
 

Hungary Builds a Wall, Cuts Illegal Immigration by Over 99 Per Cent 

http://www.breitbart.com/london/2017/09/16/hungary-builds-a-wall-cuts-illegal-immigration-by-

over-99-per-cent/ 

mediaaccess  Kolonial Kop • 20 days ago 

It's FAKE NEWS! Ok, the fence is good, but it's not what you think. So far the Hungarian population 

has declined by almost 25,000 this year alone (over 150,000 since Orban has been in office), from 

9mil 800 thousand. Immigrants this year: 5,000 (Muslim and communist Chinese immigrants, 

mostly). Hungary will become a Muslim country within a very short time. The worst thing about it? 

ALMOST ALL OF IT CAN BE CONTRIBUTED TO ORBAN'S ECONOMIC POLICIES AND THE MASSIVE 

CORRUPTION THAT HAS CRIPPLED HIS PEOPLE. You see, Orban cares not about Orban's constituents 

(he also calles it illiberalism), but about Orban and his Oligarchy. For those who do speak Hungarian, 

tomorrow morning from 8-9 there is going to be a protest against the bank sector scam and the 

Orban's collusion with it. For more info, please visit my link (most, but not all is in Hungarian, so the 

English speaking only people can probably get the gist too): http://www.mediaaccess.hu/i... 
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Avatar 

Vik  mediaaccess • 17 hours ago 

Aaaaahahahahahahaha. Seriously, dude. :D 
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Avatar 

mediaaccess  Vik • 14 hours ago 

I live in Hungary, I study Hungarian and history, I have lots of students, and I teach facts. I've even 

taught Hungarian famous people, including actors and politicians and lawyers and economists and 

doctors, and so on. I also write and study about some scandals when they affect me personally, or 

make me angry. Learn the facts. It's not as hard as you think. I just made another poster today - one 

side of an A frame - it's titled: My Two Hungarian Wars: This is the first side (Most if it's in HUngarian, 

but some in English): My Two Hungarian Wars - Corruption - Király Viktor Family - News and Media 

and Entertainment mafia - organized crime exposed: http://mediaaccess-cherokee... (English): 

Conspiracy to Commit Fraud with the Kiraly Family, TV2, Friderikusz, Presser Gábor, Mester Tamás, 

Fenyő Miklós, Eszenyi Enikő, tabloid magazines, other Hungarian TV and Radio outlets, and you, their 

supporters – Organized Crime Exposed – In Memory of Tóth Lüszi: http://mediaaccess-cherokee... 

(Hungarian): Összeesküvés csalás elkövetésére a Király családdal, a TV2-vel, Friderikusszal, Presser 

Gáborral, Mester Tamással, Fenyő Miklóssal, Eszenyi Enikővel, a bulvármagazinokkal, egyéb magyar 

http://www.breitbart.com/london/2017/09/16/hungary-builds-a-wall-cuts-illegal-immigration-by-over-99-per-cent/
http://www.breitbart.com/london/2017/09/16/hungary-builds-a-wall-cuts-illegal-immigration-by-over-99-per-cent/


TV és rádió csatornákkal, és veled, aki támogatja őket – a szervezett bűnözés leleplezése – Tóth Lüszi 

emlékére: http://mediaaccess-cherokee... The Banking Mortgage fraud loan: 

http://www.mediaaccess.hu/i... - And I could go on for hours about the Fake Orbán. Yes, I'm serious. 

