
Példaképünk Rózsa Sándor, aki a gazdagoktól lopott magának, 
ezért mi az államtól kapott közpénzt visszaadjuk a magyar 
embereknek. 39 kutyapártos jelöltnek sikerült összegyűjte-
nünk az elinduláshoz szükséges aláírásokat. Így lesz országos 
listánk, mindenhol lehet szavazni a Magyar Kétfarkú Kutya 
Pártra, és kb. 191 millió forintot kapunk a kampányunkra. 

Szerencsére mi viccpárt vagyunk, megengedhetjük magunknak, 
hogy értelmes dolgokra költsük a kampánypénzünket, úgyhogy 
ősszel kiírtuk rá a Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap 
pályázatot.

AZ IGAZSÁG A 
RÓSÁNÉKATÉKA-RÓL

RÓZSA SÁNDOR
I. NÉPI KAMPÁNYPÉNZ TÉKOZLÓ ALAP

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT...

Az MKKP saját kampánypályázatában önkormányzatként jár el, és Álta-
lános Engedélyt ad, ami feljogosít minden olyan tevékenységre, amihez 
kampányidőszakban nem szükséges hatósági engedély, és aminek az 

emberek örülnek, nem bántó és nem okoz kárt senkinek. 

hogy március-április során az országban rengeteg különféle beruházás 
és felújítás kezdődik. Kérjük, segítsék a projektek megvalósulását, és ne 

hívjanak rendőrt!

LESZNEK

WANTED!
155 000 000 ft

Olyan projektterveket vártunk, amelyek minél több ember számá-
ra használhatóak, hasznosak, viccesek, egy-egy helyen hiánypót-
lók, vagy jobb lesz tőlük a környék és egyébként szép az élet.

Az MKKP programjaiban, akcióiban évek óta mindenki ingyen, ön-
kéntesen vesz részt. Ezért a pályázatok elbírálásakor előnyt élvez-
tek azok az ötletek, amelyek elsősorban anyagköltségre pályáztak, 
és többen összefogva, önkéntes munkában vállalták a megvaló-
sítást.

A Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alapra végül ösz-
szesen 798 930 143 forint értékben pályázott a nép, legtöbben 
a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb pénzügyi kategóriában, 
ami egyszerre tükrözi a nemzet szerénységét és önbizalmát.  

A 225 pályázatból végül 133 projekt megvalósul, nagyjából  
155 millió forintból, szóval tuti jobb lesz a világ!

közösségi terek • próbaterem • 
rádió • online tv • újság • családi 
bábszínház • vízparti emberkilö-

vő • ingyenszínház • ingyenkoncert • ingyenjóga • kutyafuttatók • padosí-
tott terek • játszóterek • ingyenplanetárium • akadálymentesített önkor-
mányzat • kerékpározást népszerűsítő gerillaakciók • nagyon nagy graffiti 
• közösségi kertek • gombfocistadion • hallássérült válogatott mez • fel-
újított légkivezetők • kifestett falú művészeti iskola • szeméthegyépítés • 
meseház • alternatív városi túrák • utcai felolvasások • néptánccsoport-
nak szép ruhák • közösségi rádióstúdió • láthatatlan szelfipark • köztéri ki-
állítás • világos gyalogátkelőhely • kórházba matracok • játszótérre mobil 
wc-k • menhelyi állatok népszerűsítése • mobilhajlékok • előadás fogyaté-
kos színészekkel • vitorlásvásárlás karitatív programokra • pszichológiai 
előadás-sorozat • közösségi könyvespolc és adománytároló • gyógy- és fű-
szernövénytankert • ételosztó rendezvény • teherszállító kerékpár önkén-
teskedéshez • lovas gyakorlópálya • finom növények és kertész eszközök 
játszóterekre • fiatal kutatók mehetnek a nemzetközi tudományos konfe-
renciára • film a zöldfelületeket érintő változásokról • fejlesztő eszközök 
fogyatékosokkal foglalkozó egyesületnek • könyveljuttatás könyvtárakba 
• drámajátékok fegyintézetis fiataloknak • interaktív előadások aktuális 
társadalmi problémákról • könyvtárak létesítése nyugdíjasklubokban • 
óriásplakátok bérlése és pályáztatása művészeknek • gyerekkönyvek vá-
sárlása  orvosi várótermekbe • előadás és nemzetözi konferencia a kan-
nabisz orvosi felhasználásáról • közösségépítő programok • táncházak • 
könyvek ukrajnai magyar középiskolába • film és konferencia a magyar 
és finn oktatásról • öregfiúk és hallássérült válogatott meccs és mezek 
• hazai állatok népszerűsítése és megismertetése söralátéteken • köz-
élettel, politikával és számítógépes játékokkal foglalkozó online műsor • 
utcai performance • kétfarkú robotkutya • független újság nyomtatása 
és terjesztése • ismeretterjesztő animációs kampány • akadálymentesí-
téses videókampány • színházi előadások • pszichológusok felügyelete 
mellett működő elvonulóhely • ingyenmesekönyv óvodásoknak • közös-
ségi teherbicikli-hálózat • hengermalom-felújítás • színdarab újszerű 
előadása • gyűlöletbeszédekről és bűncselekményekről vidéki infotúra és 
ellenkampány dokumentumfilm-sorozat 1. darabja • önkéntes- és gyerek-
központ Borsodban • nemzetközi filmfesztivál diktatúra témában • gaszt-
rotúra-színdarab megrendezése, előadása, elfogyasztása • fotósképzés • 
utcai koncertek • tökéletesen végiggondolt játszótér családok összefogá-
sával • felszerelések vásárlása rehabilitációs intézetnek • önkéntes men-
tőknek drága gép • speciális fejlesztő játszótér • katlantisztítás és vadvé-
delmi kerítés • utcai rendezvényekhez technika • országos slamtalálkozó



