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Az MKKP munkatábor propagandamagazinja — 2. szám

Az MKKP kutatói régóta megállapítot-
ták, hogy a sport nem csak drága, ha-
nem káros az egészségre.

A mai nemzeti olimpia tapasztalatai 
hatására talán felhagynak páran az effajta 
erőltetett mozgásformák gyakorlásával, 
mert a versenyszámok során több halálos 
és megszámlálhatatlan súlyos baleset is 
történt, például a háromkapus focimecs-
csen talpmegégési sérülések keletkeztek, a 
porlingversenynek pedig a robotporszívó 
esett áldozatul, újraélesztése nem járt si-
kerrel.

Miután a megnevettetésük nem járt eredmén�-
n�el és továbbra is többeket megcsíptek, szom-
bat délutántól betiltottuk a darazsakat. Epi-
centrumukat egész estig rakétákkal támadtuk.

NAPI SIKER

Sportbalesetek

A kviddicsmeccsen az elnök urat kiemelt 
sportbiztonsági óvintézkedésekkel védték, 
így ezen a meccsen semmiféle baleset nem 
történt
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HÍREK RIPORT

Hatalmas leleplezés!
Száguldünk riporterünk utolérte a Kuytapárt logisztikai államtitkárságának ve-
zetőjét, és kilométereken keresztülsikerült követniük furgonját, így meg tudták 
interjuvolni az elfoglalt vezetőt.

Száguldó riporter: Olvasóinkat nagyon érdeklik a száraz adatok. Meg tudod mon-
dani pontosan hány kilométert tett meg a bérelt pártfugon?

Racsi: 685,234 Km-t mentem eddig. Sikerült biztosítanom, hogy az átlagsebesség 50, 
26 és 50, 46 között ingadozott még a dugókban is! Annyira hajtottam, hogy mögöttem 
több helyen spontán goabulik alakultak ki! Minderre 14, 89 percre volt szükség. Ezzel 
túlteljesítettem a párt elnökségének elvárásait, akik az összes szállítási feladatra naponta 
16 percet irányoztak elő.

Száguldó Riporter: Milyen műszaki paraméterekkel lehetett ezt biztosítani?
Racsi: Csütörtökön 2200 köbcentiméteres volt a motor, szombatra a turbó is bekap-

csolt. Persze ehhez az is kellett, hogy a klímával ne befolyásoljam a hengerfejek tágulási 
sebességét. Ha lenyomtam a gázt, az nem növelte a megvásárolt dolgok árát. A gyalo-
gosokról nem is beszélve. A szelepszár szimering kopása 0,0002 deciliter volt, ami nem 
eredményezett érzékelhető olajveszteséget és jelentős károsanyag kibocsátást. De hogy 
ez pontosan hogyan lehetett megoldani, az maradjon egyelőre a Párt titka.

Száguldó Riporter: Milyen további számokkal tudnád kényeztetni az érdeklődőket?
Racsi: Összesen 750 liter magas foszfáttartalmú termőföldet, pontosan 6 tonna hang-

szert és 345 méternyi faanyagot hoztam eddig a táborba. Sajnos kétszer hibáztam is, 
több tonna nem megfelelő minőségű trágyát hoztam kiváló műtrágya helyett, illetve 
egy darab nem megvásárolt kenyér került kiszállításra. Az elsőt sikerült eltussolni, az 
utóbbiért pedig példás és igazságos büntetésben részesültem. Án követeltem az itélet 
szigorítását, de a Rögtönítélő Bíróság nem adott helyt a fellebezésemnek, így 22 és fél 
perces szóbeli megrovással megúsztam. Igaz, hogy a szidás egy részét olyan hölgyekről 
kaptam meg, akik híresen vehemensek fajtársaikkal.

Egyébként eseménytelenül telik részemről a tábor, ma a szállításon kívül csak sport-
közvetítős, mindenszart pakolós és űrállomásépítő feladatokat kaptam, egyszer fociz-
tam is és többen állítják, hogy frizbizett is.

Híradás az esti híradóról
Lapunk hasábjain hagyományosan beszámolunk az esti 
hiradóról.

Vágtunk, vettünk. Vettünk, vettünk, vettünk, vág-
tunk. Vágtunk. Vettünk, rendereltünk, vettünk, vágtunk, 
rendereltünk. Feltöltöttünk. Vettünk, vettünk, vágtunk, 
vágtunk, rendereltünk, vettünk. Vettünk, vettünk, vettünk, 
vágtunk. Vágtunk. Vettünk, rendereltünk, vettünk, vág-
tunk, rendereltünk. Feltöltöttünk. Vettünk, vettünk, vág-
tunk. Vágtunk, vettünk. Vettünk, vettünk, vettünk, vág-
tunk. Vágtunk. Vettünk, rendereltünk, vettünk, vágtunk, 
rendereltünk. Feltöltöttünk. Vettünk, vettünk, vágtunk. 

