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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. ÁPRILIS 12. 

 

Kancellárjelölti kérdés: Találgatások Angela Merkel utódjáról 

Angela Merkel szövetségi kancellár húsvét előtt élesen bírálta Armin Laschet CDU elnököt, 

ami miatt sokan úgy vélték, hogy Annegret Kramp-Karrenbauerhez hasonlóan Merkel kezd 

elpártolni Armin Laschettől, mint lehetséges kancellár-jelölttől. Merkel egy televíziós 

interjúban illette kritikával Észak-Rajna Vesztfália miniszterelnökét, mivel szerinte a 

tartományi miniszterelnök túlságosan tágan értelmezte a szövetségi szinten meghozott 

koronavírus elleni intézkedéseket.  

Az elmúlt hét legfontosabb kérdése egyértelműen az volt, hogy ki lesz a CDU-SCU 

pártszövetség kancellárjelöltje. Több CDU-s tartományi miniszterelnök sürgette a döntést, hogy 

a héten dőljön el ki is lesz Angela Merkel utódja. A pártelnökök - Armin Laschet és Markus 

Söder - a vasárnapi berlini frakcióülésen úgy nyilatkoztak, mindketten készen állnak a 

pártszövetség közös kancellárjelöltjeként indulni a szeptemberi németországi szövetségi 

parlamenti választáson.  

Markus Söder vasárnap elmondta: a megfelelő jelölt kiválasztása során „nem az ambíciókról 

van szó, hanem az unió és főleg Németország javáról, ez közös feladat, amely összeköt és 

kötelez bennünket”. Hangsúlyozta: „Nem Helmut Kohl és Franz Josef Strauss vagyunk, 

külsőleg egyáltalán nem, és tartalmat tekintve sem” utalva az 1980-as szövetségi választás előtt 

kialakult CDU-elnök Kohl és CSU-elnök Strauss közötti konfliktusra a kancellárjelöltség 

kapcsán.  

Emellett kiemelte: „Meg akarjuk nyerni a választást ősszel és közösen gondolkodunk, hogy mi 

a legjobb felállás”. Armin Laschet azt mondta, hogy a „lehető legnagyobb” egyetértésben kell 

dönteni a kancellárjelölt személyéről, azért is, mert a döntés messze túlmutat a pártszövetségen. 

Az egész világnak „stabil Németországra” van szüksége. 

A CDU április 12-i elnökségi ülésén egyértelművé vált, hogy bár a testület összes tagja 

Laschetet indítaná, Markus Söder személyes népszerűsége sokkal nagyobb. Az ülésen 

kiválasztási folyamat menetrendjét és befejezésének határidejét nem jelölték ki. A CSU 

elnökség hétfő délután Markus Söder jelöltsége mellett döntött. 

 

Armin Laschet „áthidaló lezárás” koncepciója 

Észak-Rajna Vesztfália miniszterelnöke Armin Laschet az aacheni oltócentrumban tett 

látogatása után közzétett egy tervezetet, miszerint szükséges lenne egy rövid és szigorú lezárás 

a koronavírus harmadik hullámát tekintve, mindaddig amíg az oltottak száma el nem éri a 

megfelelő szintet. A lezárást óvatos nyitás követné, amivel időt lehetne nyerni az oltási 

kampány gyorsítására.  
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A koncepció szerint addig kellene működnie az áthidaló megszorításnak, amíg a 7 napos 

újrafertőződések száma százezer lakosra vetítve 100 alá lesz szorítva. Laschet ezzel egyidőben 

kezdeményezte, hogy a kancellár és a tartományi vezetők április 12-i tanácskozását hozzák 

előre. A jelenlegi szabályozás szerint két háztartásból legfeljebb 5-en találkozhatnak 

egymással. Az óvodák és az iskolák tekintetében nem kerültek megnevezésre konkrét 

intézkedések. Laschet szerint csak a legszükségesebbekre kell Németországnak koncentrálnia. 

