Tegnap szemét, mára hinta.
Mi az?

REPÜLÉSOKTATÁS

Közmasszőrünk segítségével többféle módszert
gyakorlunk, az egyiknek működnie kell!

MKKP RISZÁJKLING!

Az MKKP-s lányok ismerkednek a
házimunkával. Sajnos egyelőre félreértik a vasalódeszka felállítást, de
lelkesedés átsegít az akadályokon
és az MKKP Népfőiskolán már szervezzük a felmosás workshopot.

Azért jelenik meg ez a lapszám, hogy hivatalosan is elismerjük: négy zacskó száraztésztával
tartozunk a Mindenki Kapja Be zenekarnak a saját és rokonaik szavazataiért.
Építettünk továbbá újabb buszmegállókat:

Sikeres volt a klímatüntetés!
Hajnali hírek

Stílus rovat

A hangmágusunkat hajnalban bokán ragadta egy helyi lakos a színpadnál. Meglátta benne szellemi vezetőjét, ezért
elmesélte aktuális látomásait, például, hogy tűzoltókkal és
mentőkkel vonatozik és műszerekkel mérik a kilengését. Ezek után
már a fizikai vezetőt is meglátta Dávidban, mert hazakísértette magát.
Próbálta, de szerencsére nem sikerült meggyőzni
a
technikusunk
arról, hogy nem
létezik, így ma
tudja garantálni is
zavartalan koncertélményeket.

Lakitelek teljes forgalmát (14 autót és egy buszt)
sikerült leállíttatni a vonulóknak A lassú futás
már önmagában tizedére csökkentette a globális felmelegedés sebességét, de a háromkapus
focisták is kitettek magukért. Klímatüntetés
közben egy jól eltalált kapurarugás pillanatynyi
napfogyatkozást idézett elő, ami még tovább
csökkentete a föld átlaghőmérsékletét.
Csongortól megtudtuk, hogy
-Amikor versbe szedik az éghajlatváltozást, az
a klímakatastrófa.
A dínók idejében még homorú volt az ég, de
most már domború, mert bekövetkezett az éghajlatváltozás!

Fej nélküli, nulla farkú macska kémkedett a
táborban, de megjelenése pillanatában lebukott és Ital kutyus maga kergette fel egy táboron kívüli fára.
Csongor evett egy szelet dinnyét este. Az említett
dinnyéről Kátyú Zoli is elismeréssel nyilatkozott.

Megváltoztatjuk a tengerszínt!
Céljainkat részben elértük.

Előtte

A Drónreptetés Workshop is sikeres, a
repülő szerkezetek már kétszer megjárták
a Ganümédeszt. Már a 3. és 4. szintű drónreptetőket képezzük át 5-ös és 7-es szintű
autószerelővé.

Utána

Egy fantasztikusan izgalmas cikk
került volna ide, amitől az összes táborozó olvasó azonnal 45%-kal boldogabb és 44%-kal
szebb lett volna. De a szerkesztőség fáradt.
Ezért inkább változtatások nélkül megosztjuk
Mészáros László műszaki leírását, amit a szombathelyi buszmegállónk renoválásához készített
a társelnök asszony számára. Aki pontosan
követi az utasításokat, könnyen megjavíthatja
bármelyik mészáros-tipusú buszmegállónkat,
ha megint kilopják belőle a csavarokat a rohadt
civilek.

Felmondott a szerkesztőség a túl szigorú munkafolyamatok miatt. A mellékelt képen láthaó,
hogy milyen sanyarú, embertelen körülmények között kellett gürcölniük. Egyöntetűen úgy
döntöttek, hogy ez így nem mehet tovább.

Közzétesszük
a Jégdal szövegét, amit tegnap közösségi szövegíró workshop keretben írtak meg a táborozók, hogy a globális felmelegedés kérdését is
megoldjuk végre.

Helyreigazítás:
Tegnapi lapszámunkban szerepelt
Sándorbalázs Balázssándor. Sajtóperrel fenyegetőzött és egy normális, általa
választott fotó megjelentetését kérte a
szerkesztőségtől. Íme:

Pam pam papamm
papa papapa pampa pam pam,
Pam pam papamm
papa papapa papapa paam pam!
Tí dídi dáda dam
Tá dá dá dáám
Pam pam pam tididi dam tididi dam pam,
Pam pam pam tididi dam tididi dam pam,
Pam pam pam tididi dam tididi dam!

ól!
Rada mindenbe beleszBasky
IMPRESSZUM. KIadja az MKKP független kiadó vállalat és a lakiteleki terjesztő brigád. Felelős kiadó, akit a
sajtóperekkel kapcsolatban kereshetsz: Suzi. • Minden egyéb dolgot mindenki önként és a 21/36-od offshore
részesedésért készítette. • Köszi! • Lakitelek-Tőserdő, 2019. • Nyertünk!

„Naszóval. a csálé talajcsavar (hátul balról.a harmadik) megigazítottam. a bal hátsó oszlop
aljáról a vas betétet átraktam a megigazított oszlopra. mert akkor még nem tudtam hogy hoztok-e
szóval a buszmegállót ki kell emelni a helyéből.
egyedül is meg tudtam emelni de 2-3 emberbek
könnyebb utána kell 2-3 ember aki elvisz hátra a
járdára utána óvatosan hasra fekteto i ekkot lehez hozzáférni a bal hátsó oszlophoz. ennek van a
közepén egy lyuk ami sajnos nem olyan jó meg van
egy másik lyuk egy ujjnyira a sarkától. a jó a nagy
arasznyi tányérfejű csavarral oda kell rögzíteni a
vasat amit hoztál pestről. A fényes csavarolat be
kell kenni a kék egyirányú zsírral és a 19-es csavarokat meghúzni.”
Jó étvágyat!

Az idei tábort az újrahasznosítható szatyrok
világnapjára időzítettük
A Zöldkutya szakosztály rengeteg vászontáskát
készített a helyieknek, teljesen feleslegesen.
Kiderűlt, hogy itt a környezettudatosság epicentrumában vagyunk, a lakosság nagy része rendelkezik ilyen eszközökkel és nem fél használni. Tovább él a vidék! Azoknak, akik még keresik
a jó utat, lecseráéltük a műanyag zacskóit, így
mégsem volt teljesen értelmetlen az MKKP
vidéki jelenléte. Akciónk folyamán drasztikus
jégtábla vastagodás következett be a sarkokon.

Nagyszerűen
sikerült
Victora Zsolt holnapi horkoló workshopja. A
párt passzivistái között rengeteg közepesen tehetséges horkoló van és rendszeres edzéssel legalább ketten a világ élvonalába is emelkedhetnek. (A kép csak illusztráció, nem Victora Zsoltot
ábrázolja)