I don't know if Orbán is working for / with Soros, but Orbán went to school at Soros' institution. I am 

quite familiar with the Hungarian scandals, and this would be of a typical nature. Just a couple days 

ago someone asked me what I thought about the new scandals, and I didn't know what she was 

talking about because there's been a scandal just about every week since I've been here in 2002. I 

could go on about what bad condition it is, but should I assume that you at least pretend to be a 

conservative (constitutional) conservative, that is? If so, the most cursory information of Hungary 

compared to the most basic rules of good economics should give you more of a hint of the truth. So, 

my friend! Which part of this do you think is funny? I am to some aspect an expert on Orbán. And 

you? There's an underground network here trying to set things right. It's scary and life threatening, 

career and financial threatening at least. So, you'd better serve us by praying for us than snickering at 

us because you feel pompous today. 

see more 
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Vik  mediaaccess • 6 hours ago 

"you feel pompous today" 

"I have lots of students, and I teach facts. I've even taught Hungarian famous people, including actors 

and politicians and lawyers and economists and doctors, and so on" and "I am to some aspect an 

expert on Orbán. And you?" 

 

Honey, before you call anyone else pompous, please look in the mirror. True merit, like a river, the 

deeper it is, the less noise it makes. Remember that. 

 

Man, I have lived in Hungary since 1976 (minus eight years spent in New York.) I lived through a lot 

that many are only taught about, by others.  

But, sure, I'll pray for you. For completely different reasons than you think, my intentions will be 

pure, though. :) 
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mediaaccess  Vik • 4 hours ago 



If you've lived here, have you also seen the most common facial expressions on the metro? Just 

because you've lived here, doesn't mean you understand the basic facts. Hungary is a dying culture - 

even without the migration crp.  Basic Economics - Thomas Sowell. There is no empirical evidence to 

support assumptions that Orbán Viktor's policies are positive. Orbán loves Orbán, I see Muslims 

everyday, almost. Deaths to births - about 1/ 3 more deaths. Thousands of people have left to 

'greener pasteurs', and committed suicide, and are being evicted because of the bank frauds. You do 

know these things, right? Then are you Hungarian, or can you read Hungarian? Then you can follow 

the links I already posted. Two summers ago 10,000 invaders came through Hungary every single 

day. You think they all disappeared? I assume you at least pretend to believe in constitutional 

conservatism, seeing that you visit this website, but your talk seems to be a Ted Cruz type 

conservative (= little care of facts). More facts at: mediaaccess.hu. Basic Economics Thomas Sowell. 

Orbán has consolidated his power: schools, hospitals, lunch tickets, and regulations. His policies 

alone will make Hungary a Muslim country, without the EU's help. Lack of doctors and nurses. You 

know why? Less than 20% of population support 100% of the citizens. You know why? Find this link: 

HITELESEK FIGYELEM! (FB Bloggers) - pdf file: 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=475&lang=1 

Hungary - Not Everyone in Hungary - is a failed state! The debts owed to the EU, Russia, are huge. 

Orbán is working with Erdogan. You know what Erdogan says about Hungary? It'll be his by 2023. 

Facts are like anti-matter to liberals who pretend to care about the truth. And his taxing policies? 

Orbán is as unstable as his policies. Building football stadiums lock, step with Ceausescu. Orbán is an 

oligarch, and his oligarchy is making Hungary very weak and thus vulnerable - to SOROS and 

MUSLIMS and the EU and the RUSSIANS and TURKEY. The people know it = the faces = their souls 

have been taken, and they voted for it. And all the money stolen by the Orbán oligarchs from the aid 

(aka from one welfare state to another). 'Aaaaahahahahahahaha.' - this is pompous, and I don't find 

it funny at all. 

Dinesh D'Souza DESTROYS EVERYONE in Live Speech!!  

https://youtu.be/MiNoMge8OVk 

With this, you will - hopefully - realize that Orbán Viktor is a man of the left (communist, fascist..call 

it whatever you want..but it is a full take over of the individual). 

