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Az MKKP megerősítette a kormánysajtó információit, igaz a 
hír, hogy az első űrhajóskicsinyítési kísérlet kudarcba fulladt 
és a tesztalany testmérete épp az ellenkező irányba módosult. 

Az eredmények nyilvánvalóvá válása után azonnal külön bi-
zottság állt fel a felelős megtalálására. A vizsgálat feltárta, hogy 
a technológia tökéletes, csak az Egymillió Technikatanár a 
Kétrakú Kutya Pártért civil szervezet hibázott, amikor félreér-
telmezték a méretváltozás irányára vonatkozó pártutasítást, így 
az általuk vezetett tudóscsoport nem a maximális kicsinyítés-
re, hanem a kicsinyes maximalizálásra törekedett.  Pártvezetés 
Központi Bizottságának méltányos döntése alapján a tesztalany, 
Todi kárpótlásként most elindulhat a Csillebérci választáson, 
hogy politikai tőkét kovácsoljon a műhibából adódóan keletke-
zett előnyéből.
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Előnye a hagyományosal szemben, hogy a ezzel a módszerrel 
végre asszimetrikusan dagaszthatjuk ajkainkat, ás csalafinta fél-
mosolyt állandósíthatunkni.

OLIMPIA
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Az MKKP növény csoportjának fás szárúkért felelős 
államtitikárát kérdeztük.

Óriási a verseny a babfuttatáson és sötétedés után végre bein-
dultak a licitálások is a befutóra. Anyagilag tehát máris sikeres a 
sportrendezvény!

A versenyzők közül Sergej Fakocka és Optimus Árfolyam ösz-
szegabalyodni látszanak, a legutolsó helyen Babony Árpi a csí-
rázást kezdi.

Kisvasút irányt változtatott és jelenleg Babér van az első he-
lyen.

Viktor doppinggyanúba keveredett, de ezt egyelőre nem erősí-
tette még meg a szakértőnk.

Késve kapcsolódtak a versenybe, de gyorsan a babok méltó 
ellenfelévé váltak az édesburgonyák. Versenyzőik nagy része az 
élbolyban fut, ami főleg Jancsi teljesítményére van rossz hatással. 

A verseny mellett a növény csoport sztahanovista élbrigádja 
2000szivarpalánta közül 900 beültetését végezte el, 650,5%-kal 
túlteljesítve ezzel a napi tervet. Ezek a növények az őszi országos 
árvácska-ültető akcióra ültetik. Ha ílyen jól teljesít a brigád, ak-
kor az ország területét is meg kell majd növelnünk, hogy elfér-
jenek a virágok!

LÁTVÁNYAUTÓMOSÁS

A Táborban !

Keresse a szolgátást 

a dezinformációs pultnál!
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Riadt cérgó kaságaival foskoz, és mint minden jó öbesz, a 
vető pelencs picét részkez. 

Rögtön ezután képző tika nyújt a kvásban, melynek folya-
matosan cseplő, egyre vígságos spályának fölgységét olánor 
üzedes holyag és csirás forcsálja. A csókos baráldogások 
mellett egyébként igen állott közéköt barosztanak a költön 
a katások (sorsz kítés mellett hagyos parán és vitás hát-
ság is dühegnek válynékon). A bókos rétkedést ismét ható 
tusztmád badozja, majd a „bastat” rabolt smarca podik fel. 
(lorumipse.hu beszámolója a Kutyapárt Táboráról)Nagyobb autó, 

nagyobb látvány!

6-os  kk
Az MKKP munkatábor propagandamagazinja

Egy átlagos pillanat az MKKP tábor legunalmasabb napjáról. Háttérben fent: az Elnök úr érkezése

Virológia
Az első független csillebérci államépítő 
táborban több vírusgyártó pult üzemel 
24 órában, ahol a párt kutatói percen-
ként 76588 nano- és 4566 makrovírust 
állítanak elő. De miért gyárt a Kutya-
párt államépítő táborban  virusokat?

