Kis magyar abszurd
PE. kálváriája csaknem egy évig tartott. Az orvosilag igazolt pszichoszociális problémákkal küzdő
családanya csak vásárolni indult és 100 ezer forintos bírsággal, meghurcoltatások sorával zárta a
látogatást. Betegségére való tekintettel felmentése volt a maszkviselés alól, ennek ellenére
megpróbálta a védelmet: plexi bukósisakját magán hagyta, még a sálját is a szájára húzta, ennek
ellenére a biztonsági őrök elvitték és elszámoltatták. Rendőröket hívtak, a kihallgatáson Erika már
lekapta a légzését és beszédét nehezítő eszközöket. Az eset (szabálysértés) -az 5- 500 ezer forintig
kiróható büntetést figyelembe véve -100 ezer forintos értékűnek ítélték meg a hatóságok. A
diplomás, nagyon is teremtő nő, ma 22.800 forintból él, így nemcsak jogtalannak, de lehetetlennek
is gondolta a pénzbírságot. Ellenvetéssel élt, két bírósági tárgyalás után keresett meg minket, hogy
adjunk támogatást. A jogszerűtlenség és a túlkapás teljesen egyértelmű volt, ennek ellenére a
bíróság visszautalta a rendőrségnek, ahol azonban nem hátráltak. De mi sem. Az utolsó tárgyaláson
amikor a bírónőnek bemutattunk mindent, csak annyit mondott: itt nincs is kérdés, lezártnak
tekinti az ügyet. Megszüntet minden eljárást. Erika majdnem a PÉF jelenlévő szakemberének
nyakába borult, el sem hitte, hogy ez a hihetetlen tortúra hirtelen véget ért.
A rendőri intézkedés eleve jogszerűtlen volt, amit tekinthetünk a járőrök felkészületlenségének.
Azonban a rendőrkapitánysággal folytatott számtalan konzultáció sem vezetett eredményre,
mindez úgy ment végig és folyamatosan ismétlődve, a bíróságot többször is feleslegesen terhelve,
hogy miniszterelnöki rendelettel ment szembe a rendőrség és tette ezt többszöri figyelemfelhívás
ellenére. Hogy mindez, hogy hatott a mentális problémával élő nőre, azt már képzelje el a nyájas
olvasó.
„Köszönöm a támogató jelenlétét a mai tárgyaláson, amely végül is jól zárult. Fájlalom, hogy még
ez a bíró sem merte elfogadni a pszichoszociális zavart, mint jelenséget és törvényben nevesített
állapotot, inkább "bevállalta", hogy volt rajtam "textil vagy más anyag", amit eddig SEHOL nem
akartak elismerni (mert a sál vagy garbónyak, ugye, nem az?! Nevetséges és szánalmas).”
„Mindent köszönök Önöknek és az Elnök úrnak is, nem tudok elég hálás lenni a rengeteg
támogatásukért. Üdvözlettel: P.E.” – ezt írta E. a tárgyalás után.
Erőre kapott, most munkát keresünk. Közösen.
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„Jézus lehajolt Simonhoz, és ezt mondta: - Ne félj! - Mostantól fogva embereket fogsz.” Luk 5,8

