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Orbán: sorsdöntő győzelmet arattunk 

Magyarország nagy győzelmet aratott, „sorsdöntő győzelmet arattunk” - jelentette ki 

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap éjjel a kormánypártok budapesti eredményváró 

központja, a Bálna előtt a Fidesz-KDNP győzelmét hozó parlamenti választás után. 

„Győztünk!” - ezzel kezdte beszédét az összegyűlt tömeg előtt a kormányfő, a Fidesz 

elnöke, aki úgy fogalmazott: a magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett. „Egy nagy 

csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget 

teremtettünk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot” – mondta 

Orbán Viktor. Kiemelte: Magyarország még nem tart ott, ahol szeretnék, de már elindult a 

saját maga választotta útján. „Együtt fogunk ezen az úton végigmenni” – ígérte a 

kormányfő. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki a választóknak, külön a Fidesz-KDNP-

re szavazóknak, amiért kitartottak mellettük az elmúlt években. Köszönetet mondott 

továbbá a külhoni magyaroknak, akik „segítettek megvédeni az anyaországot”. A Fidesz 

két és fél millió szavazattal vezet 98,96 százalékos feldolgozottságnál, a második párt a 

Jobbik, harmadik az MSZP-Párbeszéd.  

Köszönetét fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormánypártok 

eredményváróján vasárnap a választópolgároknak, akik szavai szerint óriási számban 

vettek részt a vasárnapi választáson. Köszönetét fejezte ki a külhoni magyarok felé is, akik 

tanúságot tettek a nemzethűségről. Kiemelte, hogy most sokkal nagyobb számban éltek 

állampolgári szavazati jogukkal, mint 2014-ben tették. Hitet tettek, hogy egy nemzethez 

tartozunk, és ez az Országgyűlés az ő országgyűlésük is. 

 

Potápi: óriási eredményt ért el a Minority SafePack 

Óriási eredménynek és közös európai sikernek tartja Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, hogy nem csak összegyűlt, de bőven meg is haladta a 

szükséges egymilliós határt a Minority SafePack – Nemzeti Kisebbségvédelmi 

Kezdeményezés támogató aláírásainak száma. A Miniszterelnökség közleményében azt 

írta, hogy Magyarország kormánya a kezdetektől támogatja a kezdeményezést, jelenleg 

ugyanis nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet 

biztosítana az európai őshonos nemzeti közösségek számára. A Minority SafePack 

„határozott és megkerülhetetlen üzenet az Európai Unió felé, hogy érdemben is foglalkozni 

kezdjen azokkal a közösségekkel, amelyek évszázadok vagy évezredek óta a területén 

élnek, és legalább olyan szintű jogokat biztosítson számukra, mint az újonnan 

bevándorlóknak”. A Minority SafePack ügye soha nem látott egységbe kovácsolta a 

Kárpát-medencei magyarságot, amelyet példa nélküli mozgósítás kísért mind 

Magyarországon, mind a határon túl. A kezdeményezés rengeteg ember közös sikere: 

„összmagyar és összeurópai siker” – fogalmazott a Miniszterelnökség, amely szerint a 
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kezdeményezés sikere nem csak a külhoni magyarság számára mérföldkő, hanem 

rendkívüli eredmény minden Európában élő őshonos nemzeti közösség számára. 

A kezdeményezéssel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, a Fidesz 

frakcióvezetője úgy fogalmazott: nagy, közös nemzeti siker a nemzeti kisebbségvédelmi 

kezdeményezés, amelynek keretében több mint 1,2 millió aláírás gyűlt össze, s ebből 

mintegy 600 ezer Magyarországról. A frakcióvezető szerint most az a közös feladat, hogy a 

lehető legtöbbet tudják elérni és érdemi jogalkotásra tudják rászorítani az Európai 

Parlamentet, illetve a bizottságot. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ partnerre lelt a Fideszben  

A következő négy évben is az a kormány irányítja Magyarországot, amely bebizonyította: 

nemzetpolitikai víziójában, a mindennapi gyakorlatban is fontos számára az erdélyi 

magyarok közössége – hangsúlyozta a magyarországi választást követően Kelemen Hunor. 

Becslések szerint 180-195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a 

magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat. Az elmúlt hetekben az 

RMDSZ mintegy 100 ezer erdélyi magyar embernek segített szavazata leadásában – ez 

pedig azt bizonyítja, a közösség tagjai ezúttal is megbíztak a Szövetségben: a voksolók több 

mint fele tőle kért segítséget, rábízta szavazatát. Kelemen Hunor gratulált az Orbán Viktor 

és Semjén Zsolt által vezetett Fidesz-KDNP-nek. Elmondta: a Szövetség partnerre lelt a 

párszövetségben, ezt a partnerséget a következő négy éves parlamenti ciklusban is tovább 

szeretné erősíteni. Az erdélyi magyarok célja megmaradni és építkezni magyar 

közösségként, jólétben. Az RMDSZ ezt tekinti politikája alappillérének, a Magyar Kormány 

nemzetpolitikája pedig ehhez járul hozzá. A következő időszak kihívása a Románia és 

Magyarország kormányai közötti kapcsolat megerősítése. Kelemen Hunor szerint a két 

ország közötti bizalom konszolidálása elengedhetetlen az erdélyi magyar közösség 

szempontjából. 

