
#magyar katona  #hamis igazolások
koronavírus

2021.  AUGUSZTUS 27–29.,  PÉNTEK–VASÁRNAP A K T U Á L I S 7

Csak az igazolás kell
Több Temes megyei „beoltott” is súlyos beteg

P A P  M E L I N D A

Hivatalból eljárást indított 
a Temes Megyei Rendőr- 
főkapitányság több, az 

egyik temesvári kórházba beutalt 
koronavírus-fertőzött ügyében, aki 
azt állította magáról, hogy be van 
oltva, ám a betegség súlyos tünetei 
jelentkeztek nála. A Tion nevű hír-
portál beszámolója szerint a rend-
őrség azután indított bűnvádi eljá-
rást az ügyben, hogy a temesvári 
orvosok több tucat hasonló esetről 
számoltak be. Cristian Oancea, a 
temesvári Victor Babeș Járvány-
kórház igazgatója a hírportálnak 
elmondta, hogy kollégái olyan 
esetekkel keresték meg, amikor va-
lakik beoltottnak vallották magu-
kat, oltási igazolást is felmutattak, 
azonban a betegség olyan súlyos 
tünetei jelentkeztek náluk, ami or-
vosi szempontból nem lenne indolt. 
Az orvosok így arra gyanakszanak, 
hogy ezek a személyek „fű alatt”, 
feketén kaptak oltási igazolást, de 
valójában nincsenek is beoltva.

Valóságos jelenség

A kórházigazgató szerint valósá-
gos jelenségről van szó, és ezek 
a személyek állításuk szerint az 
egyadagos vakcinát kapták, ami-
vel főleg a háziorvosi rendelők-
ben oltanak. „Súlyos tünetekkel 
jönnek, azt állítják, hogy be van-

nak oltva, de valójában túl súlyos 
betegek ahhoz, hogy be legyenek 
oltva. Úgy tudom, hogy Kolozs-
váron is voltak hasonló esetek” 
– mondta a hírportálnak Oancea, 
aki szerint fennáll a gyanú, hogy 
ezek az emberek nincsenek is be-
oltva és félrevezetik az orvosokat, 
ezzel pedig magát a kezelést is 
veszélyeztetik. „Ilyen gyakorlat-
nak nem kellene léteznie, hiszen 
abba a helyzetbe kerülünk, hogy 
nem tudjuk, miként segítsünk a 
betegeken” – jelentette ki a jár-
ványügyi szakember. A sajtóban 
megjelent információk hatására a 
Temes Megyei Rendőr-főkapitány-
ság bejelentette, hogy hivatalból 
bűnügyi vizsgálatot kezdeménye-
zett az ügyben okirat-hamisítás 
és a járvány leküzdésének akadá-
lyozása gyanújával. A temesvári 
kórházakban szerdán 72 személyt 
ápoltak koronavírus-fertőzéssel, 
közülük 17-et intenzív osztályon.

Csak a papírt kérik

A gyanús temesvári esetekre rea-
gálva Dumitra Gindrovel, a Házi-
orvosok Országos Szövetsége oltási 
bizottságának elnöke a Digi 24-nek 
csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy 
egyes román állampolgárok nyo-
mást gyakorolnak a háziorvosokra, 
hogy az oltást ne adják be nekik, 
csupán az oltási igazolást állítsák 
ki számukra. Dumitra Gindrovel 
kifejtette, nem hiszi, hogy egyes 
háziorvosok pénzt fogadnának el 
azért, hogy a vakcina beadása nél-
kül állítsanak ki oltási igazo-
lást valakinek. Azt viszont 
elismerte, hogy létezik 
ilyen nyomás, őt is megke-
resték már a kéréssel, hogy 
úgy állítson ki valakinek 
oltási igazolást, hogy a vak-
cinát nem adja be. Hasonló 
esetekről számos kollégája 
beszámolt, az ország minden ré-
széből, mondta a szakember, aki 
szerint a háziorvosok ellenállnak 
a nyomásnak. Mint magyarázta, 
elsősorban azok kérik ily módon 
az oltási igazolást, akik munkájuk 
miatt gyakran utaznak külföldre, 
de nem akarják beoltatni magukat.