 

*** 

Hungary English News 

Published on Aug 25, 2017 

Hungary Severs Diplomatic Ties With The Netherlands 

https://youtu.be/p1v2hQUyaZQ 

"és melyik kormányt, mert még több van, miközben egy devizahitel dübörgött ... egy legutolsót 

melyik forintosított, moratóriumot kapott a bankok nyakába, vagy a kurcsányékat vagy a pufajkás 

Hornékat?" 

https://youtu.be/p1v2hQUyaZQ


I wrote: és ez szinte semmit sem számít. Melyik ország kényszerítja, hogy támogassam a magyar 

labdarúgó csapatot? Melyik ország építi hatalmas stadionokat a pénzemmel, hogy támogassam őket? 

Melyik ország kényszerít engem, hogy kifizessem az úszási bajnokságokért, amelyek soha nem fog 

tudnak egyensúlyba hozni a költségeket / előnyöket? Mindennap muszlimokat látok Budapesten, és 

még sok más van az országban. Adósságunk a GDP 74,1% -a (2016). a 

A népesség növekedése ebben az évben -21,826. http://countrymeters.info/en/Hungary 

Haldokló fajta vagyunk, és ezek a tényezők, hogy vádolják a FIDESZ-t. Készítettem egy brosúrát (prófi 

fordítással). Kérjük, gondosan nézze át: 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=475&lang=1 

A lényeg az, hogy Orbán Viktor és oligarchái nem érdekeltek az állampolgárok gazdagságának 

növelésében, de érdekelnek a saját zsebük bélelése: a korrupció hatalmas! 

I wrote – 2017.09.04. 

NÉPIRTÁSSAL VÁDOLJÁK A MAGYAR KORMÁNYT ÉS A BANKOKAT HÁGÁBAN! – 

„Bankárok az általuk irányított pénzintézetek hitelezési tevékenysége során az embereket 

megtévesztve csalássorozatok elkövetésére alkalmas szerződések kötésével az adósok százezreit 

semmizték ki, és ezzel őket olyan súlyos nélkülözésnek tették ki, amely az adósok életfenntartását 

fizikailag veszélyeztette, illetve tette lehetetlenné, a gyermekvállalást megnehezítette, illetve 

megakadályozta, továbbá a megfizethetetlen adósság elől az országból elmenekülni nem tudó 

adósok ezreit hajszolta öngyilkosságba, valamint százezreket az ország elhagyására. ... ”  

És ők csak röhögnek rajtatok s kinevetnek! Mi az ijesztőbb? Az, hogy az alsó fokú bíróságok oly sok 

jogi kihívás előtt állnak? Az, hogy közömbösen alkalmatlanok? Vagy az, hogy javíthatatlanul 

korruptak? Hiszen más valószínűség nincsen.„ ... a bankok nem nyilvántartották a forint tartozást a 

nyilvántartási pénznemként megjelölt devizában, hanem a folyósítás napján a tartozást átszámították 

devizára, és a tartozást ezt követően svájci frank ... ” 

... Az ügy, amelyet bemutatunk egy egyszerű eset, amely bemutatja a csalást és a hatalommal való 

visszaélést a pénzügyi bankárok részéről, akik alkalmatlanok a saját uralkodó osztályi pozíciójukat 

betölteni. ... 

... az emberi jogoknak, a méltóságnak, erkölcsösségnek,a tisztességnek, az ésszerű racionalitásnak, a 

kellő gondosság tanúsításának, a szerződést kötő felek felelősségének, e szerződések „jóhiszemű” 

teljesítésének elve. ... 

•Nem adjuk a házainkat, mert átvertek!  

•Nem adjuk, mert nem volt deviza!  

•Nem adjuk, mert a bank tartozik nekünk!  

•Ellopták az előlegként szolgáló 6 millió 300 ezer forintot tőlünk néhány hónapon belül!  

•És ezt követően a fennálló tőketartozás rövid időn elül megkétszereződött. További információért: 



mediaaccess.hu 

Hungary > A devizahitel szerződésekről és az elszámolásról 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=475&lang=1 

dr. Kocsis Máté is at Budapest VIII. kerülete. 

Gróf Benjámin Ezt odaszarod mindenhova? 

