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Aczél Endre, sex, népszabadság, erőszak, áldozathibáztatás

Fogalmatok sincs róla, hogy hány úszócsaj és szép fürdőző lány
volt, akit legalább három jóképű fiatal úszófiú "megerőszakolt".
Tömegével. A vadászat vég nélkül folyt és nem eredménytelenül."
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Join the discussion…

 Ajánlom

egyébként akkor éjjel-nappal az uszodában voltam, és minden
pletykát hallottam. ‘Kissék lebuktak’ - ez volt a rezümé, de szó se
esett csoportos nemi erőszakról, hogy ketten lefogták, a harmadik
meg....A feljelentés mindenkit meglepett."

Ami pedig a molesztálást illeti, nem hagyhatom szó nélkül, hogy
az eddigi legsúlyosabb vád, amit a szilveszteri elkövetőkkel
szemben olvastam (túl a teljességgel bizonyíthatatlan nemi
erőszakon), az nem volt egyéb, mint hogy német lányok szoknyája
alá nyúlkáltak."
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Join the discussion…

• Válasz •

Claire Underwood® 
•  19

napja

Erre szavak sincsenek. Nem elég hogy életében hárman öntudatlan állapotában
meggyalázták azt a szegény nőt. Most halálában egy huszadrangú nímand is ezt teszi egy
nyilvános fórumon.

  14  

• Válasz •

László Klinda  
•  19

napja> Claire Underwood®

Miért nem Egerszegi Krisztinát kérdezik meg a patkányok, hogy miképpen emlékszik
vissza edzőjére, mielőtt kimondják megfellebbezhetetlen verdiktjeiket, ítéleteiket ezek
a senkik. Vagy Egerszegi sem elég hiteles? Jámbor András a Kettős mércétől, ő a
hiteles?

Mennyi örömöt kaptunk mi, magyarok Kiss Lászlótól? Rengeteget. Mert minden egyes
magyar himnuszban, amit a tanítványai tiszteletére eljátszottak, ő is benne volt. Mert
amikor Vitray azt ordítja elcsukló hangon, hogy „gyere, Egérke, gyere, kicsi lány!”
(még ennyi év elteltével is zokogok, ha hallom), akkor Vitray Kiss Lászlónak is ordít.

  4  

• Válasz •

Neretil  
•  19

napja> László Klinda

Bayer logikája alapján gondolom az áldozatnak is csak "örömöt szerzett"
A belem fordul ki tőle

  8  

• Válasz •

Claire Underwood®  
•  19

napja> Neretil

Egyébként az milyen gusztustalan dolog az Aczéltól, hogy kiírja az FB
oldalon, hogy egy mostani sportolónő szép anyukája volt? Képzeld el a
lányának, unokájának ez most milyen érzés lehet? Egy komplett
családot tett tönkre az öreg több generáción át.

  6  

• Válasz •

AntioxiD  
•  19

napja> Claire Underwood®

Undorít az egész ügy!
Alpári vén komcsitól mit vársz...ennyire képes.
Ehhez ért ,tönkretenni embereket ,ez volt a feladata régen is ,ezt
élvezi...

  4  

• Válasz •

Ajtai István  
•  17

napja> Claire Underwood®

Na! mégeszer nekifutok, aztán többet nem! Ugyanezt teszik a
nyilvánosságra hozók és kommentelők

  

László Klinda  
•  17

napja> Neretil
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• Válasz •

László Klinda  napja> Neretil

Nem láttál még élvező nőt?. Szánalmas vagy.

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  18

napja

meg több

> Neretil

Tehát a gondolat jelben foglaltak "örömöt szerzett " Bayer gépirásával
nem jelentek meg sehol ,még célozni sem célzott reá, jólláttam a
szövegét ?Nos akkor , ha ez igaz most menj a hátsó szobába és vedd
elő az orosz rulettedet és adj még egy esélyt magadnak, amiért
próbáltad bemocskolni elnem követett tettéért a másikat.

