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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. ÁPRILIS 11.  

1. Így írt a német sajtó a francia választásokról  

 

A franciaországi elnökválasztás első fordulójából a jelenleg hivatalban lévő baloldali liberális 

elnök, Emmanuel Macron és a jobboldali Marine Le Pen jutottak be a második fordulóba. Az 

eredmények szerint Macron 27,8%-át kapta meg a szavazatoknak, míg Le Pen azok 23,1%-át.  

 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung a németországi politikai viszonyokra vonatkoztatva 

magyarázta el mi történt április 10-én, vasárnap a franciaországi elnökválasztás első 

fordulójában. Az FAZ szerint a helyzet olyan, mintha a CDU és az SPD eltűnt volna 

Németországban, Emmanuel Macron pedig magára maradt a politikai spektrum középen. A 

FAZ meglátása szerint a franciák újból a politikai szélsőségeket erősítették meg, illetve kitért 

arra is, hogy Macronnak jól szemügyre kell vennie, kivel áll szemben, hiszen az eredmény 

alapján egy új pártrendszer alakult ki, amelyet a szélen elhelyezkedő pártok uralnak, ugyanis a 

baloldali populista Jean-Luc Mélenchon vezette Népunió párt mindössze 1,2%-kal csúszott le 

a második helyről. A Zeit online cikkében is hasonló hangvételben olvashatunk a 

választásokról, hiszen az újságíró a pártrendszer szélén elhelyezkedő pártok szerepléséről 

megállapítja, hogy azok eredményükkel elérték az első fontos közbenső célt – együtt több 

szavazatot szerzve, mint Emmanuel Macron. A mérsékelt bal- és jobboldali pártok elenyésző 

mennyiségű szavazatot tudhattak magukénak. A Zeit újságírója előirányozta Európa önképének 

belülről történő szétzúzását, ha Marine Le Pen nyeri majd meg a választás második fordulóját, 

mivel Franciaország és Németország együtt alkotja az Európai Unió alappillérét. A Neue 

Zürcher Zeitung újságírója egy déjà vu élményről számol be. A francia elnökválasztás első 

fordulója nagy meglepetés nélkül ért véget. Ugyanakkor a lap kitért arra, hogy Macron nem 

pihenhet meg az első forduló után, hiszen Le Pen a nép jelöltjeként jól pozícionálta magát és az 

5 évvel ezelőttihez képest mérsékeltebben lépett fell. A cikk végül leszögezi, hogy Le Pen 

hatalomra kerülése katasztrófát okozna. A Tichys Einblick cikkében a szerző arra világít rá, 

hogy amennyiben  Emmanuel Macron nyer a második fordulóban, úgy a jobboldalnak át kell 

szerveződnie ideális esetben egy új vezetővel, mégpedig Marion Maréchallal a szélsőjobboldali 

Reconquête politikusának irányításával. Emellett a Tichys Einblick újságírója is kitér arra, hogy 

azok a pártok, amelyek 60 éve domináns szerepet töltenek be Franciaországban, a mára szinte 

teljesen eltűntek . A Welt online egy Macron elnök által elkövetett súlyos hibáról ír, utalva arra, 

hogy a hivatalban lévő elnök nem épített fel igazi választási kampányt magának a siker 

érdekében. Ezzel szemben a lap megállapítja, hogy Le Pen már nem a polgárokat elrettentő 

szörnyként van jelen és Macronnal szemben egy nagyon jó kampányt épített fel és folytatott le. 

 

2. A Szövetségi Parlament leszavazta az oltási kötelezettséget 

 

A Szövetségi Parlament április 7-én, csütörtökön elutasította az oltási kötelezettség 

bevezetésére vonatkozó összes javaslatot. Emiatt Németországban egyelőre nem kerül 

bevezetésre ilyen jellegű szabályozás. Az eddig is érvényben volt szabály – miszerint az 

egészségügyben és az idősotthonokban dolgozók részére kötelező a koronavírus elleni oltás – 

nem kerül kiterjesztésre a lakosság további csoportjaira. Olaf Scholz (SPD) kancellárnak és 