Chris Dias 

Chris Dias Gróf Benjámin Ahol helytálló, különösen magyarországon. Olvass el, osztj meg. Különösen 

politikusoknak. Az bizti és fontos! "First they came for the Socialists, and I did not speak out — 

because I was not a Socialist. 

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — because I was not a Trade 

Unionist. 

Then they came for the Jews, and I did not speak out — because I was not a Jew. 

And then they came for me — and there was no one left to speak for me. – Martin Niemöller  

„Először a szocialistákért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szocialista.  

Aztán a szakszervezetek tagjaiért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam 

szakszervezeti tag. 

Aztán a zsidókért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam zsidó.  

Aztán értem jöttek, és már nem volt, aki felemelje a szavát - értem.” – Martin Niemöller  

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. – Martin Niemöller 

 

 

-------------------------- 

2017.09.02. 

Mátay Jolán: Chris Dias, sajnos a hitelek hátterében volt deviza!!! Sokkal egyszerűbb lenne a történet 

és talán mostanra már túl lennénk rajta ha nem lett volna. Hamarosan mindenkinek egyértelmű 

lesz... 

https://www.facebook.com/kocsismate/


Válasz: Valójában nem volt deviza a háttérben. Nincsen egy svajci semmit a háttérben. Az egyetlen 

dolog, ami a svájci svájci frankból (amely nem egy jelzáloghitel, hanem egy 18 éves spekuláció, hogy a 

magyar pénz túllépi a svájci frankot, amely soha nem történt meg az egész történelemben) a név van. 

Semmi köze hozzá egy devizával vagy Svájc 

http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/Deviza%20bros%C3%BAra.pdf 

Mátay Jolán: Az előző posztban található Mediaaccess Bt. nem tudom kit takar de egy katyvasz az 

egész amit összehozott! �A Bankcsapda mindig más állásponton volt és lesz is devizahitelezés ügyben 

mint azok akik baromi jól élnek a szerencsétlen adósokból és félre viszik ezt az egészet, úgyhogy nem 

is értem miért emlegetik az egyesületet más csoportokkal, mozgalmakkal, stb... egy oldalon! Ezek 

szerint a tákolmány írója nincs sok mindennel tisztában. Ne haragudjon de engem és már jó 

néhányunkat nem lehet meggyőzni a "nem volt deviza " sületlenséggel. Sajnálom azokat akik az eddig 

kitett anyagainkat nem tudták értelmezni, vagy nem akarták. Nagyon le vannak maradva. 

Válasz: Ne butáskodj! Beléd nevelték hinni, hogy a hó fekete (Bertrand Russell). Tudom, hogy 

baloldali vagy, mert érvelés nélkül vitatkozol. Még csak nem is próbálkozol. Nincs empirikus 

bizonyíték, nincs párbeszéd, csak bírálod a tényeket. Nincs pénzváltás a csalásban! Semmi, semmi! 

Nincs svajci bank, semmi svájci sem! Ha tévedek, mutasd meg a bankot! Mutasd meg a számokat! 

Chris Dias Szuper, mindig erre vágytam! :D Majd meglátjuk kinek lesz igaza. ;) Hamarosan mindenki 

meg fogja érteni a devizahitelezés hátterét, nem a pénzváltás miatt van deviza az ügyletben. Tények, 

kézzel fogható bizonyítékok vannak és azokkal nem lehet vitatkozni! Számomra nincs jobb és bal csak 

tolvaj! Már érveltünk eleget az elmúlt 6 évben, minden vissza kereshető. Esetleg Zsolt Falus oldalát 

kéne követni, ott még sok érdekesség van, lesz! :) ...és most léptem mert van más dolgom. Szia! 

Válasz: Mátay Jolán Van egy kis szappan, hogy tisztítsd meg az agyadat! 

Válasz: Chris Dias Mátay Jolán Hamarosan? 10 év nem elég, Még kell tőbb idő? 

 

 