A párt elnökséget kérdeztük, akik el-
árulták, elsősorban a Föld immunrend-
szerének felkészítése a cél, hiszen a Fel-
csúton épülő űrállomás megnyitása után 
rengeteg 

Új virológiai és bakterológiai kihívás-
sal kell számolni. A saját tenyésztésű ví-
rus előnye, hogy a levédett technológiával 
előállított fertőzések könnyen legyőzhe-
tők és az antigén nemzetközi értékesítése 
is jelentősen növeli majd a GDP-t!
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12 pontjáról?
„Egyszer meg kellett tanulni. Pont azt kérdezték tőlem, amit tudtam” 
„Mi nem voltunk úttörők” 
„Szar volt ez az egész, nosztalgiázásra se jó. Fel kell gyújtani az egészet”
„Feltűnt, hogy a 6 ponthoz képest összetett mondatokra váltottak”
„Furcsa, hogy az úttőrés lett a 
haladást kifejező szó. Emiatt 
lehet ma négyszínt festeni,
Jó volt úttörőnek lenni, nem 
emlékszem a pontokra
Nekünk a napközis tanárnő 10 
pontot diktált le, mert rosszak 
voltunk. Pl A szalvétát nem 
fújom. A kenyeret töröm, nem 
harapom.”

NAPI TÉNYFELTÁRÓ �45��5���
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Selfizz igazi úttörővel!

CSAK CSILLEBÉRCEN, CSAK MOST ÉS CSAK INGYEN
ÉRDEKLŐDÉS CSAK FAXON: 06 1 212 1212

Lapunk hasábjain hagyományosan beszámolunk az esti híradóról. Íme a legfontosabb képkockák.

Az Onoda-
'%%'
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bércen
Csillebérc Szabadállam területén gyak-
ran találkozhatunk azokkal az úttörők-
kel, akik a Tábor hőskora óta itt élnek. A 
jelenség  Japánból vált ismertté, első kép-
viselőjéről Hiro Onodáról kapta a nevét. 

A csoport sosem hagyja el a tábor terü-
letét, így nem hallott a rendszerváltásról és 
továbbra is 2 ft-ért veszik a lángost. Megje-
lenésük a frissen kikiáltott Csillebérci Sza-
badállam területén nem keltett különösebb 
zavart. Az ingyen sört szívesen fogadták 
és miután értesültek arról, hogy az általuk 
ismert egy párt mellett jövőre 499 politikai 
formáció közül lehet választani, megígér-
ték, hogy az MKKP-re adják voksukat. A 
szövetséget megerősítendő Kovács Gergő 
pártelnök piros nyakkendőt kötött. 
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világából

Csillebércen ma sem maradt el a szokásos kora reggeli darázstámadás. a megtá-
madott passzivista jól van, a csípés állapota stabil. a darázs egy ideig  volt, de néhány 
perc lábadozás után ismét képes volt repülni, orvosaink szerint rövid időn belül csípési 
képessége is  teljesen helyreáll.

Szar a wifi
A Besh O Drom együttes esti koncertjén megígérte az eggyel több gitárszólót!, 

majd azonnal túl is teljesítették a vállalást. Koncertjük alatt összesen 3 gitárszóló is volt. 
Éljen a Párt!

A Hot Dogz, az MKKP hivatalos pártpropagandazenekara a híresztelések szerint 
átállt a KDNP-hez.

Istennek tetszőnek tűnik a kutyapárt igérete, az örök élet. Ezt erősítette meg egy, 
az országépítő táborba látogató lelkész, aki szíve-
sen a párt mögé állna, hiszen hívei között a leg-
többen kutyapártos passzivistaként kívánnak 
újjászületni.

Egy szép hagyomány éledt újra, ismét te-
tűt vizsgálnak az úttörőtáborban! Az érkezők 
regisztációjakor a higiéniáért felelős munkacso-
portunk minden egyes alkalommal megvizsgál-
ja a  tábori főtetű egészségügyi állapotát, Akinél 
a tetű bejelez, annak azonnal el kell hagynia a tá-
bort. 

