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Fegyvere a szó. A KFKI-ban mintegy tíz éve tartó kutatások bebizonyították, hogy egyetlen
Müllerrel végigdumcsizott óra 40-szer kártékonyabb, mint a Hiroshimára ledobott atombomba
(témák: a sárga jég, pisziboksz, sada köcsög, ráadásul elszíjja az összes cigid). Aki ilyen
fegyver birtokában van, az joggal lehet e fontos poszt várományosa.

A Fi.Rá.Sz. titkára:
Pap Ádám
/hivatalos megszólítása: Bátyám/
A Fi.Rá.Sz. nőtagozatának vezetője:
Theresa Orlowski
/hivatalos megszólítása: Teréz anya/
A szülői munkaközösség vezetője:
Soultan Shadaideh
/hivatalos megszólítása: Ali baba/

A Fi.Rá.Sz. alapszabálya
(Tízparancsolat)
1. A Fi.Rá.Sz. célja:
− Megállítani a kétpártrendszer felé rohanó országot a lejtőn és bevezetni az egypárt
(Fi.Rá.Sz.) rendszert.
− Ápolni az alapító atyák kultuszát, évenkénti közös levitációk tartásával a Szent Csatamalac
damaszkuszi bálványa előtt.
− Hirdetni a magyar-arab rokonság tételét, ápolni a magyar-arab barátságot.
− Lenézni a franciákat.
− Minden munkahelyen, hivatalos helyiségben lecserélni a falon lógó Marx-Engels-Lenins,
Orbán Viktor, Miss Aprilis képeket, feszületeket a Nagy Csatamalac alábbi hivatalos
ábrázolására (ikon).

− Elhinteni az igasság magvait a butáknak.
2. A Fi.Rá.Sz. jelszava:
Anus dei, clitoris peccata mundi.
3. A Fi.Rá.Sz. himnusza:
My Cock’s Big Enough
A szövege hosszú és bonyolult, de azér ide írjuk:
My cock’s big enough,
My brain’s small enough,
For you, to make me a star.

4. A Fi.Rá.Sz. hivatalos köszöntése:
Buzie vagy?
5. A fajokról:
A világ állatainak, növényeinek és gombáinak legmagasabb rendű megjelenési formája: a
magyarab.
Magasabb rendű fajok még: magyar, arab, cigány, zsidó, néger, román, lengyel és buzi.
Alacsonyabb rendű fajok: angol, belga, német, osztrák, amerikai, japán.
Véglények: francia, bölcsész.
6. A vallásról:
A Fi.Rá.Sz. tagsága egységesen a Sehova Tanúi szektájába tartozik. (Elfogadott még,
megszorításokkal, a sátánizmus brúszdikinzon ága, a nekro-, geronto- és pedofília.) Minden
más tételes vallás elfogadása az agy elhalásához és az ezzel járó frusztrációkhoz vezet*.
*