– Kurama ma nem ette meg Micia-t, a fajok 
közötti verseny tehát egyelőre döntetlenre 
áll Csillebércen, annak ellenére,hogy a ku-
tya semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy 
el szeretné fogyasztani a vadászgörényt.

– TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS: Az 
ingyensörért környezetvédelmi doboz-
díjat számolunk fel! Emellett a Hell árát 
vasárnap hajnaltól 300%-kall 666 forintra 
emelte az elnökség majd nyegyedóra múl 
100%-kal csökkentettte. A Hell pillanat-
nyi áráról azóta is ellentétes információk 
terjengenek. Megfejtéseket a Dezinfor-
mációs pultnál várjuk. Jutalalom: egy Hell. 

– Sergej Fakocka nevű futóbab az erdő-
ben folytatja tovább a versenyt. Ő egyéb-
ként ugyanaz a Fakocka, aki a tegnapi 
hírekben is szerepelt mert összegabalyo-
dott Optimus Árfolyammal. Árfolyam tré-
nere szerint ez csak véletlen egybeesés.

– Elterjedt a pletyka, hogy szombat éjjel, 
már hajnal 3-kor táborzárás lesz. Nem lesz. 

– Fergeteges növekedéssel, 32 cm-rel 
Lőrinc nyerte a mezőnyt. Ő az a verseny-
ző, aki a mezőnytől elkülönülve futott. 
Babony Árpi 6 cm-rel indult és 0cm-es-
ként fejezte be a versenyt. Viktor doppin-
golása bebizonyosodott, ennek ellenére 
összesen másfél centrimétert nőtt, ami 
rossznak számít. De kétfarkúvá vált. A 
korrupció alacsony szinten maradt, ezért 
a fogadásokon összegyült 6millió a ver-
seny végére teljesen eltünt.

– Nem volt meteorbecsapódás. A szerve-
zők technikai okokra mutogatnak.

– Aranyra festik a faleveleket az MKKP nö-
vény csoport szélsőségesei. Az akció ide-
ológiai háttereként a természet iránti tisz-
teletüket és esztétikai okokat jelölték meg.

Ma mindenki kétszer 
kapott ebédet. 
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PUBLICISZTIKA

Akit nehezebb utolérni, 
mint a politikust…
… vagyis a sánta kutya. Aki én vagyok, itt a kétfarkúak táborában. Ami attól ko-
moly, hogy tökre komolytalan. Nincs „XY kurvaanyád!”, nincs az, hogy mit nem 
akarunk; az van, hogy mit akarunk. Mindent, és most azonnal!

Ez látszólag teljesen komolytalan. De ha abból indulunk ki, hogy mi vagyunk az 
egyetlen párt, amelyiknek van programja (ingyen sör, örök élet stb.), akkor mégiscsak 
illik komolyan venni.

Más kérdés, hogy én itt egyfajta celeb vagyok, mindenki engem kényeztet, mert mu-
száj. Nélkülük egy pohár vizet nem tudnék meginni ugyanis. És ettől is másabbak a 
kutyák a többieknél. Nem reklámfigura vagyok, hanem egy a ki tudja hányból. Hál’ 
istennek mindenki leszarja az állapotomat. Tehát nagyon a helyemen vagyok. Rájöttem 
már legalább 40 éve, mert mint cinikus filozófus, mindig is azt vallottam, hogy inkább 
vagyok a kutyákkal, mint az agytalanná silányított tömeggel.

Ez úgy politikai rendezvény, hogy nagyon nem az. Rájöttünk, illetve – mivel én későn 
szálltam be –, a többiek rájöttek, hogy a röhögés öl. Tehát azzal együtt, hogy fütyülünk 
mindenkire, mi nem fütyüléssel, hanem azzal tiltakozunk bárki ellen, hogy nyilváno-
san szétröhögjük magunkat rajta, úgy, hogy közben előtte elmagyarázzuk, hogy min 
is röhögünk. Vagyis érvényes ránk az, amit Einstein mondott: Vannak dolgok, amiről 
mindenki tudja, hogy megvalósíthatatlanok. aztán jön egy hülye, aki még ennyit sem 
tud, tehát megvalósítja ezeket a dolgokat. (No, ezek a hülyék vagyunk mi.)

Diogenidész

APRÓHIRDETÉS

Csere-bere: Kutyika fél almája egy kör-
tére vagy focilabára cserélhető. Jelige: 
kukacos

EUs támogatást intézek 100%-os garan-
ciával. Jelige 50%.  

