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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. MÁJUS 25.  

 

1. Tovább csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma, Jens Spahn újabb enyhítéseket 

helyezett kilátásba 

 

Az elmúlt hetekben folyamatosan csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma 

Németországban. Május közepére a 100.000 lakosra vetített fertőződések 7 napos átlaga 100 

alá süllyedt, amely lehetővé tette, hogy a tartományok enyhítsenek az eddigi szigorú 

korlátozásokon. Újranyithattak például az éttermek és bárok teraszai, azonban sok helyen még 

negatív teszthez vagy teljes oltottsághoz kötik a fogyasztást. Mindeközben az iskolák és óvodák 

még számos tartományban zárva tartanak, amely nagy terhet ró a munkaképes korosztályra. A 

közvéleménykutatások szerint az állampolgárok kétharmada a higiénés szabályok betartása 

mellett újraindítaná a jelenléti oktatást. A Robert Koch Intézet ajánlása szerint az iskolákat 

akkor kellene újra megnyitni, ha a 100.000 lakosra vetített fertőződések 7 napos átlaga tartósan 

50 alatt marad – jelenleg ez az érték országos szinten 58,4. Az egyes tartományok azonban saját 

szabályozáshoz kötik a nyitást, így Észak-Rajna-Vesztfáliában már május 31-én visszatérnének 

a diákok az iskolapadba, amennyiben a fertőződések 7 napos átlaga tartósan 100 alatt marad.  

 

Jens Spahn szövetségi egyészségügyi miniszter további enyhítéseket helyezett kilátásba, abban 

az esetben, amennyiben a 100.000 lakosra vetített fertőződések 7 napos átlaga 20 alá csökkenne. 

Az oltásokkal kapcsolatban elmondta, hogy júniusra érhetik el azt, hogy feloldják az eddigi 

szigorú oltási sorrendet, hogy az alapbetegség nélküli fiatalok is részesülhessenek a Biontech 

és a Moderna vakcináiból. Az oltási sorrendet egyelőre két vakcina – az AstraZeneca és a 

Johnson&Johnson vakcina esetében oldották fel. Így ezek korra, alapbetegségre és 

foglalkoztatásra való tekintet nélkül bárkinek beadhatóak, abban az esetben, ha a háziorvos nem 

fogalmaz meg ellenjavallatot a páciensnek.  

 

Német nyelvű összefoglalóért és videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

2. Antiszemita zavargásokról tárgyalt a német parlament 

Az Izrael-ellenes tüntetések és az antiszemita zavargások is szóba kerültek az elmúlt héten a 

német Bundestagban. Az elmúlt időszakban ugyanis az Izraelben zajló konfliktusok hatására 

több német városban szerveződtek Izrael-ellenes tüntetések. Két hete Brémában 1.500 ember 

vonult az utcára, Gelsenkirchenben és Hannoverben pedig többszázas tömeg gyűlt össze, hogy 

Palesztina felszabadításáért és Izrael katonai offenzívája ellen tüntessen. A tüntetéseket 

mindegyik esetben a rendőrségnek kellett feloszlatnia. A tüntetések mellett az elmúlt hetekben 

Németország-szerte megszaporodtak a zsidó közösség ellen elkövetett antiszemita 

bűncselekmények: Münsterben és Bonnban izraeli zászlókat égettek, Berlinben egy kipát viselő 

férfit súlyos testi sértés ért, Düsseldorfban egy zsidó emlékművet gyújtottak fel, Mannheimben 

pedig egy zsinagógát rongáltak meg ismeretlen tettesek. 

 

Markus Söder bajor miniszterelnök pünkösdvasárnapi nyilatkozatában határozottabb fellépést 

sürgetett a zsidó-ellenes bűncselekmények elkövetőivel szemben. Mint mondta, „A végén 

mindenki számára világossá kell, hogy váljon: mindegy, hogy keresztény, muszlim, zsidó, 

https://www.focus.de/gesundheit/news/corona-pandemie-im-news-ticker-ziel-einer-inzidenz-unter-20-kritik-an-spahn_id_13005536.html
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buddhista, hindu vagy ateista - mindenkinek német állampolgárnak kell éreznie magát, és a 

szabad-demokratikus társadalom elvei szerint kell élnie.” Hasonlóan nyilatkozott a berlini 

rendőrség antiszemita bűncselekményekért felelős megbízottja, aki szerint „nem csak a muszlim 

antiszemitizmust, hanem az antiszemitizmust általánosságban túl sokáig lebecsülték és nem 

vették olyan komolyan, mint kellene.” Wolfram Pemp szerint az antiszemitizmussal társadalmi 

és politikai szinten is újra foglalkozni kell, mivel az ilyen típusú bűncselekmények száma 

folyamatosan növekszik az országban.  