  

• Válasz •

Neretil  
•  18

napja

meg több

> Bandi bá

"Mennyi örömöt kaptunk mi, magyarok"
"Kiss László nekünk szerzett örömöt"

Nem célzott rá? :D

Másrészt mit nem értesz azon, hogy "logikája alapján"-t írtam?
Indulhatsz abba a bizonyos másik szobába, takarodjál és elő se
gyere, maradj csak ott gondolkozni miért védesz ekkora elvakult
vehemenciával egy embert aki egy erőszak tevőt mosdat, aki
képes leírni ilyeneket:

"igazából nem is volt az erőszak. Igen, mi is azt hallottuk, hogy
az a 
bizonyos nő valójában benne volt a dologban, csak utóbb
döntött a 
feljelentés mellett, amikor nem sikerült megzsarolnia a fiúkat"

Miközben a a vallomásban ez szerepel:
"„(…) A sértett karjait V. a hátán összefogta, majd a száját
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• Válasz •

Bandi bá  
•  18

napja

meg több

> Neretil

Igen és aminek nincs vége annak biztosan nincs vége , ha
valaki képes elfogadni a kommunista, tőrvénykezést,
készpénznek venni a tőrténteket annak nagyon nagy csalódás
az egész élete. Harmincöt évig benne éltem nekem van
fogalmam , hogy mindent és mindennek az ellenkezőjét
betudták bizonyítani annak idején , Ha hiszel a mesékben és
elmultal tizennyolc éves na ez a szegénységi bizonyítvány aztán
lehet szart okádnod felőlem.

  

• Válasz •

kárókatona  
•  16

napja> Bandi bá

Sőt a komcsik alatt pl a gyilkosság is koholt dolog volt:Hülye
vagy de nagyon,Köztörvényes esetekban nem volt koncepciós
per.

  1  

Gábor  
•  5

napja> kárókatona

ne essünk át a dolog túlsó oldalára. most is van koncepciós per
bőven. És köztörvényesnek állítják be, mi másnak tennék?

kissék sosem hivatkoztak ellenben az ügy koncepciós voltára.
sosem húzta elő a (z akkori) védekezését, hogy az eset nem
úgy történt, meg se történt, stb. feltehetően az egészet úgy
ahogy volt, bevallotta, ahogy a többiek is.
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• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  12

napja

meg több

> Guest

1970 január GELKA műszaki eszközök hiba javitója. Heti két
alkalom begyüjtes megadott időben , vidéken mínusz húsz fok
délelőtt tízórai nyitásra érkezés , de nincs időben senki a
szerviztől. Húsz különböző hibás készülék úgy mint tv, rádió
,mosógép stb .Libasorban várakoztunk én tizenöt évesen délben
hangosan méltatlankodtam , hogy miért fagyasztják meg az
embereket, ha úgy sem viszik el a gépeket javítani. Pár méterre
volt a helyi rendörkapitnyság.tizpercmulva .kézi kocsimmal tv
mel bevoltam zsuppolva a, helyi fogdába mert nemvol..t nálam
személyi . Apám hozott ki a fogdából este .

  

Neretil  
•  18

napja> Bandi bá

Nem mondtam, hogy kijöhetsz a szobából. Most vonulj vissza és
gondolkozz el azon azon a hülyeségen ami megint kijött belőled,
azaz hogy elkaszálták az egyik ígéretes úszójukat egy kitalált
nemi erőszak botránnyal, mert.... mert... csak. Indok nincs
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• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  18

napja

meg több

> Neretil

Kicsi hülyém az illető hölgy ,akkor nem számított volna annyit
sem, mint egy bolhafing, ha nem valakinek a valakije lett volna.
Így tudták rávenni a magyar bíróságot a szisztematikus
karaktergyilkosságra, amit később meg is bántak .Majd miután
rajőttek a durva hibára elengedték az összes"bűnelkövetőt".
Húzzal el a kommunista erkölcsös Lenin picsájába.Akkori igaz
"bizonyított" nemierőszakért pedig minimum fegyház járt úgy
mint a gyilkosságért.