Tábori munkában átizzadt kétfarkú póló-
kat vennék, vagy festékesre cserélnék. 
Jelige: dezodor

Szoftpornó felvételeket keresek, ame-
lyek az elhagyott iPhone-omban vannak. 
A becsületes megtalálónak bemutatom 
az általam kiválasztott pozitúrát. Jelige: 
gender vagyok

Építési hulladék eladása, vétele eladása, 
cseréje. Jelige: várba költöznék.

Szaporítóanyagomat cserélném két érett 
tüszőre: Jelige: Gemini

1000 forintomat kétezerért elhagynám! 
Jelige: váltópánz

Egyfarkú macskámat kétfarkú kutyára 
cserélném. Jelige: Három farok 

IMPRESSZUM
KIADJA A KIADÓHIVATAL.

A lapszámban néhány hejesírási 
hibát és több leütést* is  
elrejtettünk. Gyűjtsd össze mindet 
és küldd el a szerkesztőségünk 
címére: Dezinformációs pult, 
Csillebérc, hatos altábor. 
Jutalom: sportmentes 
wellnesshévége a tévé előtt

Kevesen tudják, hogy ősidők óta létezik egy inverz tolvajkulcs, ami egyetlen zá-
rat sem nyit. Ez a kulcs utoljára 100 éve bukkant fel, a híres Houdini használta 
szabadulóműsoraiban. Houdini soha nem árulta el hogyan került tulajdonába az inverz 
tolvajkulcs, halála után pedig nyoma veszett.

Most a Kétfarkú Kutya Pártnak sikerült megtalálnia. Éljes a Párt! „Jelenleg a Csilleb-
érci Független Államunk területén tároljuk egy szobában, egyelőre elzárva, amíg meg-
felelő helyet tudunk építtetni számára” - nyilatkozta a a büszke elnökség. 

Tegnap éjjel viszont nem tudta megtekinteni a pártelit ezt a fontos tárgyat. Oknyo-
mozó riportereink azonnal nyomába eredtek a problémának és éjjel három körülre ki-
derítették hogyan történhetett meg mindez. Kiderítettük a választ: az inverz tolvajkulcs 
megközelítését egy hagyományos kulccsal bezárt zár akadályozta meg, amit elrejtettek 
a pártrelikviák biztonságát biztosító biztonsági őrök. 

NAPI OKNYOMOZÓ

Az inverz tolvajkulcs megtalálása

KÜLPOLITIKA

Évekig tartó huzavona után, a kí-
nai hatóságok ma hajnalban kiadták 
az Egyesült Államoknak a 2005-ös 
Katrina hurrikánt okozó pillangórajt.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A TÁBORRÓL
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NAPI SZÉPSÉGTIPPEK

Fullujj körömlakk
Hagyja az uncsi körömlakkot. Az egész ujjas körömlakk az új örület. A legújabb 
trenedeket követő nők a kívánt hatást graffitiszprévelérik el. A módszer előnye hogy 
egy fújással újabb és újabb színkombinációkat varázsolhatunk kézfejünkre.

Figyelem a Csillebérci Szabad Köztársa-
ság feloszlása után a tábor bezár, így a 
szobákat a munkagépek 2018 március el-
sejei érkezéséig kérjük elhagyni!

LAPZÁRTÁNK UTÁN ÉRKEZETT
Különös incidens zavarta meg az MKKP 
tábor békés dorbézolását. Feltehetőleg 
KDNP-s szabotőrök fondorlatos módon 
belebotlottak a kerti hosszabító kábeljébe, 
és kirántották a konnektorból a villásdu-
gót, A hirtelen beálló csendben és sötét-
ben kitört tomegpánikban fűszálak töme-
gét taposták halálra.

INGYEN HINTA-
ÁGY BÉRELHETŐ! 
GYŰJTS ÖSSZE 100 
KUPONT ÉS ADD KI 
PÉNZÉRT!

Kémeink jelentették, hogy amerikai 
ügynökök csókokkal doppingolták a 
futónövényeket. Susan Whasingtonból 
és Madelyn New Jersey-ből régóta ter-
vezik szabotázsakciójukat, amivel a ver-
seny tisztaságát próbálták bemocskolni. 
Passzivistáink észlelték az idegen ajkak 
nyomát, de szerencsére a versenybizott-
ságot már délután lefizették az egyéb-
ként is doppingoló növényfuttatók, így 
a verseny megy tovább! Nem hagytuk!

Külföldi bérencek 
a táborban

Kutyapártunk sikeresen végrehajtotta az első buszmegálló úrállomássá alakítását! A létesítmény 
közmunkások bevonásával készült, és azon nyomban üzemképes állapotba került. Különmegál-
lapodás keretében egyelőre augusztus 20-ig még a BKV használja. A szerződésben foglalt 
használati díj fedezi fogja az további 6978 budapesti buszmegálló átalakítását is, nem beszélve 
az elnökség mauritiusi nyaralásáról.


