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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. JÚLIUS 19. 

1. Katasztrófát okozó heves áradások Németországban 

Elárasztott utcák, vízzel elöntött pincék, katasztrófahelyzet, több mint 150 eddig regisztrált 

halott. Németország egyes területein múlt héten szerdára, július 14-re 80-200 liter eső esett 

négyzetméterenként, az éves csapadékmennyiség tizede. A meteorológiai szolgálat kedden 

reggel adott ki figyelmeztetést a heves esőzések miatt. Elsősorban Észak-Rajna-Vesztfália és 

Rajna-vidék-Pfalz érintettek, de szombatra már Bajorországból is érkeztek a hírek. Az észak-

Rajna-vesztfáliai Hagenben és Erftstadtban az eső által kiváltott földcsuszamlásokról lehetett 

ijesztő képeket látni, míg Kölnről és Düsseldorfról azt olvashattuk, hogy a települések egyes 

részeit evakuálták. Erftstadtban annyira erős volt a megáradt folyó, hogy 10 perc alatt elöntötte 

az egész települést, rengeteg ház és a vár egy része is összedőlt. A két tartomány árvíz sújtotta 

részein megszűnt az áram- és vízellátás, emellett leállt a teljes vonatközlekedés, és lezárták az 

autópályát. A két tartomány lakosainak felhívták a figyelmét, hogy ne a pincékben keressenek 

menedéket. A kórházakat evakuálták áramhiány és higiéniai problémák miatt. A heves eső 

péntekre állt el, szombatra kezdett el visszahúzódni a víz. A helyreállításhoz több tartomány 

küldött tűzoltókat, segélyszervezeteket, rajtuk kívül magánvállalkozók, pl. hotelek is 

felajánlották a segítséget. Angela Merkel szövetségi kancellár a viharok után, washingtoni 

látogatása alatt Twitter oldalán fejezte ki együttérzését a halottak és az eltűntek 

hozzátartozónak, és külön megköszönte a katasztrófavédelemnek a segítséget. Emellett 

bejelentette, hogy a szövetségi kormány segítséget és támogatást nyújt az érintetteknek. A 

konkrét támogatásokról már csütörtökön egyeztetett Angela Merkel szövetségi kancellár és 

Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter, aki megszakította szabadságát az árvíz miatt, hogy 

pontos képet kaphasson a katasztrófa sújtotta területekről. Scholz biztosította az érintetteket, 

hogy az államszövetség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy pénzügyi segítség 

érkezzen a tartományokba. Merkel elmondta, hogy ezen felül a szövetségi kormány arról is fog 

majd tárgyalni, hogy a szükséges újjáépítési munkálatokhoz milyen mértékű és milyen formájú 

segítség érkezzen az érintett tartományokba. Rajtuk kívül több miniszter is támogatást ígért, 

sokan a klímaváltozás következményének tekintik az eseményeket. Horst Seehofer szövetségi 

belügyminiszter amellett emelt szót, hogy szövetségi szinten sokkal jobban fel kell készülni az 

éghajlatváltozás következményeire, például az árvízvédelem szempontjából is. Svenja Schulze 

szövetségi környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy a szövetségi kormány további 

törekvéseket fog tenni az éghajlatvédelem fokozása érdekében az emberi életek megmentése és 

a további károk elhárítása után. Schulze kiemelte, hogy már nem elég az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás, Németországnak többet kell tennie az éghajlatvédelemért, mint eddig; 

nemcsak szövetségi, hanem európai szinten is. Hasonlóan vélekedett Armin Laschet, Észak-

Rajna-Vesztfália miniszterelnöke is, és megerősítette, hogy nem kívánja az árvízkatasztrófát a 

választási kampányban politikai tőkeként használni. Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök 

szombaton látogatott el a helyszínekre, hogy kifejezze részvétét, és biztosítsa a tartományokat 

a segítségnyújtásról. 

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide, ide és ide. Videóösszefoglalóért a ma 

reggeli állapotokról kattintson ide.  

