akik hozzájárulásukkal a magas szavazási arány eléréséhez a demokráciát támogatták. A
Szövetség a legjobbakat kívánja az új kormánynak, hogy demokratikus eszméket megvalósítson, valódi
és kölcsönösen előnyös transz-Atlanti kapcsolatokat mozdítson elő, erkölcsi értékeket állítson helyre,
megsemmisítse az elhatalmasodott korrupciót, új életre keltse az ország gazdaságát, valamint
támogassa a határon túli magyar kisebbségek jogait. Ezek azok az értékek melyeket a Szövetség
következetesen és nyíltan támogat nem csak az elmúlt nyolc évben, hanem a több mint 100 éves
fennállása során büszkén vállalt és hírdetett.
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