Meg nem erősített források szerint 
a Rocsárdgír zenekar állítólag elérte a vonatot. 

Csongor nem ismeri Fellin Jóskát. Szó sze-
rint úgy nyilatkozott, hogy nincs meg.

A Csillebérci Szabadállam ma reggeli első kiadása 10 ezer forint volt trágyára.
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Az indulásakor úgy tűnt, hogy a bikinis kampány hatékonyabb a táborlakók vok-
sainak elnyeréséhez, mint a hagyományos plakátos, ígérgetős módszer, de a végső 
eredmények mindezt némiképp megcáfolták. A csütörtöki szavazást Kovács Adrián 
nyerte 11 érvénytelen, összesen huszon valahány szavazattal. Választási csalási- és 
kampánytechnikája egyelőre ismeretlen.

Pénteken az első nap tapasztalatai alapján új kampányfogásokat kezdtek alkalmazni 
a jelöltek, például szavazókhoz utazással, szavazófülkén kívül szavaztattak, vagy a leg-
alapvetőbb szükségletekre építve közvetlen alkoholfogyasztási lehetőséggel és ételkü-
lönlegességek elkészítésével csábítanak. 

A választók közül ugyanakkor többen kifogásolják az egyre agresszívebbé váló kam-
pányt, mások boldogan adják el szavazataikat. Pénteken Barni nyerte a választásokat, 
nem tudjuk hány szavazattal. A szavazatszámláló bizottság nem illetékes a voksot szá-
mának pontos megállapításában. Keressük a felelősöket.

��586�5�����

S-es tangám szavazólapra cserélném. Jel-
ige: Zubrowka.

Megunt, töredezett hajvégeimet hasonló 
mennyiségő fáre cserélném. Jelige: Pálin-
ka is érdekel!

Munkalehetőség! Terjesztőket keresünk 
a reggel érkezett ganümédeszi törpevíru-
sokhoz. Jelentkezés a víruslaborban. 

Bejelentés: mostantól a Bélamáhely az 
isten! Csatlakozz közösségi vallásunkoz. 
Imáaink annyira hangosak hogy  garan-
tált meghallgattatásra lelnek. Jelige: papír-
kutya. 
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Tábori 
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Nekem is volt egy pulim, akinek az 
anyja ugyanaz volt mint a nagyanyja.

Tegnap volt egy kutyatál ellopás. Az 
én voltam. Nagyon szomjas volt a Rozi. 
Itattam a tenyeremből, aztán megta-
láltam egy tálat. Az volt a Sárié. A mi 
állatorvosunk azt mondta, hogy semmi 
csontot nem ehet a kutya.

Én ezt a kacsafarhát cuccot szoktam 
venni.
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KIADJA A KIADÓHIVATAL.

A lapszámban néhány 
hejesírási hibát és több 
leütést* is  elrejtettünk. 
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Dezinformációs pult, 
Csillebérc, hatos altábor. 
Jutalom: sportmentes 
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Az MKKP megerősítette a kormánysajtó információit, igaz a 
hír, hogy az első űrhajóskicsinyítési kísérlet kudarcba fulladt 
és a tesztalany testmérete épp az ellenkező irányba módosult. 

Az eredmények nyilvánvalóvá válása után azonnal külön bi-
zottság állt fel a felelős megtalálására. A vizsgálat feltárta, hogy 
a technológia tökéletes, csak az Egymillió Technikatanár a 
Kétrakú Kutya Pártért civil szervezet hibázott, amikor félreér-
telmezték a méretváltozás irányára vonatkozó pártutasítást, így 
az általuk vezetett tudóscsoport nem a maximális kicsinyítés-
re, hanem a kicsinyes maximalizálásra törekedett.  Pártvezetés 
Központi Bizottságának méltányos döntése alapján a tesztalany, 
Todi kárpótlásként most elindulhat a Csillebérci választáson, 
hogy politikai tőkét kovácsoljon a műhibából adódóan keletke-
zett előnyéből.
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Az MKKP növény csoportjának fás szárúkért felelős 
államtitikárát kérdeztük.