 

A témában munkatársunk Fodor Kinga nyilatkozott a Hit Rádiónak. Az interjú 

meghallgatásához kattintson ide.   

https://www.tagesschau.de/inland/unwetter-deutschland-137.html
https://www.tagesschau.de/inland/unwetter-ueberschwemmungen-rheinland-pfalz-sauerland-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/unwetter-ueberschwemmungen-nrw-rp-105.html
https://www.youtube.com/watch?v=HXxQ2ArmoSw
https://www.youtube.com/watch?v=84Nr6o9GU00
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2. Elkezdődtek a koalíciós tárgyalások Szász-Anhaltban  

Szász-Anhaltban elkezdődtek a koalíciós tárgyalások. Az SPD, a CDU és az FDP már a héten 

tárgyalhatnak egymással a lehetséges tartományi kormány koalíciójáról. Múlt héten pénteken 

az SPD is beleegyezett a tárgyalásokba, utolsóként a három párt közül. A Leunában tartott 

rendkívüli pártkongresszuson a képviselők végül – órákig tartó vita után – megszavazták a 

konzervatív CDU-val és a liberális FDP-vel való esetleges kormánykoalíciót. A CDU és az 

FDP részéről a tartományi elnökségek már csütörtökön este meghozták a koalícióban való 

részvételi szándékra vonatkozó pozitív döntést. A koalícióban való részvételt az SPD részéről 

erősen befolyásolja a június 6-i tartományi választások eredménye. Míg a CDU és az FDP 

egyaránt nyertek, az SPD az egyik eddigi legrosszabb eredményt érte el 8,4 százalékkal, emiatt 

a párt egy része inkább az ellenzékben való maradást támogatta volna, és szkeptikusan 

nyilatkozott arról, hogy az SPD képes lehet-e egyáltalán a CDU és az FDP mellett a 

szociáldemokrata szavazótábor igényeit keresztülvinni. Amennyiben a három párt megegyezik 

a koalíciós szerződés megkötéséről, a CDU-nak és az SPD-nek meg kell még azt erősíteni a 

tagjai által. Amennyiben a párttagok megerősítik a szerződést, megszülethet 1959 óta először 

újra a fekete-piros-sárga Németország-koalíció.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.   

 

3. Nem lesz előrehozott választás szeptember 26-án Türingiában  

Türingiában szeptemberben nem lesz új tartományi parlamenti választás. ,,Demokratikus úton 

nem tudjuk elérni az új választásokat" - jelentette ki pénteken Steffen Dittes, a baloldali párt 

frakcióvezetője a türingiai tartományi parlamentben. A szociáldemokrata Dittes a Zöldek 

képviselőivel együtt nyilatkozott pénteken Erfurtban. Eredetileg a hétfői parlamenti ülésen 

került volna elfogadásra a szeptember 26-i szövetségi választások napján megrendezett új 

tartományi parlamenti választás az SPD, a Zöldek és a CDU közös 2020. márciusi döntése 

alapján. A jelenlegi állás szerint így Türingiában 2024-ig kisebbségi kormány lesz hatalmon.   

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.  

 

4. Megszületett a Zöldek választási kampánya  

Megszületett a Zöldek programját támogatni hivatott választási kampány. Sokak számára 

meglepő módon a plakátokon egyszer sem szerepel az önéletrajza és a könyve miatt 

botrányokba került Annalena Baerbock neve mint jövőbeli kancellár. A kampány a programban 

foglalt érdemi kérdéseket emeli ki: az éghajlatvédelmet, az erős Európát és a társadalmi 

kohéziót.  Annalena Baerbock részéről emellett csupán egy portréfotó került felhasználása a 

plakátokon, amelyeken a levélben történő szavazást kívánják népszerűsíteni. Fontos kiemelni, 

hogy ezek a plakátok a német társadalmat próbálják leképezni, ugyanis Baerbock fotója mellett 

több személy fotója is megjelenik háttérként, akik se nem közéleti személyiségek, se nem 

politikusok.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.  