  

Gábor  
•  5

napja> Bandi bá

ehhez nehéz mit hozzátenni, ha csak nem direkt provokálod itt a
többieket. De, ha tényleg így gondolod, egy utolsó söpredék
vagy, aki feltehetőleg csak azért élhet e földön, hogy erre is
legyen példa.

ketrecbe kéne zárni téged felcímkézve és mutogatni, mint az
emberi létezés legocsmányabb szintjét.

ezen hsz-edre, ha esetleg módosítanád:

"Kicsi hülyém az illető hölgy ,akkor nem számított volna annyit
sem, mint
egy bolhafing, ha nem valakinek a valakije lett volna. Így tudták 
rávenni a magyar bíróságot a szisztematikus
karaktergyilkosságra, amit 
később meg is bántak .Majd miután rajőttek a durva hibára
elengedték az 
összes"bűnelkövetőt". Húzzal el a kommunista erkölcsös Lenin 
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• Válasz •

meg több

összes"bűnelkövetőt". Húzzal el a kommunista erkölcsös Lenin 
picsájába.Akkori igaz "bizonyított" nemierőszakért pedig

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  5

napja

meg több

> Gábor

Mivel gyalázatos vád került terítékre, elmondok egy négyéves
koromban megvalosult tőrténetet .A háztáji föld járt mindenkinek
vidéken a termelő szövetkezetekben kB száz négyszögöl ,ebbe
a szüleim amerikai mogyorót ültettek .Amikor szüretelni kellett
volna , apám elindult és mit látott a gazdag kommunista
napszámosa saját vallomása volt .A kommunistának szüretelte
az apám területét, a napszámos. A feljelentés után az amerikai
mogyorót a kommunista megtarthatta, apámat becsületsértésért
1959 ben egyezer Ft ra birságolták ,csak ennyit a kommunisták
védelméről , Az angol így mondaná shut up .

  

Neretil  
•  18

napja

meg több

> Bandi bá

Tehát egy 21 éves úszót karakter gyilkolni kellett (miért is?), de
aztán mégsem és még meg is bánták. Szerintem jelentkezz
valami scifi showba írónak.

Amúgy nem azért engedték el, mert jajj de meggondolták
magukat, hanem mert sikeresen beszervezték ügynöknek, mint
ahogyan azt még imádatod tárgya, Bayer is leírja.

Most pedig takarodj vissza a szobádba gondolkozni, te undorító
nemi erőszak pártoló bélféreg
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• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

Gábor  
•  5

napja> Neretil

"Most pedig takarodj vissza a szobádba gondolkozni, te undorító
nemi erőszak pártoló bélféreg"

ennyi bőven elég lett volna! :D

  

• Válasz •

Ajtai István  
•  19

napja> Neretil

Felhívom szíves figyelmedet. hogy itt Acélról van szó és nem
Bayerről!!! Egyébként mindenki kegyeletsértést követett el, aki ezt
nyilvánosságra hozta 54 év és a sértett halála után!!!

  

• Válasz •

csupaszv  
•  18

napja> Ajtai István

A kegyeletsértés hangoztatása jelen esetben a bûnpártolással
azonos.

  1  

• Válasz •

Ajtai István  
•  17

napja> csupaszv

Nyilvánosságra hozók, kommentelők! Vájkáljatok vájkáljatok!
Uff! Én beszéltem.

  

Neretil  
•  18

napja

meg több

> Ajtai István

Felhívom szíves figyelmedet, hogy László Klinda kommentje
amire reagáltam, az egy az egyben egy idézet Bayer cikkéből,
ezért címeztem neki a mondandóm. De köszönjük felesleges
hozzászólásodat!!!!!!!!! (elég felkiáltó jelet írtam?)

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›



• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

Ajtai István  
•  18

napja

meg több

> Neretil

Kedves Neretil! Az idézetet "idézőjel"-be szokták tenni. Honnan
tudtam volna, hogy B.ZS.??? /Elég három kérdőjel is!/ De! Most
is tartom az állításomat, hogy az ügy összes nyilvánosságra
hozói kegyeletsértés követtek el! Mindenki! Még a valamilyen
oldalon álló kommentelők is! /Én egyik oldalon se állok!/ Nem
voltam ott /Ha kegyeletsértő lennék, azt mondanám, hogy nem...
.../ Mit gondolnak a lány gyerekei, unokái? /Ha vannak./
Szégyenkeznek és hallgatnak! Én is ezt tenném! És nem a
mami, nem a nagymami miatt, hanem az országos botrány
miatt. Kinek jó ez??? Valami torz lelkűnek, hazaárulónak, mert
egy jó darabig nem lesz aranyérmünk a világversenyeken.
Valaki irigyli? Már azt is olvastam, hogy egyes magyar edzők
nem tehetik be a lábukat az USA-ba. Edző nélkül hogyan
versenyez a sportoló? Nem tudom, ki a kivétel? Valaki
biztosan!!! Qui prodest???