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

Az antiszemitizmus németországi és magyarországi viszonylatairól jelent meg kollégánk, 

Böhm Márton cikke a Budapester Zeitungban. 

 

3. Franziska Giffey lemondott, Berlinben indul polgármesterként  

Franziska Giffey család-, idős-, nő- és ifjúságügyi miniszterasszony május 19-én, szerdán 

beadta a lemondását doktori disszertációjával kapcsolatban felmerült plágium-gyanú miatt. Az 

SPD politikusa közleményében azt írta: továbbra is kitart amellett, hogy lelkiismeretesen és a 

legjobb tudása szerint készítette el az értekezést, de ha mégis megfosztanák tudományos 

fokozatától, elfogadja a döntést. A doktori dolgozatot másodszor vizsgálja a berlini Freie 

Universität. Az első vizsgálatot 2019 októberében zárták le. A plágium gyanúja 27 helyen 

merült fel, ahol a szerző sajátjaként tüntetett fel más művekből átvett részleteket. 2019 

októberében nem vonták vissza a doktori címet, de megrovásban részesítették a minisztert. 

Giffey kiemelte: miniszteri munkájának befejezése nem változtat azon, hogy pártja választási 

listájának vezetőjeként, azaz polgármester-jelöltként induljon a szeptemberi berlini tartományi 

választáson. Angela Merkel kancellárasszony sajnálatát fejezte ki Giffey visszalépése kapcsán. 

Kiemelte: nagyon jól tudtak együtt dolgozni, megbíztak egymásban.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

4. Annalena Baerbock, a Zöldek pártelnöke botrányba keveredett, a párt népszerűsége 

csökkent 

Annalena Baerbock, a Zöldek kancellárjelöltje, utólag értesítette a Német Szövetségi 

Parlamentet 2018 és 2020 közötti évekre vonatkozó többletbevételeiről. Ezek olyan speciális 

kifizetések, amelyeket úgy kapott a párttól, mintha egy szövetségi iroda alkalmazottja lenne. 

Az összeg tartalmazza a karácsonyi jutalmat, a sikeres választási kampányokért járó külön 

kifizetéseket és az úgynevezett korona-támogatást. A három évre vonatkozó teljes összeg 

25.220 euró. A pártközpont szerint a többletjövedelem bevallása mindeddig figyelmetlenségből 

maradt el. Az ügy kapcsán a szövetségi parlament oldalán aktualizálták az információkat a 

politikusok jövedelmei kapcsán, miszerint a parlamenti képviselőknek lépcsőzetesen kell 

bevallaniuk kiegészítő jövedelmeiket. A Zöldek ennek a megváltoztatását szorgalmazzák. 

Szigorúbb átláthatósági szabályokért kampányolnak; egyebek mellett a kiegészítő 

jövedelmeket euróra és centre pontosan kell bevallani. Annalena Baerbock botránya, amire több 

negatív címlap is utal nem maradt következmények nélkül. Az INSA közvélemény-kutató 

intézetnek a Bild am Sonntag számára készített legfrisebb felmérése szerint a Zöldek 23%-ra 

estek vissza.  

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/viel-mehr-als-nur-die-eine-identitaet/
https://www.budapester.hu/feuilleton/von-echten-und-vermeintlichen-antisemiten/
https://www.nzz.ch/international/familienministerin-giffey-tritt-zurueck-ld.1625961?reduced=true
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Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.  

Német nyelvű videóért a témában kattintson ide.  

 

5. Készülődés a Szász-Anhalti parlamenti választásra  

Szász-Anhaltban június 6-án kerül sor tartományi parlamenti választásra. A 

közvéleménykutatások szerint a jelenleg is hatalmon lévő Kenya-koalíció (CDU, SPD és a 

Zöldek) újra többséget szerezhet. Az Alternatíva Németországért párt a második legerősebb 

erőként van jelen a támogatottságot tekintve.  