Karl Lauterbach (SPD) egészségügyi miniszternek a szavazás eredménye egy jelentős 

visszalépést jelent, hiszen Lauterbach megpróbált az Uniópártok képviselőinél is támogatásért 

https://www.nzz.ch/visuals/wahlen-in-frankreich-2022-alle-ergebnisse-im-ueberblick-ld.1677951
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-frankreich-marine-le-pens-strategie-hat-sich-ausgezahlt-17950336.html?premium
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/stichwahl-emmanuel-macron-marine-le-pen
https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-frankreich-fuer-macron-bleibt-gegen-le-pen-ein-risiko-ld.1678993
https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-frankreich-fuer-macron-bleibt-gegen-le-pen-ein-risiko-ld.1678993
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/praesidentschaftswahl-frankreich-vertrauensvorsprung-fuer-macron/
https://www.welt.de/politik/ausland/article238104619/Wahl-in-Frankreich-Praesident-Macron-hat-einen-grossen-Fehler-gemacht.html?icid=search.product.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/ausland/video238096377/Frankreich-waehlt-Le-Pen-ist-kein-Buergerschreck-mehr-Die-Rolle-wurde-ihr-abgenommen.html?icid=search.product.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/ausland/video238096377/Frankreich-waehlt-Le-Pen-ist-kein-Buergerschreck-mehr-Die-Rolle-wurde-ihr-abgenommen.html?icid=search.product.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/ausland/video238081995/Wahlen-in-Frankreich-Emmanuel-Macron-liegt-vorn-doch-Marine-Le-Pen-holt-auf.html?icid=search.product.onsitesearch
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kampányolni. Láthatóan kevés sikerrel. A közlekedési-lámpa koalíció által előterjesztett 

törvényjavaslat 60 éves kortól kívánta volna bevezetni az oltási kötelezettséget. Végül 378 

képviselő szavazott a javaslat ellen, 296 képviselő szavazott mellette, míg 9-en tartózkodtak. 

Az Uniópártok úgynevezett megelőző védőoltásról szóló törvényjavaslata előirányozta volna, 

hogy nem a jelenlegi helyzetben, hanem ősszel, a fertőzöttségi szint figyelembe vételével kellett 

volna dönteni egy oltási kötelezettség bevezetéséről. A képviselők nagy része, 497 fő, szavazott 

a javaslat ellen, míg 172-en mellette. A Wolfgang Kubicki FDP alelnök vezette képviselői 

csoport indítványa, amely ellenezte az általános oltási kötelezettséget, szintén nem tudott 

többséget elérni a szavazáson. Csupán 85 képviselő szavazott mellette, ezzel szemben 590-en 

ellene tették le a voksukat, 12-en pedig tartózkodtak. Az FDP szerint a kötelező védőoltás csak 

akkor lenne indokolt, ha az egészségügyi rendszer túlterhelése fenyegetne, amelyet az oltás 

kötelezővé tételével lehetne megoldani. Erre utaló jelek azonban, ahogy a képviselők 

elmondták, jelenleg nem léteznek. Az FDP képviselői arra is kitértek, hogy senki nem tudja 

bizonyossággal állítani, hogy az oltási kötelezettség jelenlegi bevezetése megelőzhetővé tenni 

az őszi védelmi intézkedések megtételét. Az AfD által kezdeményezett negyedik indítvány 

szintén elbukott(686 képviselőből 607-en szavaztak ellene, 79-en mellette). Az AfD nem csak 

az általánosan kötelező védőoltás eltörlését kívánta volna elérni, hanem a jelenleg jogi 

kötőerővel rendelkező egészségügyben és idősotthonokban dolgozókra érvényes szabályozást 

is.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Németország Oroszország-politikáját érintő kérdések  

 