UTCAZENÉLTETÉS, KARMESTERJÁTÉK 8 VÁROSBAN 
LAKOSSÁGI KUGLIPÁLYA-FELÚJÍTÁS

BOHÓCDOKTOROKNAK 
KISBUSZ

SPORTPÁLYA-ADATBÁZIS ÉS 
BAJNOKSÁGSZERVEZŐ APP

INGYENVETÍTÉS
MOBIL 
PLANETÁRIUMBAN

•	 Békéscsaba
•	 Eger
•	 Szeged
•	 Hódmezővásárhely
•	 Kiskunfélegyháza
•	 Szigetvár
•	 Mohács
•	 Budapest
•	 Győr
•	 Tatabánya
•	 Jászberény

Szombathelyen 
a Suhanó bagoly 
projekt keretében 
egy hónapig min-
den hétvégén lesz 
éjszakai járat.

ÉJSZAKAI 
JÁRAT

ONLINE MEGREN-
DELHETŐ KÁTYÚZÁS
Országos önkéntes gépi 
kátyújavítás. 

KÖZÖSSÉGI 
VÁRFELÚJÍTÁS

Egy	alapítvány	azt	tűzte	ki	célul,	
hogy	omladozó	váraink	közül	egyet	
megment	a	pusztulástól.		
A	hazai	feltárások	során	az	érdek-
lődők	ki	vannak	zárva	(kerítéssel	
el	vannak	választva)	az	adott	vár	
bejárhatóságától.	Itt	megvalósul,	
hogy	a	látogatók	aktív	részesei	
lehessenek	a	feltárási	rekonstruk-
ciós	munkálatoknak.	Eddig		a	kövek	
szétválogatása	folyt,	mintegy	30	
m3	követ	válogattak	szét	kirándu-
lók.	A	mostani	akció	a	„tegyél	5	
követ	át	a	várfalra”.	
A	látogatók	közreműködésével	
fog	kiemelkedni	a	földből	a	vár	
bástyája,	amelyet	most	föld	takar.	
A	támogatásból	a	bástyaépítéshez	
szükséges	eszközöket,	alapanya-
gokat	(köveken	kívül,	mert	az	van	
elég	a	helyszínen)	és	szakirányú	
építési	munkák	költségét	fedezzük.

LÓMENHELYRE 
BEÁLLÓ

Ez	a	lómenhely	fogadta	be		a	2009-es	
Bajnai-ellenes		tüntetésen		a	gárdisták	
akciójaként	szélnek	eresztett	libákat	és	
az	1222-es	nagy	köznemesi	felvonuláson	
reptetett	sólymokat	is.

Búvárruhák, 
oxigénpa-
lackok az 
önkéntes 

mentőbúvá-
roknak

TÜNTETÉSEKRE KÖLCSÖNÖZHETŐ MOBIL SZÍNPAD

KERÉKPÁROSOK KÖTELEZŐ 
FELSZERELÉSSEL VALÓ ELLÁTÁSA

Volt még két pályázat, ami nyert volna, de azokat az adott 
önkormányzat időközben bejelentette, hogy megcsinálja. 
Elküldjük nekik az ötlet mellé a költségvetésterveket is, 
mert ugyanazt a beruházást SZÁZSZOR ANNYIBÓL gondolják 
kihozni, mint a nálunk győztes projekt. 


