
Megnyílt a Pataki 
Attila mobil űrállomás 
Az igazi MKKP passzivista ahol tud, segít.  A tá-
borban Kátyú Zoli feláldozta magát a bolygóközi 
kapcsolatokért és speciális UFO leszállópályává ala-
kíttatta magát. Zoli önként garantálja azt is, hogy a 
háta 100%-ban úthibamentesen, mindig tökéletes 
állapotban áll majd a leszálló űrhajók rendelkezésé-
re. Kátyú Zoli két éve javítja a magyar úthibákat, már 
bizonyított, ezért bizonyosan jó helyre került az eddig 
134966 milliárd forintos beruházás.

Szenzációs
leleplezés!
Tudta? A tűzoltózenekarok nem oltják, hanem gerjesztik 
a tüzet. Ez sok mindent megmagyaráz, például hogy va-
lódi vészhelyzetben miért nem tartanak az ilyen jellegű 
zenekarok a tűzoltókkal.

 A Tókutyaszekcső magazin oknyomozó riporte-
re megtudta, hogy a megtévesztő elnevezés mögött 
fertelmes titok bújik meg. Az emeberek azért adnak 
nevet a dolgoknak, hogy megértsék a világ jelensége-
it, ám ez ebben az esetben egyáltalán nem működik. 
Sőt! Elsőként sikerült fényképpel bizonyítani, ahogy a 
Lakiteleki Tűzoltózenekar a zenével nem csak tovább 
éleszti, hanem konkrétan magához vonzza a lángo-
kat. Skandalum! A MKKP két napon belül reagálni 
fog a problémára, kidolgozza és minden földrészen 
elterjeszti a megoldást. Legelső kétségbeesésünk-
ben szociopszicho-antropológusok segítségével egy 
graffitis gyorstalpaló képzést nyújtottunk részükre. 

Tovább romlott a  
kapcsolatunk a  
lakiteleki lakossággal
A helyiek már a tábor 2. napján puccsal akadályozták meg az 
MKKP Túra Csoport Flotta szakosztályának workshopját. 

Az MKKP kalóz szakosztálya figyel arra, hogy betartsa a helyi 
játékszabályokat. Ha tilos a szökőkút alatt hajózni, nem hajózunk 
a szökőkút alatt. Együttműködő magatartásunk ellenére - ért-
hetetlen módon - mégis keresztbe tettek nekünk, de lelepleződ-
tek a környékbeliek: annyira tisztán tartják a Holt-Tiszájukat, 
hogy  egyáltalán nincs szemét a vízben, így a hat hajóból álló 
kalózflotta össze sem tudta szedni azt. Komoly politikai pártként 
természetesen csak propaganda céllal gyűjtöttük volna a sze-
metet, hogy fotózkodhasson vele az elnökség. Ezt ugyan sikerült 
megakadályozni, de legközelebb előre fogunk szemetet telepíte-
ni, hogy itt is megnyerjük a választást. 

IMPRESSZUM. KIadja az MKKP független kiadó vállalat és a lakiteleki terjesztő brigád. Felelős kiadó, akit a sajtópe-
rekkel kapcsolatban kereshetsz: Suzi. • Minden egyéb dolgot mindenki önként és a 21/36-od offshore részesedésért 

készítette. • Köszi! Lakitelek-Tőserdő, 2019. • Nyertünk!

Helyreigazítás: Előző cikkünk-
ben tévesen állítottuk, hogy nem találtunk szemetet a Holt 
Tiszában. A valóság ezzel szemben az, hogy a Magyar Két-
farkú Kutya Párt társelnökei, saját életüket és egészségü-
get kockáztatva, felszerelés nélkül lemerültek a Holt-Tisza 
mélyére, és a népért fáradhatlanul dolgozó karjukkal egy 
hatalmas kerékgumit hoztak fel a felszínre. Jó, hogy van-
nak olyan politikusok, akik nem félnek munkával piszkolni 
be a kezüket. Győzni Fogunk!

Bár a tűzoltáshoz nem értenek, lehetnek hasznos 
tagjai a társadalomnak, miután részt vettek a Basky 
workshopon.

Ez a kép bejárta a világsajtót és eddig három Pulitz-
er-díjjat, két gátfutó aranyérmet és hatmillió dollár 
tiszta bevételt hozott a magazinnak.