 

Kelemen Hunor: megerősítést nyert, hogy Románia nem 
mintaállam 

„Az igazság nem marad kendőzetlenül: Románia nem mintaállam a kisebbségi közösségek 

védelmének tekintetében” - jelentette ki Kelemen Hunor az Európa Tanács újabb 

jelentésére utalva. Az RMDSZ elnöke a közleményében emlékeztet, hogy Európa Tanács 

újabb jelentésében ezúttal a Miniszteri Tanács marasztalja el Romániát. „Nem az állam, 

hanem a mi következtetéseink helyesek tehát” – hangsúlyozta az Európa Tanács Miniszteri 

Tanácsa által elfogadott és közzétett Romániára vonatkozó ajánlásokat követően a 

szövetségi elnök. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ üdvözli a Miniszteri Tanács 
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Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartája kapcsán elfogadott ajánlásait, ezek 

ugyanis olyan problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat tartalmaznak, amelyeket a 

romániai magyar emberek is megállapítanak, és a román államtól elvárnak. A kisebbségi 

kérdés koránt sincs rendezve, bár a román diplomácia mindent megtesz azért, hogy a 

nemzetközi döntéshozókat félretájékoztassa. Ködösítés helyett párbeszédet kérünk, 

burkolt magyarellenesség helyett pedig kölcsönös tiszteletet várunk el” – fogalmazott.  

 

 „Tiszta vízió” az őshonos kisebbségekért: az EB elé kerül a Minority 
SafePack 

Nemcsak a közel másfél milliós romániai magyar közösség, hanem az 50 milliós európai 

közösség sikere Kelemen Hunor szerint, hogy összegyűlt a Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezés elfogadtatásához szükséges egymillió aláírás. Az RMDSZ elnöke a 

kedden éjfélkor lezárult aláírásgyűjtés eredményeit ismertető szerdai kolozsvári 

sajtótájékoztatón elmondta, az 1 215 879 szignóhoz a következő napokban – az ívek 

beadása után – újabb kézjegyek adódhatnak. A kincses városi sajtóeseménnyel egy időben 

a németországi Flensburgban tartott sajtótájékoztatón Vincze Loránt, a Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke kijelentette: a Minority SafePack a 

legnagyobb projekt, amelyet valaha indítottak a kisebbségi jogokért Európában. A 

kezdeményezés – mely a FUEN elnöke szerint az elmúlt évben mozgalommá nőtte ki 

magát – szerinte azt mutatja, hogy az Európai Unió hivatalos szerveinek a kisebbségekkel 

szemben is vannak kötelezettségei. Úgy vélte, az egyes országokban alkalmazott jó 

gyakorlatot a többi országnak is át kell vennie, egyenlő jogokat kell biztosítani a 

kisebbségeknek. Rámutatott, az MSPI „tiszta vízió” az európai kisebbségek jövőjére 

vonatkozóan, hogy a kontinens a közösségek, kultúrák, nyelvek Európája legyen. 

 

Új magyar médiaprojekt indul a Felvidéken 

Három pillére épülő új magyar médiaprojekt – egy több felületet magában foglaló 

hírportál, egy hetilap és egy audiovizuális tartalmakat közlő internetes csatorna – indul a 

Felvidéken – jelentették be a projekt kivitelezői dunaszerdahelyi sajtótájékoztatójukon. A 

ma7 médiacsalád működtetője a Pro Media Alapítvány. Az alapítványt – amely idén 

mintegy másfél millió eurós összegből gazdálkodik – a Bethlen Gábor Alapon keresztül a 

magyar kormány támogatja. A több lépcsőben induló médiaprojekt a legnagyobb szabású 

kezdeményezés e téren Szlovákiában az 1989-es rendszerváltoztatás óta. Az új magyar 

médiacsaládot hiánypótlónak szánják, arculatát pedig a nemzeti-konzervatív értékek 

mentén határozták meg kivitelezői. A projekt első pillére, a ma7.sk hírportál április 11-én 

indul. A médiacsalád hetilapja, a Magyar7 – amely április végétől heti 68 oldalon jelenik 
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meg – elsődlegesen közéleti témákkal foglalkozik majd, és hírháttér anyagok, elemzések és 

riportok mellett 16 oldalon – három régióban mutálódó – regionális tartalmat is nyújt. A 

projekt harmadik pillére, amely néhány hónapon belül kezdi meg működését, az 

audiovizuális tartalmakra összpontosít. Ezen az internetes csatornán kezdetben 

hírbejátszásokat és szerkesztett videós anyagokat tesznek közzé, s ezek később tematikus 

magazinműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel egészülnek ki. 