Óriási a verseny a babfuttatáson és sötétedés után végre bein-
dultak a licitálások is a befutóra. Anyagilag tehát máris sikeres a 
sportrendezvény!

A versenyzők közül Sergej Fakocka és Optimus Árfolyam ösz-
szegabalyodni látszanak, a legutolsó helyen Babony Árpi a csí-
rázást kezdi.

Kisvasút irányt változtatott és jelenleg Babér van az első he-
lyen.

Viktor doppinggyanúba keveredett, de ezt egyelőre nem erősí-
tette még meg a szakértőnk.

Késve kapcsolódtak a versenybe, de gyorsan a babok méltó 
ellenfelévé váltak az édesburgonyák. Versenyzőik nagy része az 
élbolyban fut, ami főleg Jancsi teljesítményére van rossz hatással. 

A verseny mellett a növény csoport sztahanovista élbrigádja 
2000szivarpalánta közül 900 beültetését végezte el, 650,5%-kal 
túlteljesítve ezzel a napi tervet. Ezek a növények az őszi országos 
árvácska-ültető akcióra ültetik. Ha ílyen jól teljesít a brigád, ak-
kor az ország területét is meg kell majd növelnünk, hogy elfér-
jenek a virágok!

LÁTVÁNYAUTÓMOSÁS

A Táborban !

Keresse a szolgátást 

a dezinformációs pultnál!

�	��!$�	�	*+&���,	
Riadt cérgó kaságaival foskoz, és mint minden jó öbesz, a 
vető pelencs picét részkez. 

Rögtön ezután képző tika nyújt a kvásban, melynek folya-
matosan cseplő, egyre vígságos spályának fölgységét olánor 
üzedes holyag és csirás forcsálja. A csókos baráldogások 
mellett egyébként igen állott közéköt barosztanak a költön 
a katások (sorsz kítés mellett hagyos parán és vitás hát-
ság is dühegnek válynékon). A bókos rétkedést ismét ható 
tusztmád badozja, majd a „bastat” rabolt smarca podik fel. 
(lorumipse.hu beszámolója a Kutyapárt Táboráról)Nagyobb autó, 

nagyobb látvány!

6-os  kk
Az MKKP munkatábor propagandamagazinja

Egy átlagos pillanat az MKKP tábor legunalmasabb napjáról. Háttérben fent: az Elnök úr érkezése

Virológia
Az első független csillebérci államépítő 
táborban több vírusgyártó pult üzemel 
24 órában, ahol a párt kutatói percen-
ként 76588 nano- és 4566 makrovírust 
állítanak elő. De miért gyárt a Kutya-
párt államépítő táborban  virusokat?

A párt elnökséget kérdeztük, akik el-
árulták, elsősorban a Föld immunrend-
szerének felkészítése a cél, hiszen a Fel-
csúton épülő űrállomás megnyitása után 
rengeteg 

Új virológiai és bakterológiai kihívás-
sal kell számolni. A saját tenyésztésű ví-
rus előnye, hogy a levédett technológiával 
előállított fertőzések könnyen legyőzhe-
tők és az antigén nemzetközi értékesítése 
is jelentősen növeli majd a GDP-t!

.�	�&�	'��'( '	��	/��#�0
	
12 pontjáról?
„Egyszer meg kellett tanulni. Pont azt kérdezték tőlem, amit tudtam” 
„Mi nem voltunk úttörők” 
„Szar volt ez az egész, nosztalgiázásra se jó. Fel kell gyújtani az egészet”
„Feltűnt, hogy a 6 ponthoz képest összetett mondatokra váltottak”
„Furcsa, hogy az úttőrés lett a 
haladást kifejező szó. Emiatt 
lehet ma négyszínt festeni,
Jó volt úttörőnek lenni, nem 
emlékszem a pontokra
Nekünk a napközis tanárnő 10 
pontot diktált le, mert rosszak 
voltunk. Pl A szalvétát nem 
fújom. A kenyeret töröm, nem 
harapom.”

NAPI TÉNYFELTÁRÓ �45��5���
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