Mi történt?

Afganisztánban május óta ismét 
elmérgesedett a helyzet, a radi-
kális iszlamista tálibok május-
ban átfogó offenzívát indítottak 
a kormányerők ellen, kihasznál-
va, hogy az amerikaiak vezette 
nemzetközi haderő megkezdte 
a kivonulást az országból. Idő-
közben a tálibok szinte az egész 
ország területét ellenőrzésük alá 
vonták. Az amerikai csapatok és 
egyúttal a nemzetközi haderő 
végleges kivonulásának dátuma 
augusztus utolsó napja.

  Folytatás a  6.  oldalról  

Az elmúlt napokban több sajtótá-
jékoztatót is tartottak, amin azt 
mondták, hogy mehetnek a nők is 
dolgozni, de ők megmondják, hogy 
milyen szektorban dolgozhatnak. 
Az egészhez azért tudni kell azt is, 
hogy a tálib mozgalomnak is több 
vonala van, hiszen vannak radiká-
lisabbak és valamennyire demok-
ratikusabbak, tehát kihívás lesz az 
is, hogy ők maguk közt mennyire 
tudnak kiegyezni, és mennyire tud-
ják a fi atalabb generációt megnyer-
ni maguknak.

– Hogy történhetett meg, 
hogy a képzett afgán kormány-
csapatok megadták magukat a 
táliboknak egy-két nap alatt, 
egyetlen puskalövés nélkül?

– Több oka van annak, hogy egy 
180 ezres hadsereg, fejlett haditech-
nikával, sok belefektetett pénzzel 
és jó kiképzéssel pár nap alatt fel-
morzsolódott és eltűnt. Egyrészt 
morálisan morzsolódtak fel ezek a 
csapatok. A tálibok a vidék falvai-
ban vannak jelen, ott szerveződnek, 
az afgán kormánycsapatok pedig a 
nagyvárosokban voltak, nem állo-
másoztak a kisebb falvakban, így 
ott nyugodtan tudott állomásozni ez 
az árnyékkormány, tudták maguk-
nak toborozni a tagokat. 2020-ban 
egyezséget kötöttek az Amerikai 
Egyesült Államok és a tálibok, hogy 
az amerikai csapatok elhagyják 
Afganisztánt. Ennek fejébe a tálibok 
megígértek, hogy az amerikai csa-
patoknak nem fog bántódásuk esni 
a kivonulásig, és még az afgán nem-
zeti hadsereg elleni támadásokat 
is minimalizálni fogják. A másik, 
amit megígértek a tálibok, hogy ha 
az amerikaiak kivonulnak, nem fog-
ják megengedni, hogy a különböző 
terrorista csoportok ott tevékeny-
kedjenek, kiképzéseket hajtsanak 
végre. Amint a felek megegyeztek 
a kivonulásról, több helyen a helyi 
törzsi vezetők a tálibok segítségével 
elkezdtek propagandát folytatni a 
fi atalok felé, hogy az ügy elveszett, 
tegyétek le a fegyvert, és mi megbo-
csátunk nektek. Az afgán nemzeti 
hadsereg az egész ország területéről 
szedett össze embereket annak ide-
jén, nemcsak egy törzsből, hanem 
mindenhonnan jöttek emberek a 
katonaságba. Ezeket a katonákat 
kezdték el győzködni, amikor ha-
zamentek szabadságra a falvakba, 
hogy tegyék le a fegyvert, mert vége 
mindennek, és a helyi tálib vezető 
megígérte, hogy nem fogja őket bán-
tani. Ezeknek a katonáknak a nagy 
része vissza se ment, tehát dezertált. 
Az afgán nemzeti hadseregben is 
voltak etnikai feszültségek, hiszen 
sok különböző népcsoport és törzs 
volt ott, de voltak olyan katonai ve-