Legjobb példa erre a Biblia tizenegyedik, „nehokizz” parancsolata. Minden pap hirdeti és
minden pap csinálja, ami nem meglepő, mer hokizni jó. Egyébként is, nem csak II. Jánospál,
de Jézus is lengyel volt.
7. A múltról:
Világtörténelem dióhéjban: Körülbelül ie. 4000-ig a rokon magyar és arab törzsek elődei
Grönland napsütötte füves pusztáin legeltették nyájaikat és tevecsordáikat. E hosszas
együttélés emlékei a magyar nyelvben máig megőrződött archaikus „szardarab”, „ragarda” és
„dzsamana” szavak. Az időszámításunk előtti IV. évezredben Árpád ősapja, I. /Chrudinák/
Alajos vezetésével hosszas vándorlásba keztek, minek során New York, Riódezsanejró és
Fokváros érintésével ie. 3950. körül eljutottak Mezopotámiába, ahol keveredtek az
alacsonyabb rendű sumér törzsekkel. A népalakulás eme fontos momentumára utal a
magyarban máig meglévő „mér” kérdőszó. A Föld forgása miatt idővel a mai Szíria területén
találták magukat közös eleink. Itt jáccódott le korai történelmünk egyik legtragikusabb
eseménye. Az évenkénti törzsi ünnepségek záróakkordjaként megrendezett össznépi
pornófilmvetítések egyikén, a törzsszövetség két ágának vezetői, Magor és Arab, végzetesen
összekülönböztek. Ellentétük mibenléte, a legújabb kutatások és a rendelkezésre álló források,
ismételt, kritikai szemléletű feldolgozása után, az alábbiak szerint foglalható össze. Magor
szerint a nép lelki fejlődése számára üdvösebb lett volna, ha az Anal Intrudert vetítik, Arab
ezzel szemben a Mély torkokra szavazott. Végül a Mély torkok lett, ezér Magor népével a
Kárpát-medencébe vonult, míg Arab Szíriában maradt. E nemzeti trauma emléke a
nyelvünkben máig élő „szír-szar” kifejezés. A hosszas vándorlás közben Magor a metró alá
esett, így a Vereckei-hágón már Árpád vezette át népünket. Dédunokája Géza (korabeli ejtés
szerint: Gejzír) elvette az erdélyi Horn Gyula lányát Saroltot, nászukból született, Vajk, aki
alattvalóival együtt belépett a hitgyülibe és Istvánra változtatta nevét. Miután István törvényes
utóda Szt.Imre szerencsétlen vadászbaleset áldozata lett (félrenyelt egy kisvadászt), a
csalódott szentkirály inkább osztódással szaporodott. Így jelent meg XI. századi
történelmünkben, az újabb, a későbbi krónikások által lekicsinylően csak „talmácsinak”
nevezett István. Az ő egyenes ági leszármazottja Lezsák Sándor.
Történelmünk ettől fogva egyenes vonalú pályán haladt töretlenül sikerről sikerre, bár az
ország, a táguló világegyetem nevetséges elméletének meggyőző cáfolataként, harmadára
zsugorodott. A kommunista történetírás állításainak dacára a Muhi és Mohácsi csatákat
megnyertük. Előbbiben seregeink javára döntötte el a küzdelmet, hogy Bornemissza Gergely a
megfelelő pillanatban vetette be a korszak csodafegyverét a csatamalacot, a korábban elfogott
Lez pedig, utolsó kívánságként tervezett és vágyott karóba húzása előtt elmesélte Batu kánnak
élete történetét. Mohácson csatadöntő mozzanatnak bizonyult, amikor a Szulejmánnal

szövetséges homoki néger egységek, vezetőjük Szultán Shadaideh jelére „térdelj le és szeress”
csataüvöltéssel hazaszaladtak, épp abban a történelmi pillanatban, mikor Egerszegi Krisztina
és Lagzi Lajcsi közös őse Második Lajos tisztálkodni ment a Csele-patakra.
Sajnos, megtévesztett és tudatlan történészeink (mér is ne volnának azok, mikor bölcsészek)
tendenciózus agymosásának folyományaként a közvélemény még nem ismeri a fenti fontos
eredményeket, de a Fi.Rá.Sz. eltökélt céljai közé tartozik az igasság szent magvainak
elhintése.
8. A Fi.Rá.Sz. tagsággal összeférhetetlen:
− Ha francia vagy (kivéve buzik).
− Ha buta politikus vagy (tök mindegy, hogy buzi vagy, vagy nem, akkor is buzi vagy).
− Ha bölcsész vagy (kivéve buzik és nyilvánosan önkritikát gyakoroltak).
− Polgári kör tagság (kivéve buzik és zsidók).
− Nőknél: ha ronda vagy és ráadásul le sem nyeled.
9. Kiss Ferenc:
Tuggyuk, hogy debil.
10. Tagdíj:
Nem alapítótagoknak: 1 db érintetlen plüsskacsa az Elnök Úr gyűjteményébe.
A hölgyek megválthatják mindezt saját testükkel, ha van olyan jó, mint 1 plüsskacsáé. A
felajánlott szolgáltatás az 5-ös úton mindenkor szokásos tarifa középárfolyamán kerül
elszámolásra a szervezet könyvelésében. Ezen belüli átváltások:
anális szex = 4 orális,
kaki-, pisiszex (hölgyek alul) kettőt ér,
gumipapuccsal elverés mindent visz.