Április 4-én, hétfőn Frank-Walter Steinmeier, Németország szövetségi elnöke hivatalosan 

elismerte, hogy a Nord Stream 2 projekthez való ragaszkodása egyértelműen hiba volt. Ezzel 

az alkalommal Steinmeier először ismert be Oroszország-politikában elkövetett hibát és 

tévedést. A szövetségi elnök sajtóközleményben úgy fogalmazott: „Olyan hidakhoz 

ragaszkodtunk, amelyekben Oroszország már nem hitt és amelyektől partnereink óva intettek 

minket.” Hozzátette, Oroszország európai államközösségbe történő bevonása nem sikerült és 

elmondta, kudarcot vallott az a cél is, hogy Oroszországot integrálni tudjuk a közös biztonsági 

architektúrába. A sajtóközlemény előtt sokan kritikával illették Steinmeiert amiért nem szólalt 

meg eddig nyilvánosan korábbi, különösen külügyminiszterként való ténykedése alatt 

meghozott, döntéseivel kapcsolatban. Steinmeier ez alkalommal elmondta azt is, hogy 

megítélése szerint Putyin nem fogadná el, hogy országa teljes gazdasági, politikai és erkölcsi 

tönkretételéért felel birodalmi eszméje beteljesítése miatt és hozzátette, hogy abban ő is 

tévedett, hogy elhitte, van még esély a háború előtti állapotokhoz visszatérni Oroszországgal. 

Ezt alátámasztva megerősítette, hogy nem lesz visszatérés a háború előtti status quo 

állapotához. Andrij Melnyk, berlini ukrán nagykövet Steinmeier bejelentése után úgy 

nyilatkozott, a hiba beismerése a szövetségi elnök részéről csak egy első lépésnek számít az 

Oroszországgal szembenni politikában. Hozzátette, országa konkrét cselekedeteket vár, a 

tanulságok levonását követően. Különösen fontosnak tartaná újabb, szigorúbb szankciók és egy 

energia-embargó kivetését. Továbbá kiemelte, hogy jelenleg a legégetőbb kérdés az, hogy 

Németország hogyan tudott függővé válni energiapolitikai szempontból Oroszországtól, hiszen 

Ukrajnának napjainkban pont emiatt kell nagy árat fizetnie. Mindezek mellett Melnyk bírálta 

Németország korábbi, fegyver szállításokkal kapcsolatos, vonakodó magatartását is. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-corona-bundestag-101.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/bundestag-lehnt-impfpflicht-ab-60-jahren-ab
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/frank-walter-steinmeier-fehler-russland-ukraine?mode=recommendation&page=16
https://www.zeit.de/news/2022-04/05/melnyk-steinmeiers-reue-muessen-taten-folgen
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Április 4-én, hétfőn Angela Merkel volt szövetségi kancellár reagált az ukrán elnök, Volodomir 

Zelenszkij szemrehányó kritikájára. Zelenszkij  kifogásolta Merkel 2008-ban kinyilvánított 

álláspontját, miszerint a kancellár nem támogatta Ukrajna felvételét a NATO-ba. Angela 

Merkel válaszában megerősítette, hogy kiáll a 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozó által 

meghozott döntés mellett. Ugyanakkor a volt kancellár azt is elmondta, támogatja az ukrajnai 

háború befejezésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Hozzátette, a Bucsán és Ukrajnai 

további területein tapasztalt atrocitások fényében a nemzetközi közösség és a szövetségi 

kormány minden olyan erőfeszítést támogat, amely a háború befejezését célozzák meg. 

Zelenszkij j korábban felszólította Angela Merkelt, hogy látogasson el Bucsára. Zelenszkij 

mellett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szintén kudarcot vallott Oroszország-

politikával vádolta Angela Merkelt: „Merkel kancellár asszony, ön a háború kezdete óta 

hallgat. Pedig éppen Németország elmúlt 10-15 éves politikája alapozta meg Oroszország mai 

erejét, amely a nyersanyagok értékesítésének monopóliumára alapul.”  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

4. Az ukrajnai háború kezelése körüli hírek 

 