zetők is, akik nem voltak példamu-
tatók, a felső vezetés elég sok pénzt 
eltüntetett az utolsó hónapokban, 
saját maguknak tették el a katonáik 
zsoldját. A rendőrségen és a hadse-
regen belül is egy-két hónapja nem 
kaptak már fi zetést, és ez még job-
ban csökkentette a harci kedvüket. 
Afganisztán amúgy is egy viszony-
lag új állam, és az afgánok számára 
nem az országhoz való tartozás a 
legfontosabb szempont. A személy 
a legfontosabb számukra, aztán jön 
a szűk, majd a tág család, később a 
törzs egysége, a népcsoport, és csak 
a végén lesz esetleg szempont az, 
hogy valaki az afgán köztársaságért 
harcoljon. Kissé sarkítva ugyan, de 
úgy gondolom, hogy ezt egy ma-
gyarországinak nehezebb megélnie, 
de valószínű, hogy egy erdélyi ma-
gyarnak könnyebb ezt a fajta gon-
dolkodást megértenie.

– Mit nem sikerült felépíte-
ni ott az elmúlt húsz évben, és 
mire számíthat ön szerint Afga-
nisztán a közeljövőben?

– Sajnos egyáltalán nem sike-
rült elérni, hogy legyen összefogás, 
ne legyen korrupció, és hogy olyan 
értékeket tegyenek magukévá, ame-
lyek például az európaiak számára 
fontosak. Magáért az Afganisztáni 
Iszlám Köztársaságért már nem va-
lószínű, hogy bárki harcolni fog, ha-
nem inkább a területi harcok lesz-
nek a jellemzők. A Pandzsír-völgy 
– ami a tálibellenes erők központja 
volt – még tarja magát. Ez a főként 
tádzsikok lakta terület mindig is egy 
ellenálló erő volt, és annak idején a 
szovjet csapatok sem tudták elfog-
lalni. Elég nagy az esélye annak, 
hogy ők ezután is az ellenállást 
fogják választani: harcolni fognak a 
tálibok ellen, a Pandzsír-völgyért, a 
tádzsikokért, Észak-Afganisztánért. 
A helyzet most bizonytalan, és ez 
vonatkozik Afganisztán jövőjére is, 
ha az ellenállás továbbra is folyta-
tódik, akkor nagy a valószínűsége 
annak, hogy megint polgárháború 
lesz Afganisztánban.

• Bűnvádi eljárást indított a Temes Megyei Ren-
dőr-főkapitányság több oltási igazolással rendelkező, 
ám súlyos állapotban kórházba került temesvári Co-
vid-beteg ellen okirat-hamisítás gyanújával. A házi-
orvosok szerint sokan kérik, hogy a vakcina beadása 
nélkül állítsanak ki oltási igazolást számukra.

Delta variáns Hargita megyében is

Megjelent Hargita megyében is a koronavírus delta variánsa, a mutáci-
óval fertőzött személyek fele nem volt beoltva – közölte csütörtökön a 
prefektusi hivatal. Az intézmény szóvivője, Adrian Pănescu tájékoztatá-
sa szerint tíz mintát küldtek genetikai szekvenálásra, ezekből nyolcban 
mutatták ki a delta variánst. A mutációval fertőzött nyolc személy közül 
négy volt korábban beoltva a Pfizer vakcinájával. A szóvivő közlése sze-
rint Hargita megyében az új fertőzéses eseteket főként a municípiumok-
ban és a városokban regisztrálták. Ez Adrian Pănescu szerint annak a 
jele, hogy a nyaralásukról visszatért emberek „importálták” a megyébe 
a vírust – írja az Agerpres hírügynökség.

Nem értik. A temesvári orvosok 
szerint szakmailag nem 
megmagyarázható számos 
„beoltott” súlyos állapota

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