 

Elhunyt Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke 

Életének 51. évében, 2018. április 8-án elhunyt Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke. Jókai Tibor nemrég, március 15-én a szlovákiai 

magyar oktatásügy területén végzett tevékenységéért átvehette a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést. Megromlott egészségi állapota miatt a múlt hétvégén már nem 

vett részt a SZMPSZ által szervezett Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos 

Találkozóján Rozsnyón. Az SZMPSZ elnökét 2018. április 8-án éjjel érte a halál. 

 

Hajnal Jenő: a magyarországi parlamenti választások a nemzeti 
sorskérdés fontos állomása 

Az MNT elnöke a jelenlegi magyar kormányt támogatja. A nemzeti sorskérdés fontos 

állomásának tartja a magyarországi parlamenti választásokat Hajnal Jenő. A Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke szerint Magyarország megerősödésével az elmúlt négy évben olyan 

fejlesztések kezdődhetek el a Délvidéken, amelyeket soha nem is remélhettünk volna, 

emellett pedig hitükben, identitásukban és anyanyelvükben is megerősödtek az itt élők. Az 

MNT elnöke kifejtette: „a bölcsődétől az óvodafejlesztésen át, az általános iskola, a 

középiskola, az egyetemi képzésen át, az Európa Kollégium átadásáig, a szabadkai 

képzőközpont megnyitásáig, a felsőoktatási képzés anyanyelvűsítésén keresztül, mind 

olyan alkalmak és programok, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy a Fideszt 

támogassuk, hiszen az elmúlt nyolc év arról győzött meg bennünket, hogy érdemes 

magyarnak lenni, és érdemes ilyen magyar kormányt támogatni.” 

 

A határon túli magyarok a magyar nemzet részei 

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere kedden reggel, mielőtt a 

zombori városháza dísztermében a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződés-aláírását 

megnyitotta volna, a Magyar Szónak exkluzív interjúban beszélt a migrációról, az ukrán 

kormány kisebbségi politikájáról, a példaértékű szerb–magyar kapcsolatokról, a vajdasági 

magyarságot érintő gazdasági fejlesztés sikerességéről és az április 8-ai országgyűlési 
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választás tétjéről. A külügyminiszter kifejtette: „Szerintem minden túlzás és pátosz nélkül 

kijelenthető, teljesen racionális érvek és mutatók alapján, hogy Szerbia és Magyarország 

kapcsolata sohasem volt olyan jó, mint amilyen most. Ehhez persze nagy adag 

kompromisszumkészségre és józan észre volt szükség, mert a két ország kapcsolatát 

történelmi konfliktusok terhelték. Mára elmondhatjuk, hogy a történelmi konfliktusok 

helyett eljött a történelmi sikerek időszaka. Mindkét kormány megértette, ha 

együttműködünk, ha barátságot ápolunk, akkor mindketten erősebbek leszünk annál, mint 

ha konfliktusban állnánk egymással, és arra pazarolnánk az energiánkat, hogy 

veszekedjünk egymással. Mindkét kormány úgy tekint a nemzeti közösségekre mint 

erőforrásra. Jól láthatóan a jelenlegi szerb kormány úgy tekint a vajdasági magyarokra, 

mint akik összekötik Szerbiát Magyarországgal és az Európai Unióval. Nem valamiféle 

tehertételként néznek a vajdasági magyarokra, ez látszódik a politikájukon”. 

 

 

Magyar görögkatolikus óvoda alapkövének megszentelésén vett 
részt Grezsa István 

Magyar állami támogatással épülő görögkatolikus óvoda alapkövének ünnepélyes 

megszentelésén vett részt Grezsa István kormánybiztos Mátyfalván, ahol több mint hét 

évtizede az egyházi óvoda lesz az első magyar nyelvű oktatási-nevelési intézmény. A 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében épülő 30 férőhelyes Oltalom óvoda 

alapkőszentelése alkalmából mondott beszédében Grezsa István hangsúlyozta: „húsvét 

után egy nappal a feltámadt Krisztus azt a reményt, hordozza minden keresztény és nem 

hívő ember számára a Kárpát-medencében, hogy az újjászületés és újrakezdés soha nem 

késő. Így Mátyfalván, ahol 1944 óta nem működhetett magyar tannyelvű oktatási 

intézmény, megmutathatjuk azt, hogy soha nem késő megálljt parancsolni az 

asszimilációnak, és ebben segíti a helyi magyar közösséget a görögkatolikus egyház.” A 

politikus biztatónak nevezte, hogy a Felső-Tisza-vidékhez hasonlóan a magyar határtól 

kőhajításnyira fekvő Mátyfalván is egyre több magyar és vegyes házasságban élő szülő 

íratja a környező települések magyar iskoláiba a gyermekeit. 
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