Április 6-án, szerdán Olaf Scholz kancellár hivatalosan elítélte a bucsai civilek meggyilkolását 

háborús bűncselekményként  nyilvánítva azt. Mint fogalmazott: „Az orosz katonák mészárlást 

követtek el ukrán civilek, köztük gyermekek, nők és idősek ellen. A szörnyű képek 

mindannyiunkat mélyen megdöbbentettek.” A kancellár továbbá felszólította Vlagyimir Putyin 

orosz elnököt, hogy hagyja abba a pusztító és önmegsemmisítő háborút és felszólította a német 

szövetségi parlamentet, hogy a felelős elkövetőket és megbízóikat vonja felelősségre.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

Az Ukrajnából érkező háborús menekültek június 1-jétől alapvető szociális ellátásokat 

kaphatnak Németországban. A szövetségi hatóságok és a tartományok egyeztető 

konferenciáján április 7-én, csütörtökön a résztvevők ebben egyetértéssel hoztak döntést. 

Mindemellett arról is megállapodás született, hogy a tartományi önkormányzatok kétmilliárd 

euró támogatást kapnak Berlintől. A döntéseket Manuela Schwesig (SPD) Mecklenburg-Elő-

Pomeránia és Dietmar Woidke (SPD) Brandenburg tartomány miniszterelnökei és Olaf Scholz 

(SPD) kancellár mutatták be a sajtónak. Woidke álláspontja szerint az Ukrajnából érkező 

menekülteket a hivatalosan elismert menekültstátusz odaítélése mellett anyagilag is támogatni 

kell. Ez alapján a menekültek Hartz IV munkanélküliségi támogatásban részesülnek. Olaf 

Scholz a sajtótájékoztatón újból a háború befejezésére szólította fel Vladimir Putyin orosz 

elnököt. A Németországban tartózkodó ukrán menekültek száma jelenleg jóval meghaladja a 

300 ezer főt. A Szövetségi Belügyminisztérium adatai szerint csak a Szövetségi Rendőrség 

316.453 menekültet regisztrált. Az ukrán menekültek összelétszáma azonban minden bizonnyal 

magasabb ennél, mert ukrán állampolgárként vízum nélkül is be lehet utazni Németországba. 

A Szövetségi rendőrség naponta mintegy 3.000 ukrán állampolgár beutazását regisztrálja. 

Márciusban ez a száma naponta 15.000 volt.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

 

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237969959/Merkel-Altkanzlerin-verteidigt-Entscheidung-gegen-Nato-Aufnahme-der-Ukraine.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/olaf-scholz-butscha-kriegsverbrechen-ukraine-bundestag
https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-fluechtlinge-bund-laender-103.html
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5. Az SPD újra a legerősebb párt szövetségi szinten a közvélemény-kutatások szerint, 

Robert Habeck a legkedveltebb politikus 

 

Az SPD-nek kedvez immár az úgynevezett Saarland-effektus. A jelenlegi közvélemény-

kutatási adatok alapján, (Forsa közvélemény-kutató intézet) az SPD a legerősebb erő a 

szövetségben. A közvélemény-kutatás eredményeit az intézet április 5-én, kedden tette közzé. 

A választók azonban nem elégedettek Christine Lambrecht (SPD) védelmi miniszterrel. A 

válaszadók csupán összesen 28%-a ítélte meg pozitívan a munkáját. A gázembargó pedig 

majdnem csak a Zöldek támogatói körében talál támogatásra. A válaszadók 70%-a tartozik a 

pártot támogatók közé. A megkérdezettek 43%-a állna készen arra, hogy Németország teljes 

mértékben lemondjon az orosz gáz használatáról. A válaszadók 50%-a úgy gondolja, nem fog 

tudni lemondani Németország teljes mértékben az orosz gázról. Mindezek mellett a válaszadók 

több, mint kétharmada volt azon a véleményen, hogy az ukrajnai orosz invázió után újra kellene 

gondolni a fennmaradó német atomerőművek idei évre tervezett leállítását. A legfrissebb adatok 

szerint FDP 8%-os támogatottságnak örvend, amivel egy százalékot rontott előző 

eredményéhez képest és amivel az AfD mögött van immár, utóbbi 9%-on áll. A Balpárt szintén 

veszített 1 %-ot és csupán 4%-os támogatottságon áll jelenleg. Olaf Scholz (SPD) kancellár 

népszerűsége is jelentősen lecsökkent. A válaszadók csupán 45%-a elégedett az általa végzett 

munkával, miközben március elején ez az arány 60% volt. Érdekes, hogy Annalena Baerbock 