Közmasszázsra váró kutyák

Passzivistakínzás 2.0
Az MKKP mindig betartja az ígéreteit. Az in-
gyen sört megszorítáok nélkül ígértük, ezért 
a bűnös passzivistákat egy nemrég kifejlesz-
tett, különösen kegyetlen módszerrel va-
gyunk kénytelenek távoltartani az italtól.



Apróhírek
SÖR  Csütörtök éjjel 18 józan táborozót kellett visszave-
zetni a faházuk világába. Az effajta devianciát az MKKP 
nem támogatja, kérjük Ön se tegye!
 
INNOVÁCIÓ  A Kutyapárt KDNP zászló kihelyezését tervezi 
a tábor bejáratához. „Bízunk abban, hogy így sikerül elkerül-
ni a tavaly oly kellemetlen lakossági bejelentéseket” - nyilat-
kozta a pártelnök.
 
EZ A LAPSZÁM NEM FOG MEGJELENNI  A Tókutyaszek-
cső magazin 4. évfolyam 1. száma baleset miatt elmarad. 
Nem lesz dokumentálva a kutyapártos tábor, az egyik fo-
tós passzivista korházba kerülése miatt. Ha nincs fotó, meg 
sem történt, ezért inkább nem is írjuk meg a cikkeket.
 
KUTYIKA COMING OUT  A miniszterelnök-jelölt egy ivar-
talanított hím kutya meghódításval próbálkozott, ám a first 
lady közbelépett. Az igazság mindenesetre kiderült, 

a Coca cola reklámszerződést ajánlott a derék labrador-
nak, aki nem félt nyiltan kimutatni érzelmeit.
aknamező telepítésével biztosították. 
 
SZEMÉT  Szépen gyűlik a színszelekt szemét a szemétfest-
mény kísérlethez. Mivel elsősorban zöld dobozos sör hul-
ladék keletkezik a táborban, ezért valószínűleg zöld erdőt 
vagy radioaktív lávát ábrázol majd a műalkotás.
 
CYBER A tábor kutyái közé keveredett egy robotkutya is. 
Külseje, viselkedése teljesen megegyezik a biokutyákéval, 
ezért legyünk fokozottan óvatosak. 
  
VASALÓS TERROR  Bojkottal próbálkozott a Chili projekt, de 
visszacsípett a párt és rövid áramszünet után zavartalanuL 
folytatódott a buli. Mindezek után megmassziroztatta 
magát a párt közmasszázsán. Ejj.
Mint később megtudtuk, kutyája konyhából való eltávolítása 
miatt állt vasalóbedugással bosszút.

Balázssándor Sándorbalázs ismét 
sziporkázik. Annyi jó ötlete van, hogy 
nem fér már a fejébe, de mivel nem 
önző, szívesen lövelli ki a legjobbakat. 

Idén a tábort már a kutyák szervezték 
meg gazdáik és barátaik számára. Az 
ebek, az elmúlt években nagy gyakorla-
tot szereztek, tavaly még csak a nagysá-
tor építését koordinálták, iletve lebonyo-
lítottak több sikeres tömegverekedést 
is. Idén a programszervezés mellett 
élelmezésüket is teljes egészében önál-
lóan oldották meg. Volt, aki a strandot is 
emberi kíséret nélkül látogatja. 

Idén még jobban figyelünk a kör-
nyezetünkre.  Mi a fakoronákat is 
megtisztítjuk. Éljen a Párt!

A napi táborbevétel közjegyző jelenlétében kerül a 
párkasszába, vagyis a köztudottan szerény, puritán 
életmódjáról híres elnökasszonyhoz kezébe. Az 
MKKP-nak fontos a pénzügyi átláthatóság, ezért a 
tábor gazdasági ügyeit pontosan dokumentáljuk. 

MAI MENÜ 
A tábori konyha teljes esélyegyenlőséget biztosít. Bodor Sándor és csapata a gyümölcsöt is ehetővé varázsolta. a 
húsevők számára.

Még biztonságosabb lett az illegális matricázás. Idén már kesz-
tyűben válogatjuk és ragasztjuk a matricákat, hogy se ujjlenyo-
mattal, se DNS mintával  ne könnyítsük meg az ellenünk fellépő 
közegek dolgát. (Ujjatlanok  előnyben!)

Tegnap éjjel megszületett a Szúnyogcsípés 
csillagkép! Éljen a Párt!

ÜVEGZSEB

Körte Körte húsevőknek

Társadalmi célú hirdetés