Lazításokat a gasztronómia, a kiskereskedelem, a fitness studiók, a szabadidős létesítmények, 

és az egyesületek területén nem tartalmaz a tervezet. Az otthoni munkavégzés továbbra is 

kötelező érvényét a tervezet is propagálja, azt viszont a munkaadóknak a lehetőségekhez mérten 

meg kell könnyíteniük.  

Mindezek mellett általánosságba véve gyorsabb politikai döntéseket sürget Laschet a Corona-

szabályokat tekintve. A javaslat azonban közvetlen kritika alá került. Michael Müller (SPD), 

Berlin főpolgármestere hétfőn ARD-nek tett nyilatkozata szerint, még nagyon zavaros, hogy 

Laschet mire gondol.  Türingia miniszterelnöke Bodo Ramelow (Linke) szerint bármikor 

összeülhetnek a tartományok miniszterelnökei, de akkor tényleg lennie kell konkrét 

javaslatoknak lennie az asztalon, amiről lehet együtt dönteni aztán végrehajtani.  

 

Petry Zsolt elbocsátásra került a Hertha – BSC-ből  

A Hertha BSC cégvezetése április 6-án Petry Zsolt kapusedző elbocsátása mellett döntött Petry 

április 5-i Magyar Nemzetnek adott interjúja miatt. Az interjúban Petry Zsolt ugyanis felszólalt 

Gulácsi Péter ügyében: elmondta, hogy problémásnak tartja a focista nyilvános szerepvállalását 

„A család az család” kampányban. Emellett kifejtette konzervatív álláspontját Európa jövőjére 

vonatkozóan, amelyben kritikával illette a németországi szivárványcsaládokról alkotott 

liberális véleményt.  

 

Németország Szputnyik V vakcinát vásárolna 

Jens Spahn (CDU) egészségügyi miniszter a Westdeutscher Rundfunk regionális közszolgálati 

médiatársaság rádiós hírműsorában kifejtette: miután az Európai Uniós tagországok 

egészségügyi minisztereinek szerdai tanácskozásán az Európai Bizottság illetékese ismertette, 

hogy nem szerepel a terveik között orosz oltóanyag beszerzéséről szóló szerződések 

kidolgozása, Németország kétoldalú tárgyalást kezd Oroszországgal. A vásárlás első számú 

feltételeként kiemelte, hogy az orosz készítménynek rendelkeznie kell EU-s forgalmazási 

engedéllyel.  

Néhány nappal Spahn nyilatkozata előtt már Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnök is 

bejelentette, hogy kormányának egészségügyi minisztere előszerződést kötött 2,5 millió adag 

Szputnyik V megvásárlásáról. A szerződő partner egy vállalkozás a bajorországi Illertissen 

településről - ismertette Markus Söder - utalva az R-Pharm nevű orosz gyógyszeripari társaság 

németországi leányvállalatára, amely a tervei szerint egy 30 millió eurós beruházással elindítja 

a Szputnyik V importját és vállalja a gyártási tételek úgynevezett végfelszabadítását, azaz a 

forgalomba hozatalt megelőző hivatalos ellenőrzést. 
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Bajorország az előszerződéssel szakított az eddigi németországi gyakorlattal, miszerint a 

vakcina beszerzéséről a szövetségi kormány gondoskodik, a tartományok feladata pedig az 

oltások beadásának megszervezése.  

Alternative für Deutschland megjelentette a programját a 2021-es Bundestag 

választásokra  

Az Alternatíva Németországért radikális jobboldali párt tegnap, pártkongresszusuk második 

napján nyilvánosságra hozta programját a 2021. szeptember 26-án megrendezésre kerülő 20. 

szövetségi parlamenti választásokra. A program szerint szövetségi szintű népszavazás 

bevezetésére van szükség, emellett támogatja Németország EU-ból és az euro-zónából való 

kilépését. A program további elemei a határellenőrzések újrabevezetése, a minaretépítés 

tilalma, a korona-vírus miatti lezárások teljes feloldása és maszkviselési kötelezettség 

megszüntetése.  
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