(Zöldek) külügyminiszter és Robert Habeck (Zöldek) alkancellár ugyanazon értékű 

támogatottságnak örvendhetnek, mint március elején. Baerbock munkájával a válaszadók 53%-

a, Habeck munkájával a megkérdezettek 58%-a van megelégedve.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Észak-Rajna-Vesztfália környezetvédelmi minisztere bejelentette visszalépését 

 

Egy hónappal az észak-Rajna-vesztfáliai tartományi parlamenti választások előtt Ursula 

Heinen-Esser CDU-s környezetvédelmi miniszter bejelentette lemondását. A politikusra egyre 

nagyobb nyomás nehezedett, miután 2021 júliusában a németországi árvízkatasztrófa idején 

Mallorca szigetén üdült. Médiabeszámolók szerint a tavalyi katasztrófa után tíz nappal a 

spanyol szigeten ünnepelte férje születésnapját további kormánytagokkal. A sajtóértesülést 

Heinen-Esser valamint Ina Scharrenbach építésügyi miniszter és Stephan Holthoff-Pförtner 

Európa-ügyi miniszter szintén megerősítették. A mallorcai üdülés nyilvánossá válása után az 

SPD-ellenzék „abszolút botrányként” utalt az incidensre. Thomas Kutschaty, az SPD párt- és 

frakcióvezetője követelte, hogy Hendrik Wüst CDU-s tartományi elnök végérvényesen 

tisztázza az ügyet. Az SPD-s politikus azzal érvelt, hogy annak, hogy Észak-Rajna-Vesztfália 

történetének legnagyobb árvize idején a kabinet három tagja is Mallorcán üdült, 

következményei kell, hogy legyenek. Heinen-Esser végül múlt csütörtökön tette közzé 

lemondását, azzal érvelve, hogy a mallorcai tartózkodásáról szóló folyamatos vita hosszú távon 

árthat a hivatalba vetett bizalomnak. A vizsgálóbizottság elnöke, Ralf Witzel (FDP), azt ígérte, 

mindent megtesznek azért, hogy fény derüljön az igazságra és helyesen járjanak el a másik két 

kormánytag ügyében is. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

 

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article238007107/Forsa-Umfrage-Mehrheit-fuer-Gas-Embargo-nur-unter-Gruenen-Anhaengern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238048619/Deutschlandtrend-Habeck-am-beliebtesten-Lauterbach-Lindner-stuerzen-ab.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238039615/Mallorca-Gate-NRW-Ministerin-Heinen-Esser-will-zuruecktreten.html
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Mi történik Németországban? A Scholz-kormány első 100 napja.  

Tavaly ősszel Németország új kormányt választott Olaf Scholz vezetésével. Olaf Scholz 

kancellár hivatalba lépésével véget ért a CDU/CSU vezetésével 16 évig tartó Merkel-korszak. 

Az SPD, az FDP és a Zöldek új közlekedési-lámpa koalíciója számos átfogó szociális projekt 

megvalósítását tűzte ki célul a koalíciós szerződésben, de rögtön a hivatali idejének kezdetén 

szembesült egy irányt megváltoztató világpolitikai válsággal. Az új német kormány első (több 

mint) 100 napja után Dr. Klaus-Rüdiger Mai, az MCC vendégprofesszora meghívást kapott az 

MCC Szekszárdi Képzési Központjába, hogy előadást tartson a Scholz-kormány első 

szakaszáról és kitekintést tegyen Németország és a német-magyar kapcsolatok jövőjére. 

Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára. 

 

Van-e jövője az eurónak?  

Az eurót 1999. január 1-jén vezették be, napjainkra pedig 19 állam és kb. 337 millió ember 

használja hivatalos fizetőeszközként. Vajon milyen előnyökkel és hátrányokkal járt az egységes 

valuta bevezetése az Európai Unió egyes tagállamai számára? Ezt a kérdést járta körbe 2022. 

március 31-én 18.00 órától a Magyar-Német Intézetnél tartott előadásában a téma elismert 

szakértője, Prof. Dr. Dominik GEPPERT, a Potsdami Egyetem Történettudományi Intézetének 

professzora.  