Összesen 22 párt indul a választásokon a Németországi Szövetségi Köztársaság nyolcadik 

legnagyobb államában. Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint 1,8 millió választásra 

jogosult állampolgár szavazatainak leadása várható. A hat legnagyobb párt csúcsjelöltjei a 

következők: A CDU Reiner Haseloff-ot jelöli, aki Németország egyik legrégebb óta pozícióban 

lévő tartományi miniszterelnöke. Az AfD Oliver Kirchnert jelöli, aki 2018-ban vette át a 

tartományi frakció elnöki pozícióját André Poggenburgtól. A Linke Eva von Angern ügyvédnőt 

jelöli. Angern elkötelezett a társadalmi és a nemek közötti egyenlőség kérdéseiben. A választási 

kampányra plakátakcióval készült „Vedd át a parancsnokságot a nyugatiaktól” címmel. Az SPD 

Katja von Pähle-t, a szociáldemokraták frakcióvezetőjét jelöli. Pähle a kampányban oktatás- és 

egészségpolitikai kérdésekre helyezi a hangsúlyt. A Zöldek Cornelia Lüddemann tartományi 

frakcióvezető asszonyt jelölik. A klímavédelem mellett Lüddemann a regionális nőtanács 

korábbi elnökeként elkötelezett a nemek közötti egyenlőség politikája iránt. Az FDP Lydia 

Hüskens helyettes tartományi elnököt jelöli. Hüskens a Hallei Egyetem hallgatói 

önkormányzatának főállású vezetőjeként a választási kampányban a több digitalizáció és a 

kevesebb bürokrácia mellett emel szót.  

Egy április végi felmérés szerint Reiner Haseloff támogatottsága a legmagasabb. A Kenya-

koalíció mellett van esély egy ún. Deutschland-koalíció létrejöttére is, a CDU, SPD és az FDP 

részvételével, amire még nem volt példa a tartományban. A jelzőlámpa- (SPD, FDP, Zöldek) 

és a Zimbabwe-koalícióra (CDU, FDP, SPD, Zöldek) jelenleg kevés esélyt látnak az elemzők.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

6. Tüntetések Berlinben  

Annak ellenére, hogy tilos tüntetéseket tartani Berlinben, a koronavírus elleni védekezés 

politikáját elutasítók gyülekeztek Berlinben május 22-én, szombaton. A tüntetésen, amelyet a 

rendőrségnek kellett feloszlatnia, maszkok nélkül vonultak fel a „másként gondolkozók”. 

Eredetileg 16.000-en jelentkeztek be a szombaton megtartott tüntetésekre. Délutánig a 

Brandenburgi-kapu közelében és az állatkertnél számos, többszáz fős csoport gyűlt össze. Thilo 

Cablitz, a Berlini Rendőrség szóvivője úgy nyilatkozott: "Megindítjuk a megfelelő eljárásokat. 

Közigazgatási szabálysértéseket - vagy büntetőeljárásokat. Gondoskodunk arról, hogy az 

érintetteket elkülönítsük és így minimalizáljuk a fertőzés kockázatát."  

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

 

https://www.focus.de/politik/versehentlich-noch-nicht-erfolgt-zehntausende-euro-gruenen-chefin-baerbock-meldet-nebeneinkuenfte-nach_id_13310490.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/gruene-umfragewerte-gehen-zurueck/
https://www.youtube.com/watch?v=vPiviOa8u5M
https://www.deutschlandfunk.de/landtagswahlen-in-sachsen-anhalt-parteien-umfragen.2897.de.html?dram:article_id=496540
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/05/berlin-demonstration-polizei-faengt-anreisende-querdenker-ab.html
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Megindult a jelentkezés az MCC Fiatal Tehetség Programjába (FIT Program), amely felső 

tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó, gazdagító képzést. A FIT emeli a 

gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti tudatos 

pályaválasztást és az életben való érvényesülést. További információért keresse fel a FIT 

program honlapját vagy nézze meg a programról készült kisfilmet. 

Cikkajánló:  

Olaf Scholz, aki 2018 óta alkancellár és pénzügyminiszter, a németek számára a gyakorlatiasság 

és a józanság megtestesítője. Lehetséges lenne, hogy ő lesz Németország következő 

kancellárja? Böhm Márton József kollégánk cikke a Mandineren.  

A magyarországi németség több évszázados története rengeteg különleges ismert és kevésbé 

ismert helyet, emléket és persze személyes sorsot őriz. Ebből készített összeállítást a Magyar-

Német Intézet munkatársa, Fodor Kinga a Corvinák blogon.  
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