  

• Válasz •

Claire Underwood®  
•  19

napja> Ajtai István

Leginkább az Aczél , mert privát dolgokat is elárul az áldozatról.

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  19

napja> Neretil

Este nézd meg a háttér kép műsorát ,ha ezt hallod tőle együtt jelentjük
fel a gazembert, ha nem hallod tőle téged jelentelek fel oszt jónapot.

  

Neretil  
•  18

napja> Bandi bá

Megbízottam, Darem, tökéletesen megválaszolt erre a
böffentésre. A Bayer név azt keresi nálam (mint ahogy már
fentebb is írtam), hogy László Klinda kommentje (amire
reagáltam) egy szó szerinti idézet Bayer cikkéből, ezért a
válaszomat is neki címeztem. "Abszurdkám"

De itt a cikk, ha nekem nem hiszel
http://magyarhirlap.hu/cikk/51...

Illetve ezúton szeretnélek számon kérni: Én ugyan nem érek rá
veled menni, de légy oly kedves és ígéretednek megfelelően
linkeld majd a Bayer feljelentésről készített dokumentum
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• Válasz •

meg több

linkeld majd a Bayer feljelentésről készített dokumentum
szkennelt változatát. Előre is köszönöm.

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  18

napja> Neretil

Tehát nem szerepel az inszinuaciod, a 'szájba adás 'megléte a
cikkben. Nem szexet jelent amit írok .

  

• Válasz •

Darem  
•  19

napja> Bandi bá

Ezzel a kommentel átlépted azt a képzeletbeli vonalat, amire az
van felírva, hogy "szánalmas vagy"

  

• Válasz •

Bandi bá  
•  19

napja> Darem

Te vagy neretil ,vagy a megbízója vagy , vagy megbizotja vagy,
mert a válaszom akkor szemelyeskedjen neretil ,ha biztos a
dolgába.Mit keres a Bayer név nála abszurdkám.

  

• Válasz •

Claire Underwood®  
•  19

napja> László Klinda

Sajnos már előfordult a világtörténelemben, hogy valakit utolért a sötét múltja
és ezzel minden pozitív jelenét elmosta most vele is ez történik.
Ez a mondás jól megfogalmazza : "nem elég jónak látszani annak is kell lenni!"

  4  

• Válasz •

Nagy Mátyás  
•  15

napja> László Klinda

Ácsi, akkor még segédedző sem volt Kiss! 
Mivel jogerősen elítélték nemi erőszakért ... én még az uszodák környékéről is
örökre eltiltottam volna. Csakhogy példa legyen statuálva.

  

• Válasz •

csupaszv  
•  18

napja> László Klinda

Sorold a Kiss László miatti olimpiai himnuszokat az évszámokkal együtt.
(Egerszegi nem ér, az újabbakat.)

  

alkaloida  
•  18

napja> László Klinda
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• Válasz •

alkaloida  napja> László Klinda

Semmi örömöt nem kaptam attól a féregtől. De, ha még így is lenne az se
mentené. Hiába másolgatja itt bárki Bayertől a hamis felmentő szövegeket.

  

• Válasz •

Róbert Pásztor  
•  18

napja> László Klinda

Akkor zokogjál b.. meg, borulj a vállukra és élj ebből az élményből egy életen
át! Nagyobb örömöd sose legyen!

  

• Válasz •

lenalena  
•  19

napja> László Klinda

ebben most tévedsz, Vitray Tamás csak! Egérkének ordít!

  

• Válasz •

Major László  
•  19

napja> Claire Underwood®

Tök jó, hogy minden tetves kis firkászunk éjjel-nappal az uszodában tengette sanyarú
életét. Édes élet lehetett.