 

Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára.  

 

Prof. Dr. Dominik GEPPERT úrral készítettünk egy podcastet angol nyelven a brit 

konzervativizmusról és az euró jövőjéről, amelyet elértek Youtube-on, Spotify-on és az 

Apple Podcast csatornákon.  

 

Cikk- és interjúajánló:  

Ungarische Impressionen címmel jelent meg René NEHRING cikke a Preußische Allgemeine 

Zeitung folyóiratban április 10-én, vasárnap német nyelven a magyarországi választásokról. 

A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

Ausländische Einmischung gescheitert. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence és szakmai 

gyakornokunk SCHLEGL Kristóf német nyelven írtak beszámolót a Budapester Zeitung 

napilapba. A cikk április 8-án, pénteken jelent meg.  

A cikk elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.  

Ungarn hat gewählt, Wie weiter in der EU? címmel írt Gunter WEIßBERGER a 

magyarországi parlamenti választásokról német nyelven. 

A cikk elolvasásához kattintson a Weissgerber-Freiheit.de oldalra.  

Orbán’s election victory highlights shift among Hungarian Jews. A magyarországi 

parlamenti választások eredményéről a magyarországi zsidóság vonatkozásában kollégánk, 

BÖHM Márton nyilatozott a Jewish News Syndicate lapnak.  

https://magyarnemetintezet.hu/de/forschung/ungarn-hat-gewahlt-erste-ergebnisse-1
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/van-e-jovoje-az-euronak-rendezvenybeszamolo
https://www.youtube.com/watch?v=PuxtrhIgsBM
https://open.spotify.com/episode/5pMlaedgXNQJ3R8PC9q9Vf?si=e4cf0202ca3346c8&nd=1
https://podcasts.apple.com/hu/podcast/british-conservatism-and-the-euros-future-prof-dr/id1541998717?i=1000556295383
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/PAZ_Print.pdf
https://www.budapester.hu/inland/auslaendische-einmischung-gescheitert/
https://www.weissgerber-freiheit.de/2022/04/08/ungarn-hat-gew%C3%A4hlt-wie-weiter-in-der-eu/
https://www.jns.org/orban-handily-wins-fifth-term-in-hungarian-elections/
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Az interjú elolvasásához kattintson a Jewish News Indicate lap oldalára. 

Paradigmaváltás Berlinben. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence a Magyar Nemzetnek 

adott interjút a német politika irányváltásáról. Az interjú április 5-én, kedden jelent meg.  

Az interjú elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

Így vélekednek a német lapok Orbán Viktor győzelméről. Intézetünk hírlevelének múlt heti 

számából vett át részletet a Vasárnap.hu április 5-én, kedden. 

A cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu oldalára.  

Germany's rapid reversal of Merkel's foreign policies is extraordinary, says BENCE 

BAUER. címmel jelent meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence angol nyelvű cikke az 

Express folyóiratban április 5-én, kedden.  

A cikk elolvasásához kattintson az Express.com oldalára.  
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A Berlini gyors hírlevél következő száma április 25-én, hétfőn fog 

megjelenni. 

Áldott Húsvétot kívánunk  

minden kedves olvasónknak a Magyar-Német Intézet nevében! 

https://www.jns.org/orban-handily-wins-fifth-term-in-hungarian-elections/vvvvv
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Magyar_Nemzet.pdf
https://vasarnap.hu/2022/04/05/orban-viktor-nemet-sajto-orszaggyulesi-valasztas/
https://www.express.co.uk/comment/expresscomment/1590371/germany-news-angela-merkel-foreign-policy-russia
https://www.express.co.uk/comment/expresscomment/1590371/germany-news-angela-merkel-foreign-policy-russia
https://www.express.co.uk/comment/expresscomment/1590371/germany-news-angela-merkel-foreign-policy-russia
http://www.magyarnemetintezet.hu/

