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A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erı, mely
ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.
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Öt napja nem láttam gyermekeimet
Kui Rózsa 2009.12.12. 22:07

sajtóközlemény kui rózsa
Hogy tetszik ez a hír?

Az elmúlt öt napban történt események arra késztettek, hogy ismét a nyilvánossághoz forduljak.
5 pont 3 szavazat alapján

Egy kis kronológiai összefoglalót szeretnék adni az elmúlt napok történéseirıl.
Meggyes Tamás Esztergom polgármestere gyermekeinket az óvodából december 8-án kedden elvitte és a mai napig (december
12-ig) nem láttam, nem találkoztam velük.

Hirdetések

Szerdán este 22.02-kor kislányommal tudtam telefonon beszélni, aki akkor sírt, és azt mondta, hogy haza akar jönni, velem akar
jönni, de az apa azt mondta neki, hogy még egy éjszakát ott kell aludnia. kisfiammal nem tudtam beszélni, bár ı Meggyes Tamás
jelenlegi partnerének az autójában ült kislányom elmondása szerint.
Azóta óvodába sem vitte ıket az apjuk. Pedig lányom tanköteles, mivel a koránál fogva jövıre iskolába menne.
A gyermekek így kimaradnak az óvodai élet legérdekesebb részébıl, hiszen Adventi készülıdés van az óvodában, ahol a gyerekek
Karácsonyra készülnek.
Azóta többféleképpen próbáltam felvenni a kapcsolatot gyerekeimmel, Meggyes Tamás ebben folyamatosan megakadályoz, ezért
kértem az esztergomi rendırség segítségét.
A rendırkapitány felvilágosított, hogy ez nem az ı hatáskörük, mivel nincs ideiglenes jogerıs gyerekelhelyezés, így ık tehetetlenek.
Ugyanakkor a végzés az apa és a gyerekek közötti kapcsolattartás ideiglenes intézkedésérıl szól, mely végzés elızetesen
végrehajtható. A 2009. 07.14. napján kelt végzés meghozatala óta ez a kapcsolattartás irányadó közöttünk. Gyermekeim az én
háztartásomban nevelkednek, én gondozom ıket másfél éve. Képtelen vagyok belenyugodni, hogy gyermekeimet nem láthatom,
nem tudom, hogy milyen pszichés nyomás nehezedik rájuk az által, hogy az apjuk teljesen elzárja elılem ıket. Amikor apjuknak
munkája miatt elfoglaltsága van, akkor jelenlegi párja vigyáz gyermekeimre, és ı sem engedte, hogy találkozzam gyermekeimmel,
amikor csütörtökön elmentem Meggyes Tamás jelenlegi lakóhelyére.
Ekkor is rendıri segítséget kértem, a járıröknek sem nyitották ki az ajtót, pedig azóta számomra bebizonyosodott, hogy Meggyes
Tamás szeretıje ott volt gyermekeimmel, miközben az apjuk az esztergomi képviselı testületi ülésen volt.
Az ülés után telefonon hívtam Meggyes Tamást, és kértem, hogy beszélhessek gyermekeimmel, ezt ı nem engedte. Meggyes
Tamásnak nem az volt a fontos, hogy gyermekeink velem tudjanak beszélni, hanem arra volt kíváncsi, hogy kikkel voltam ott, hogy
reméli, hogy a rendırök a neveket meg tudják mondani. Többszöri kérésemre sem adta át a telefont a gyerekeknek. Felelısen
gondolkodó apa nem tesz ilyet gyermekeivel, és nem tesz olyan kijelentéseket nagy nyilvánosság elıtt (például a Széchényi téri
"szimpátia" tüntetésen), miszerint "A volt feleségem segítségre szorul. Nincsen betegségtudata, de a pszichiáter, a pszichiáterek,
akikkel beszélni tudtam, azt mondják, hogy szüksége volna erre az orvosi segítségre.".
Mindezt két pszichiátriai "szakvélemény?" alapján állíthatta, amelyek úgy készülhettek, hogy Meggyes Tamás egy budapesti és egy
