https://bendeguz.info/news.php?item.374
Oldal 1/2

Pornós Jobbikos, "nemzeti motoros"? -avagy hogyan kell vezetni a jobbikot? - Pornóképek kerültek az internetre az
Adj gázt! szervezQjérQl? 18-éven felülieknek!

Sindzse, péntek 26 április 2013 - 08:07:39

Szexuális töltetq képeken szerepelt az Adj gázt! nevq fQvárosi motoros felvonulást is szervezQ Nemzeti
Érzelmq Motorosok vezetQje, a Jobbik korábbi tagja, Jeszenszky

Sándor állítja az Anonymous Operation Hungary.

A képeket a nemzetközi hackercsoport magyarországi ága, az Anonymus tette fel az internetre. A Jobbik szóvivQje szerint a
párt nem foglalkozik a üggyel, mert az magánéleti kérdés. A motorosok elnöke elismerte, hogy Q látható a képeken, de
szerinte politikai nézetei miatt támadják a privát szféráján keresztül, miután a képek baráti társaságában
készültek, és egy hölgyismerQsét akarta így meglepni.

A képeket felnQtt olvasóink

ezen a linken érhetik el .Az Anonymous nevq hackercsoport szerda éjjel tette közzé egy

képmegosztón azokat a fotókat, amelyek szerintük Jeszenszky Sándort, a Nemzeti Érzelmq Motorosok szervezQjét
ábrázolják, aki a hackercsoport szerint az elsQ magyar

swinger klub szervezQje volt.

Egy nem pornográf kép a sorozatból
(this is not a pornographic image from the album)
A képeket felnQtt olvasóink

ezen a linken érhetik el .

A hvg.hu csütörtök délelQtt kereste a Jobbik XI. kerületi elnöki tisztségérQl nemrégiben leköszönt Jeszenszkyt, aki
korábban a 444.hu megkeresését azzal hárította el, hogy tetQantennát szerel, a hvg.hu-nak viszont azt mondta, hogy "most
száll fel a motorra". A holokauszt-áldozatok emléknapjára Adj gázt! címmel, a zsinagógát útba ejtQ felvonulást szervezQ
motoros munkatársunknak azt állította, hogy nem látta még a fotókat, így nem kívánja Qket kommentálni, de rövidesen
nyilatkozik róluk. Kérdéseinket hogy valóban Q szerepel-e a fotókon, és ha igen, akkor összeegyeztethetQnek tartja-e
az általa, illetve a Jobbik által vallott nézetekkel emailben is elküldtük a címére.

A képeket felnQtt olvasóink

ezen a

linken érhetik el .
Jeszenszky dél körül válaszolt kérdéseinkre, e-mailben küldte el a közleményét a hvg.hu-nak, melyben elismerte,
hogy a fotók Qt ábrázolják. Levelében azt írta, a képek 2006 körül készültek, amikor egy zártkörq
születésnapi rendezvényen a baráti kör ünnepelt hölgytagja számára egy meglepetés Full Monthy mqsort
készítettünk az azonos címq filmvígjáték ismert képsorai alapján . A motorosok elnöke szerint "politikai
elkötelezettsége" miatt "aljas sunyi módon"
s&eacute;rtve."Egy párton kívüli magánélete"

t&aacute;madj&aacute;k a priv&aacute;t szf&eacute;r&aacute;j&aacute;t
Pál Gábor, a Jobbik parlamenti frakciójának sajtófQnöke nem kívánta

kommentálni az esetet, mint mondta, egy "párton kívüli magánéletérQl" nem kíván véleményt mondani, fQleg egy
"közel öt éve történt esettel kapcsolatban". Arra a kérdésre, hogy összeegyeztethetQ-e a Jobbik elveivel ez a
magatartás, a szóvivQ azt válaszolta, a párt nem foglalkozik emberek magánéletével. Miután Jeszenszky április 10-én az
MTI-nek azt nyilatkozta, hogy a Jobbik XI. ker&uuml;leti elnöki tiszts&eacute;g&eacute;rQl lemondott , és a párttagságáról nem
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tett említést, Pál azt ígérte, vissza fog jelezni a hvg.hu-nak, hogy tag-e még a motoros egyesület elnöke a pártban, de
mint korábban fogalmazott, szerinte nem az. Pár perccel késQbb a sajtófQnök visszahívta a hvg.hu-t, és azt mondta,
Jeszenszky az elnöki tisztség után hamarosan a párttagságról is lemondott. Hozzátette, véleménye szerint a képek
azelQtt készültek, mielQtt Jeszenszky a Jobbik kerületi elnöke lett volna. A beszélgetés során Pál Gábor nem cáfolta,
hogy valóban a korábbi elnök szerepel a képeken.

