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Bí-ró-sá-gon val-lott a Job-bik par-la-menti kép-vi-se-lQje: Kis-korú lány a
há-ló-szo-bá-ban + video

Sindzse, szombat 01 július 2017 - 08:42:57

Bün-te-tQ-jogi fe-le-lQs-sége tel-jes tu-da-tá-ban val-lott a Job-bik par-la-menti
kép-vi-se-lQje egy másik Job-bik-hon-atyára. Kis-korú lány a há-ló-szo-bá-ban. A la-kást, a
"bu-li-köz-pon-tot" a ma-gyar Or-szág-gyq-lés Hi-va-tala fi-zette.

Sorra vallottak a tanúk a FQvárosi

Törvényszéken, bizonyítási eljárás zajlott:

"Volt-e Kulcsár Gergely családos, ötgyerekes jobbikos politikusnak
viszonya a párt ifjúsági tagozatának egy, még fiatalkorú
tagjával?"
Mint arról a

is beszámolt az &ouml;tgyerekes parlamenti k&eacute;pviselQ Debrecen-szerte botr&aacute;nyt kavar&oacute;

kapcsolatban &aacute;llt egy, a Jobbik ifj&uacute;s&aacute;gi tagozat&aacute;ban tev&eacute;kenykedQ kiskor&uacute;
l&aacute;nnyal. A kínos esetet szóvá tevQ jobbikosokat eltávolították a pártból...

A b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi

elj&aacute;r&aacute;s kor&aacute;bbi fordul&oacute;iban, legut&oacute;bb m&aacute;jusban, m&aacute;r t&ouml;bben is
igazolt&aacute;k ezeket a s&uacute;lyos &aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat.

Kiskorú megrontásával vádolnak egy képviselQt. Tanúk sora állította a FQvárosi Törvényszéken egybehangzóan,
hogy Kulcsár Gergely jobbikos országgyqlési képviselQ egy fiatal lánnyal folytatott botrányos kapcsolatot. Ezt írja a ripost.
A bíróságon többen állították, hogy a megyében nagyon sok Jobbik tagot felháborított az eset. Ám végül Qket
zárták ki a pártból.
Tények hu videoja
Kulcsár Gergely feltétel nélküli szövetségese Vonának...

Kulcsár Gergely amúgy vérbeli szélsQjobboldali

botrányhQs. P az, aki horogkeresztes leveleket küldött képviselQtársainak, és arról is hírhedt, hogy leköpte a
zsidó áldozatok világhírq, megrázó "cipQs" emlékmqvét a Duna-parton.

Zsid&oacute;b&eacute;renceknek

nevezte p&eacute;ld&aacute;ul a Jobbikon k&iacute;v&uuml;l az &ouml;sszes parlamenti frakci&oacute; tagjait.Mit látott a másik
Jobbik-képviselQ?

A szerdai tárgyalás legnagyobb meglepetése a Jobbik volt parlamenti
képviselQjének, Rubi Gergelynek a vallomása volt! Az ex-képviselQ
ugyanis éveken át közösen bérelt lakást Kulcsár Gergellyel, így
mindent "testközelbQl" láthatott.
Rubi Gergely itt még együtt a késQbb egy kiskorúval viszonyt folytató Kulcsárral. Rubi mindent látott, közösen béreltek
lakást...
Tiltakozott a kiskorúval folytatott viszony ellen, idQzített politikai bombának tartotta ezt a kapcsolatot...
tárgyalást rendelt el, Rubi Gergely arról, hogy mit vallott, nem beszélhetett, de a
készséggel válaszolt.

Mivel a bíróság zárt

kérdéseire a tárgyalást követQen

A férfi 2010-ben Kulcsár Gergellyel együtt bérelt egy 3 szobás budapesti lakást a Parlament
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közelében, akkor mindketten országgyqlési képviselQként dolgoztak. A nagy méretq reprezentatív lakás
költségeit a magyar Országgyqlés fizette. Mindketten családos emberek voltak a Hajdúságból, hetente 3-4 napot
töltöttek a fQvárosban, persze többnyire a feleségük nélkül.
Buliközpont az Országgyqlés Hivatalának pénzén
buliközponttá"

Kulcsár Gergely és 4 (négy) gyermeke
Rubi elmondása szerint a lakásuk hamar egy

"kvázi

alakult át.

Jártak fel hozzánk jobbikos képviselQk, általában férfiak.
Adott volt a hely, közel a Parlamenthez, szerencsére volt a közelben
bolt is
mondta Rubi, nyilvánvalóan arra célozva, hogy könnyq
volt beszerezni az étel-ital utánpótlást.
A kérdésére, hogy közvetlenül ismeri-e azt -

az akkoriban még kiskorú

- hölgyet, aki többek állítása szerint

titokban a családos Jobbik-képviselQ szeretQje volt, egyértelmqen azt válaszolta, hogy igen.

ElsQ alkalommal egy rendezvényen találkoztam vele, ahol Q mint a
jobbik ifjúsági tagozatának a tagja jelent meg. Arról beszélt
nekem, hogy szeretne feljönni Pestre, látni a Parlamentet.
Mondtam, hogy ennek semmi akadálya, szívesen megszervezek az ifjúsági tagozat számára egy kirándulást, egy délelQtti
Parlament- látogatást, majd egy ebédet, amire mindannyian együtt, busszal jöhetnének fel a fQvárosba. EbbQl azonban
nem is lett semmi, és már ott is
megnézni, inkább ismerkedni

volt egy olyan érzésem, hogy Q valójában nem a Parlamentet szerette volna
fogalmaz a korábbi parlamenti képviselQ.

A jobbikos beidQzített egy bombát...

Legközelebb egy hét múlva találkoztam vele, teljes döbbenetemre
a saját albérletemben. Mikor hazaértem és benyitottam, ott ült a
konyhánkban Kulcsár Gergellyel, és sör volt a kezében. A laptop
képernyQjét fordította felém, ahol valamilyen videót néztek
Kulcsárral
mondja Rubi, aki pár perces ott tartózkodás után inkább elment az albérletükbQl. Igaz, hogy elQtte figyelmeztette
képviselQtársát:

Én akkor ott csak egy mondatot mondtam, amit pontosan tudok idézni:
Tisztában vagy azzal, hogy most élesítettél egy idQzített
bombát?
Reggel egy szál pólóban jött ki a kiskorú lány a képviselQ hálószobájából...

Röviddel ezután ismét találkozott

a kislánnyal.

"Másnap reggel a konyhában kávézgattam, amikor a kiskorú lány egy
pólóban kijött Kulcsár Gergely szobájából
állítja Rubi, aki arra a kérdésre, hogy abban a bizonyos szobában hány ágy volt, pontos választ ad.

Amikor egy

ízben az albérletünkben aludt Kulcsár családja is, az én szobámat kérték kölcsön, mivel Gergely
szobájában csak egy ágy volt &

A Jobbik exképviselQje szerint Debrecenben nyílt titok volt Kulcsár
Gergely és a kiskorú lány kapcsolata. A városban készült egy
videófelvétel is, amin Kulcsár Gergely a tinilánnyal ül a Peron
nevq kocsmában.
A bírónQ a

-ot arról tájékoztatta, hogy a tárgyalást elhalasztotta augusztus 28-ra, mivel beidéztetett még egy tanút, akit

feltétlenül szeretne meghallgatni.
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forrás:

nyomán