 

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/sachsen-anhalt-landtagswahl-koalitionsverhandlungen-spd-zustimmung
https://zeitung.faz.net/faz/seite-eins/2021-07-17/7c48bf8df9dfeb086f02636573eb0347/?GEPC=s5
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2021-07-17/473581a90ae932a28a35b6e557cc2d0a/?GEPC=s5
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/die-gruenen-wahlkampf-strategie-plakatkampagne-bundestagswahl-2021/seite-2
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232451875/Gruenen-Kampagne-Das-Wort-Kanzlerin-taucht-kein-einziges-Mal-auf-den-Gruenen-Plakaten-auf.html
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5. A Lufthansa eltér a Hölgyem / Uram megszólítástól a jövőben  

A Lufthansa igazgatótanácsa múlt heti döntése alapján a járatok személyzete a jövőben csak 

nemsemleges megfogalmazással üdvözölheti a légitársaság vendégeit. Az előirányzott rendelet 

a vállalatcsoport valamennyi légitársaságára, az Austrian Arlinesra, a Swiss Airlinesra és az 

Eurowingsre egyaránt vonatkozik.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

6. Németország szövetségi belügyminisztere meg kívánja védeni a választást a hackerek 

által elkövethető támadásoktól   

Sajtótájékoztató keretein belül adott információt Horst Seehofer, Németország szövetségi 

belügyminisztere arról, hogyan kívánja megvédeni a 2021. szeptemberi 26-i szövetségi 

választásokat a cyber támadásoktól. Seehofer a választások biztonságos és szabályszerű 

előkészítése és lebonyolítása érdekében kijelentette, hogy a külső illegitim befolyásoktól 

mentes választás biztosításáért a Belügyminisztérium minden pártot egyenlő módon fog 

értesíteni az interneten észlelhető támadásokról. A Belügyminisztérium emellett a felmerülő 

problémák elhárításának módjáról minden pártnak egyenlő módon kíván információt nyújtani. 

A sajtókonferencián Seehoferen kívül a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője, 

Thomas Haldenwang és Dr. Georg Thiel, a szövetségi statisztikai hivatal (DESTATIS) elnöke 

is megszólaltak a témában, jelentést adtak a jelenlegi állapotról az cyber támadásokat tekintve.  

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

2021. augusztus 5. és 7. között közéleti és könnyűzenei fesztivált szervez a Mathias Corvinus 

Collegium MCC Feszt címmel, Esztergomban, ahol az érdeklődők megismerhetik az intézmény 

tehetséggondozó programjait és közösségi életét. Az MCC Feszten kötetlen formában 

mutatkoznak be a Collegium kutatóintézetei is, valamint izgalmas közéleti beszélgetések és 

színes könnyűzenei koncertek várják a közönséget. 

További információért kattintson az MCC Feszt honlapjára. 

Programajánló: 2021. július 26-án Debrecenben, július 27-én pedig Budapesten kerül 

bemutatásra Prof. Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 c. könyve. A könyv magyarországi 

megjelenése kapcsán Debrecenben Dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter, Budapesten pedig Dr. Orbán Balázs LL.M. parlamenti és stratégiai államtitkár és 

miniszterhelyettes, valamint Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszélget Andreas 

Rödderrel.   

További információért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

Cikk- és könyvajánló:  

Először került név szerint említésre a Neue Zürcher Zeitungban az MCC. Dr. Bauer Bencét, 

Intézetünk igazgatóját a kétoldalú kapcsolatok aktualitásairól kérdezték. A cikk elolvasásához 

kattintson az NZZ oldalára.  

Megjelent Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és Dr. Szalai Zoltán, az MCC 

főigazgatója által szerkesztett „A magyar állam karaktere” című kötet politikáról, történelemről 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/lufthansa-auf-genderkurs/
https://www.welt.de/politik/deutschland/video232490805/Moegliche-Cyber-Angriffe-So-will-Innenminister-Seehofer-die-Bundestagswahl-vor-Hackern-schuetzen.html
https://www.mccfeszt.hu/
https://magyarnemetintezet.hu/esemenyek
https://www.nzz.ch/amp/international/der-graben-zwischen-orban-und-der-csu-wird-immer-tiefer-ld.1635121?mktcid=smch&mktcval=twpost_2021-07-13&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1ajJHhWdbuhk4jESAm382k9zzVSc82zD5oBTz7SPhoPBOFUbb5w2FD_10
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és jogról a Springer Verlagnál. Az olvasmányt ajánló videó megtekintéséért kattintson a 

Magyar-Német Intézet Facebook oldalára.  
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