  2  

• Válasz •

AntioxiD  
•  19

napja> Claire Underwood®

Engem is győzköd...szerintem ismeri nem lepne meg ha ez a feladata ITT

  1  

• Válasz •

._._.  
•  19

napja> Claire Underwood®

a fidesz szineiben alpolgarmester ez a derek ember

  1  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  19

napja> ._._.

a te összes eredményed az életben pedig annyi, hogy itt trollkodsz

  1  

• Válasz •

László Klinda  
•  19

napja> ._._.

Kiss László ötvenöt éve tett valamit. Ő maga azt állítja ,hogy igazából nem is
volt az erőszak. Az a bizonyos nő valójában benne volt a dologban, csak utóbb
döntött a feljelentés mellett, amikor nem sikerült megzsarolnia a fiúkat. Persze
ezt nem tudhatjuk. Az akkor ott lévő négy emberen kívül nem tudhatja senki
sem, mi és hogyan történt valójában.

  

• Válasz •

Gábor  
•  5

napja> László Klinda

te hülye vagy. sötét és primitív. Szerinted egy emberölést sem lehet
tudhatja senki, hogy történt az áldozaton és a gyilkoson kívül.

Szerintem, add be újításnak ezt a gondolatmeneted!
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További hozzászólások megjelenítése

• Válasz •  

• Válasz •

._._.  
•  19

napja> László Klinda

Ha o maga allt volna ki evekkel ezelott, illetve nem csinalt volna belole
titkot, akkor meg lehet elgondolkodnek egy par pillanatra. Az iratok
szerint ajult volt a no, ezt eleg nehez kidumalni.

  

• Válasz •

Elbírja ez, elbírja  
•  19

napja> ._._.

"Az iratok szerint ajult volt a no"
Tehát nem ellenkezett?

(vicc volt)

  

• Válasz •

Claire Underwood®  
•  19

napja> ._._.

Melyik? Az aczél? Ja bocs most látom, hogy az öreg.....skandallum!!!

  

• Válasz •

._._.  
•  19

napja> Claire Underwood®

a kiss laca

  

• Válasz •

László Klinda  
•  18

napja> Claire Underwood®

Melyik hülye kurváról beszélsz?

  

• Válasz •

Sróf 
•  19

napja

Riszpekt Aczél Endre bácsinak ezért az őszinte vallomásért. Eddig azt hittem, hogy ő ennél
sokkal érzékenyebb és érzelgősebb típus, hiszen örök emlékem róla, amikor a tévé
képernyőjén könnyeivel küszködve, sírástól elcsukló hangon jelentette be nekünk,
lakosoknak Kádár János halálát. Akkor még csak 12 éves voltam, és Kádár Jánost őszintén
szólva nem nagyon ismertem, viszont életemben akkor láttam először felnőtt férfit sírni.
Megrázó élmény volt, sosem fogom elfelejteni.

Röviden: ritka az ekkora gennyláda.

  10  

• Válasz •

._._. 
•  19

napja

Kiss Laszlo a fidesz szineiben alpolgarmester Szazhalombattan. A fidesz kepviselocsoportja
tervezi-e megvonni a bizalmat a koztorvenyes kepviselojetol? Vajon letezik-e konzervativ
erkolcs?

  3  
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Gyurcsány dékásai lámpavasra húznák
Orbánt
58 hozzászólás • egy órája

redoran — Ez a liberális értékrend.
Lámpavasra, aki nem szopja a migránsok
faszát.

Muszlim hadsereg Európában
145 hozzászólás • 15 órája

Son Goku — Nemcsoda, hiszen a
"menekültek" túlnyomó többsége fiatal
muszlim férfi, akiket tavaly ősszel még …

Norvégia fizet a migránsoknak csak
menjenek haza
48 hozzászólás • 14 órája

illibsi — Én a norvégok helyében a
Spitzbergákon szállásolnám el őket az
elbírálás ideje alatt.

Összehaverkodtunk Fletóval
186 hozzászólás • 13 órája

demonius — hé faszfej! Erre van az ellenzéki
sajtó! Ide hova van írva, hogy ellenzéki sajtó?
Látsz valahol ilyen …

TOVÁBBI BESZÉLGETÉSEK: 888.HU

Feliratkozás✉ Disqus a Te oldaladrad Személyes�
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