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Az elAz előőttöörtrtéénet net éés a kezdeteks a kezdetek

• „Wallonians”, „Pireneans” és „Danireans”. 

• 2006. június 1. az elsı „piréz” kutatás 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A9zek) 

• Az Unciklopédia piréz szócikke 2007. március 8.

• A Pirézek Szövetsége március 22., Szabad Pirézia március 25. 

• Angol nyelvő enciklopédia szócikk a pirézrıl: 
http://www.encyclo.co.uk/define/Pir%C3%A9z%20people



Az elsAz elsőő pirpirééz hitvallz hitvalláásasa

A pirézek újkori feltőnését követıen 
(Tárki, 2006) a fogalom a kirekesztés, 

az idegengyőlölet elleni fellépés 
szimbólumává vált. Piréznek lenni 

annyi, mint szembefordulni az 
elıítéletekkel. Annyi, mint a másságot 

értéknek tekinteni, a hátrányosan 
megkülönböztetett kisebbségekkel elvi 
alapon azonosságot vállalni. Piréznek 
lenni annyi, mint szemébe röhögni az 

összes fajvédınek, rasszistának, 
antiszemitának, sovinisztának, 

nácinak. Piréznek lenni annyi, mint 
átélni a szabad identitásgyakorlás 

felemelı érzését. 

http://pirez.blog.hu/
tags/pir%C3%A9zek

Balla D. Károly



A pirA pirééz fogalom elsz fogalom elsőő kkéét terjedt terjedéési szakaszasi szakasza

A nyomtatott sajtó online változatain megjelenı cikkek kumulált 
eloszlása
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HHíírhatrhatáás a pirs a pirééz blogz blog--onon

2012. november 29. Ertsey Katalin coming out-ja 



A pirA piréézek terjedzek terjedéése a blogse a blog--vilviláágbangban



PirPirééz cz cíímermer

CCíímermeráállata a pipi a fllata a pipi a fööldi ldi 

termterméényekkel, a tapnyekkel, a tapíír r 

meztelenmeztelenüül, valamint a l, valamint a 

piking harcos, mint piking harcos, mint 

vvéédelmezdelmezıı

((http://unciklopedia.org/wikhttp://unciklopedia.org/wik

i/Pir%C3%A9ziai/Pir%C3%A9zia))

A pirA pirééz identitz identitáás mint humoros s mint humoros 
ttáársadalomkritikai eszkrsadalomkritikai eszköözz



A pirA pirééz a mz a műűvvéészetbenszetben

Piréz Blues a YouTube-on
http://www.youtube.com/watch?v=DdRBXcoP22A&noredirect=1

Piréz haiku:
nyaktilóra vár

a vesszıkosárba néz
utolsó piréz 

(http://www.felesegek.hu/naplo/b
ejegyzesek/pirez-haiku_5011 ) 

Piréz paraziták: Árpádsáv
http://www.youtube.com/watch?v=JmN

e3FCX9oM&noredirect=1



PirPirééz bizniszz biznisz

Piréz Szolgáltató Betéti Társaság

Rövidített név: Piréz Bt.
Teljes név: Piréz Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1173 Budapest, Vadkacsa u. 71.
Alapítás éve: 2007
Alaptıke: 100.000 Ft felett és 1 millió Ft alatt
Nettó árbevétel: 87 ezer Ft (2008. évi adatok)
Fıtevékenység: 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítı

tevékenység 
(http://www.ceginfo.hu/ceg/pirez-szolgaltato-bt-

483980.html)



PirPiréézek a 2011zek a 2011--es nes néépszpszáámlmláálláásbansban

Ami irreális, vagy abszolút elképzelhetetlen, akkor nyilván az 
adattisztítás, adatfeldolgozás során azokat le tudjuk választani 
és azokat nem vesszük figyelembe" – mondta Virágh Eszter, a 
népszámlálás szóvivıje. Például egy kitalált nemzetiséghez a 

pirézekhez ... tartozókat. 
(http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/384559) 

És az öntudatos pirézi reakció:
Mi nem piszkosak vagyunk, nem mérési hibák vagyunk, 

hanem pirézek! 

A népszámlálás kitöltési útmutatója szerint: 
(21. Milyen nyelven beszél?) A kérdéshez a mesterséges (pl. 
magyar jelnyelv, eszperantó), illetve a holt nyelvek (pl. latin, 

ógörög) is beírhatók.



A pirA pirééz mint idegenellenessz mint idegenellenesséégg--ellenes ellenes 
kampkampáányeszknyeszköözz

((http://menedek.hu/pirez/indexhttp://menedek.hu/pirez/index--2.html2.html))



A pirA pirééz mint idegenellenessz mint idegenellenesséégg--
cscsöökkentkkentıı akciakcióó ttáárgya rgya 



MTI, 2006. július 18., kedd 16:46 http://index.hu/belfold/0718pirez/

Egy korai piréz hír

„A pirézeket sem engedné be az idegenellenes magyarok többsége”

A pirA pirééz mint az idegenellenessz mint az idegenellenesséég g 
ttáárgyargya

.. és a 
hozzárendelt 

kép 



A pirA pirééz mint a zsidz mint a zsidóó éés a cigs a cigáány ny 
szinonimszinonimáájaja

2013. október 14. Ötvenhatszor szökött meg a gyermekotthonból 
lopni és rabolni a fiatal piréz (Szentkoronarádió)

2010. március 19. 
Kémrepülık, Izrael-ellenesség: de mit kerestek itt a piréz katonák?

(http://mno.hu/jegyzet/kemrepulok_izrael-
ellenesseg_de_mit_kerestek_itt_a_pirez_katonak-260176)

2013. július 21. 

Idıs nénit rabolt ki késsel 
otthonában egy 20 éves piréz 

Ózdon (Deres.tv)



ÉÉs mit hoz a js mit hoz a jöövvőő??

• 2013. október 15. Ma Teréz és Piréz napja van (Hírcsárda)
• 2013. március 17. - Az elsı Piréz és Pi-Réz András a 

Reggeliben (RTL Klub) 
• Honnan ered a piréz kifejezés?

o Egy idegenellenességet vizsgáló felméréshez alkotott fiktív 
etnikum.

o Holdutazások során a Földre visszahozott holdkızet.
o Rézbányászat melléktermékeként kitermelt kızet.
o Skandináv államokban nagy népszerőségnek örvendı jégen 

játszott sport.
(http://www.kvizkerdesek.hu/nyelv/magyar_szavak

_kifejezesek_jelentese/honnan_ered_a_pirez_kifej
ezes_289295 )