nagykállói elmeorvos rendelkezésére bocsátotta azokat a bizonytalan eredető sms-eket, melyet 2002-tıl győjtögetett. Sem a
budapesti, sem a nagykállói szakértı engem nem vizsgált, pszichológussal nem vizsgáltatott. A véleményüket kizárólag Meggyes
Tamás által elmondottakra és 2002-tıl gyüjtött, tisztázatlan eredető SMS-ekre alapozva alakították ki.
Teljesen nevetséges, hogy a két, egyébként 1 hét különbséggel készítetett szakvélemény egymáshoz viszonyítva is ellentmondásos.
A budapesti szörnyő jövıképet fest további életemre "pszichés állapotom" alapján, a nagykállói feltételezi, hogy pszichoterápia
hatására már javulás jelei láthatóak nálam. EGYIK ORVOS SEM LÁTOTT, így születtek a "szakvélemények".
Egészen elkeserítı, hogy gyerekeim apja ezt tette velem és a gyerekeinkkel.
Amennyiben pszichiátriai beteg lennék valóban, ahogy ezt Meggyes Tamás állítja, (vagy szeretné), akkor a legdurvább és
legaljasabb dolgot követte volna el ellenem, amikor azt vadidegen embereknek a Széchenyi téren, a Hídlapban, és a világhálón
közzétette, amikor azt merte állítani, hogy betegségbelátás nélküli pszichiátriai beteg vagyok, aki kezelésre szorulna. Ezek után
álszent módon azt mondta, hogy a gyerekeink érdekében a legjobb orvosokat fogja megkeresni és megfizetni, mert a gyerekeinknek
egészséges édesanyára van szükségük. A "szakvéleményekre" nem tudom mennyit fordíthatott, de a szakvélemények elkészülte óta
a "kezeltetésemet" még nem kezdte el. (Szerencsére.)
Annyit mindenesetre elintézett, hogy jelenlegi munkahelyemen, ahol jogász és pszichológusok is dolgoznak, semmiféle segítséget
nem adtak és nem adhatnak nekem.
Amennyiben bizonytalan módon beszerzett szakvéleményeivel, melyek mögött nincs vizsgálat, a bíróságot és a közvéleményt akarja
megtéveszteni, akkor pedig semmi mást nem teszt, mint politikai hatalmával durván visszaélve akar eltiporni.
Idézet a nagykállói szakvéleménybıl: „A jelzett üzenetek feltehetıleg a különélı feleségtıl származnak. ... Az elektronikus
üzeneteket éveken át különélı, de nem elvált feleség férjének küldi." Ez az orvos még azt sem tudta, hogy ez alatt az idı alatt a
házasságunk fennállt. A szakvéleményen nem szerepelt sem a nevem, sem az adataim.
Soha nem találkoztam ezzel az orvossal sem, sıt egyetlen pszichiáterrel sem egészen a fent említett „szimpátia" tüntetésen
elhangzottakig.
Ezután a hazugság után, felkerestem a gyermekeim háziorvosa által ajánlott helyi pszichiátert, aki többszöri pszichiátriai és
pszichológussal elvégeztetett tesz vizsgálatok után pszichiátriai kezelést igénylı állapotot nem állapított meg nálam. Mindezek
számomra megcáfolták Meggyes Tamás által készítetett "szakvéleményeket", ezért polgári peres úton eljárást kezdeményeztem.
Aggódom gyerekeim miatt. Az elmúlt években engem ért, valamint a korábbi kapcsolataiban történt bántalmazások arra engednek
következtetni, hogy Meggyes Tamás cselekedetei kiszámíthatatlanok.
Tehetetlen és kétségbeesett vagyok, mert nem tudom, hogy mikor lesz vége ennek az ámokfutásnak, és mikor kerülhetnek vissza
hozzám gyermekeim.
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Egyetlen kérdést tennék fel csak: ma Magyarországon a hatalom birtokosai következmények nélkül mindent megengedhetnek
maguknak?