A képeket felnQtt olvasóink

ezen a linken érhetik el .

Hogy hátradQljek A Nemzeti Érzelmq Motorosok április elején jelentették be, hogy Adj gázt! néven az Élet menetével
egy idQben, a Dohány utcai zsinagógát is útba ejtQ motoros felvonulást kívánnak tartani.

Orbán Viktor kormányfQ az Adj

gázt! meghirdetése után arra utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy az Élet menete napján ne lehessen olyan
típusú politikai természetq rendezvényeket tartani, amelyek sérthetnék a felvonulók emberi méltóságát. A
rendQrség utána a felvonulást megtiltotta, és a rendQrségi döntést a bíróság is helybenhagyta.

Április 15-én újabb,

módosított elnevezésq és módosított útvonalú felvonulást jelentettek be a motorosok, ezt a rendQrség elQször
tudomásul vette, majd miután Orbán Viktor ismét utasította Pintér Sándort a felvonulás betiltására, szombaton délelQtt
a rendQrség a rendezvényt betiltotta. Jeszenszky Sándor szerdai közlése szerint a bíróság utólag felülbírálta a
rendQrség tiltó határozatát.

A képeket felnQtt olvasóink

ezen a linken érhetik el .

Nem az elsQ eset Nem Jeszenszky volt az elsQ szélsQjobbos híresség, aki pornográf tartalmak miatt került kínos
helyzetbe. Müller NikolettrQl, a Magyar Gárda egyik tagjáról 2010-ben a Velvet derítette ki, hogy a Nikki Miller néven
korábban közel 150 pornófilmben szerepelt, többek között leszbikus jeleneteket is vállalt. Müller Nikolettet Vona Gábor is
felszólította, hogy lépjen ki a Gárdából, amit Q saját állítása szerint meg is tett. KésQbb Kiss Róbert megerQsítette,
hogy a volt pornószínésznQ kilépett a szervezetbQl, ennek ellenére késQbb többször is
meg a Magyar G&aacute;rda rendezv&eacute;nyein.Két évvel ezelQtt a

egyenruh&aacute;ban jelent

Blikk derítette ki, hogy Kabai Zoltán, a Jobbik solymári

alapszervezetének elnöke több száz pornófilmben, köztük homoszexuális jelenetekben is szerepelt. Korábbi
alkalmazója, Kovács Kovi István pornórendezQ a Blikknek azt mondta róla: Egy ismerQsöm említette, hogy Zoliból
politikus lett. ErrQl nem tudtam, mert viszonylag ritkán követem az egykori szereplQim életét. AlapvetQen kellemes
emlékeket Qrzök Zoliról. ElQször a Hótehénkében dolgoztunk együtt, az volt az elsQ rendezésem, Q pedig Hapcit, az
egyik törpét alakította. Ezek után gyakran hívtam forgatni, mert igen jól teljesített. Zoli a kilencvenes években egyike volt a
szexvilág legnagyobb sztárjainak. Pártja kezdetben kiállt Kabai mellett, aki azonban késQbb

lemondott

tiszts&eacute;g&eacute;rQl &eacute;s kil&eacute;pett a p&aacute;rtb&oacute;l . KésQbb nyilvánosságra került, hogy Kabai ellen
2007-tQl büntetQeljárás folyt, öt társával együtt

125 milli&oacute; forint &eacute;rt&eacute;kq

p&eacute;nzhamis&iacute;t&aacute;ssal v&aacute;dolt&aacute;k.2012 januárjában Kiss Endre Farkasról, a SoDI néven ismert
nemzeti radikális bloggerrQl kerültek elQ

pornogr&aacute;f felv&eacute;telek &eacute;s erotikus hirdet&eacute;sek, amelyeket

Recskaboy, illetve Masztisrác álnéven töltött fel az internetre. Kiss Endre Farkas 2007-ben egy Szetey Gábort, a
homoszexualitását vállaló volt személyügyi államtitkárt ábrázoló montázzsal vált ismertté, akit az auschwitzi
koncentrációs tábor kapuja elQtt, zakóján rózsaszín háromszöggel ábrázolt (a kép késQbb
L&aacute;nch&iacute;d R&aacute;di&oacute; honlapj&aacute;ra is felker&uuml;lt).
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