Esztergom, 2009. december 12.
Kui Rózsa
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Cserép János (Pont: 0)

2009.12.12. 22:15 #84147

Rózsa, nem marad más szerintem, feljelentést kell tenni ez alapján:
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
194. § Aki végrehajtható hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút attól, akinél a hatóság elhelyezte, annak
beleegyezése nélkül, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz, avagy a kiskorút rejtve vagy titokban tartja,
vétséget követ el, és egy évig terjedı szabadságvesztéssel, közérdekő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendı.

Ahogy kivonulnak a rendırök, tettenérés esete is fennáll, tehát nincs mentelmi jog, ha épp otthon
van - rabosítható.
Válasz

Törölt felhasználó

(Pont: 0)

2009.12.13. 0:21 #84155

Egy kicsit korábban, de már indult egy BULVÁR topik itt a szeretgomon "Megyest nem érdekli a bírói végzés" cimmel,
ahol ugyan ezzel kapcsolatban ott a Btk. szerint definiáltam a bőncselekmény fogalmát és emlitést tettem a Btk. 175. §
(1) és (3) bekezdés e) pontjáról, ami szerint, aki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt - szabadságától

megfoszt - az büntettet követ el, azt ötévig terjedı szabadságvesztésel kell bőntetni.
A Rózsa leírásából egyértelmően kitünik, hogy a rendırkapitány parncsával úgy befolyásolta az intézkedésre kész
beosztottját, hogy a tettenérésre ne kerülhessen sor, ami szintén bőncselekmény. Ezért most kissé érthetetlen számomra az
a biztatás, hogy Rózsa tegyen feljelentést, amikor az esztergomi rendırség felsı vezetése távol tartja magát minden olyan
intézkedéstıl, amivel konfrontálodna Meggyes Tamással és rajta keresztül a fidesszel is!
És végezetül tisztelettel megkérdezném, hogy melyik törvény 194.§-át idézed?
Elızmény: [Cserép János] Válasz

Cserép János (Pont: 0)

2009.12.13. 1:08 #84158

Btk.-t idéztem. Feljelenteni pedig azért kell, mert akkor egy (katonai) ügyészségi vagy belsı
elhárítási vizsgálat eredményre tud vezetni az illetékes, nem intézkedı, vagy arra parancsot
adó személy vagy személyek ellen.

Elızmény: [] Válasz

Törölt felhasználó

(Pont: 0)

2009.12.13. 8:56 #84172

ORFK Ellenırzési Szervezete vizsgálja a rendıri törvénysértéseket, lépni kell feléjük, oszt az esztergomi
rendırkapitány megnézheti magát....
Elızmény: [Cserép János] Válasz

Törölt felhasználó

(Pont: 0)

2009.12.13. 10:36 #84176

Köszönöm a válaszod s ha szabad hozzá tennem azt, hogy véleményem szerint (szintén Kui Rózsa leírása alapján)
Meggyes Tamás új élettársa "a felbújtó" - sokak szerint - Búzásné dr.Zimon Andrea, az aki a Btk. 195. § (5)
bekezdésben foglaltakat hamisan értelmezi és ezáltal a pszichés paronoid élettársa bizalmába férközve, ismételten
rávette a törvényekkelvaló szembehelyezkedésre.
Ismét csak sokak véleménye szerint, amig sok-sok évvel ezelött Búzásné dr. Zimon Andrea meg nem jelent az
esztergomi városházán, addig Meggyes Tamás türhetı normális embernek volt tekinthetı(...)!
Elızmény: [Cserép János] Válasz

Törölt felhasználó

(Pont: 0)

2009.12.13. 6:54 #84164

Ahogy kivonulnak a rendırök,
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