1. évfolyam 2. szám 1. próbálkozás

wasser frei

Néhány rendőr még most is itt alszik a táborban, ezért csendben írjuk ezt a lapszámot.

ÉLŐ SZEREPJÁTÉK A HELYIEKKEL
Sikeres volt a kommunikációs tréningsorozat, amit a helyi rendőrség
számára szerveztünk.
Szerdán még félénkek voltak a rendőrök, de
csütörtökön mindhárom workshopot sikerült
megtartani. Előbb 2-2 fős csoportokban jégtörő
játékokat játszottunk, késő éjjel viszont már nyolc
fővel dolgoztak az MKKP trénerei. Leginkább az
intézkedés közbeni fotózás jelentett gondot, ezért
hosszan gyakorolhatták az arcmegmutatást.

Szombaton a zárókör
során azt boncolgattuk,
hogy miért nem kell az épp
fellépő művésszel is közölni ugyanazt, amit a
szervezővel már sikerült egyeztetni.
Az egyik rendőr sajnos mégis felment a színpadra,
de a mondandója végén a dj levette a fülhallgatót,
és közölte: semmit nem hallott. Elmondhatjuk,
hogy sikeres volt a tréning. A helyi aljegyző személyesen fejezte ki köszönetét az MKKP-nak.

KÉSZÜLÜNK
A VÁLASZTÁSRA
Miniszterelnök-jelöltünk, Kutyika Kutyi a tábor alatt folyamatosan
gyakorolt a protokollvacsorákhoz: idén a tányérból evést, jövőre pedig a késsel-villával étkezést tervezi tökélyre fejleszteni,
hogy a ‘22-es választások után a legelitebb helyzetekben is
megállja a helyét. A győzelem érdekében a választás előtti
lesérüléssel operáló, ún. horngyula-módszert is elsajátította.

IMPRESSZUM

ÖNCENZÚRA
Szerkesztőségünk csak ezt a
fotót meri közölni a sörjógáról

Kiadja az MKKP Független
Kiadóvállalat és a Zamárdi
Terjesztőbrigád.
Felelős kiadó, akit a
sajtóperekkel kereshetsz: Suzi.
Minden egyéb dolgot mindenki
önként és a 21/36-od offshore-részesedésért készített.
Köszi!
Zamárdi 2020 – Nyertünk!

MKKP

ZAMÁRDI
HIMNUSZ

DÉMONKUTYÁK
A TÁBORBAN!

CSATORNÁZZUK
A TAVAT
Részletek a lap alján...

Nem mi voltunk!
Valószínűleg
a sörjóga
démonizálta az
ebeket.

Itt voltak nálatok
Ezek az állatok,

Balhé és hangzavar,
Szenvedés!

A gyerek sírdogál,

Az anyja kinn piál,

A szabadstrandra jár
A proletár!

PASSZIVISTA A PULT MÖGÖTT

Augusztus 7. péntek
9:00

Ébredés. Dehidratáció, berosszulás,
vízkeresés, rádöbbenés a bevállalt feladatra.

Mészárosunk!

9:15

Váltás, szócsata, magyarázkodás.

Balaton istene,

9:45

Ötödik kávé.

Több hotel kell ide,

12:00 Megvan a kolléga.

Az lesz a végleges

16:00 Még nem adtunk ki senkinek sört, de élünk.

Megoldás!

20:00 Tizedik gyógysör, indulhat az ivászat.

Bezzeg egy pesti srác,

23:55 A kolléga elveszett a harcban.

Szép városunk!

Na, ő sosem piás,
Neki az alkotás
Szenvedély!

Varrja a maszkodat,
Festi a gangodat,

Hallja a hangodat,
Felvidít!

Óóó, pesti srác,

1:40

Csatatér elhagyása.

2:22

Suzi még elhívott technikát pakolni,
de már el volt pakolva.

2:30

Mély filozófiai gondolatok ébrednek.

4:30

R. I. P., kár érte, kiváló ügynök volt.

ÖSSZEGZÉS

Bevétel: ? • Kiadás: miden elfogyott.
Egyéb: Ha MKKP-táborba jössz, váltsd fel a büféseinket!

Ki mindent látsz,

Te légy a példakép,

Mondd el a pénzemért,
Rendpárti hogy lehet
Az ország!

Éneklendő a Tanú c. film zenéjére

A BALATON
ELFOGLALÁSA
Ha saját nemzeti tavat szeretnél,
fontos a modern infrastruktúra,
ezért első körben becsatornázzuk
a partot.
Mérnökeink számára fontos, hogy a
csatornahálózat könnyen mozgatható és csónakázásra is alkalmas
legyen. A kézműves csatornatutaj
telepítésekor, sajnos, graffitisprészagú lett a Balaton, de holnap
megpróbáljuk elvenni a szagát egy
gallon nitrohígítóval.
A háromfős hajó fedélzetére ajánlott legénység: 2 fő.

SZÍNPADRA ÜLT A PÁRT, VAGYIS A KÉPVISELŐK
Fotogén résztvevők és jól fotózható közönség gyűlt össze a pénteki
MKKP az önkoriban című beszélgetésre.
Nincs sajtónk, ezért meg kell ragadni
minden alkalmat, hogy a média foglalkozzon velünk. Az elnökség ezért

csalódottságát fejezte ki a táborozók
túlzott fegyelmezettsége miatt, és
követelték a spontán hőbörgés kialakulását. A cél, hogy végre Szegedről
is érkezzenek bejelentések.
Elemeztük a korábban elrendelt utcán tántorgás eredményeit. Sajnos

még mindig kevesen vállalkoztak
erre, azok is csak nappal.
A párt valódi irányítói, a kutyusok hamar megunták a szövegelést, ezért a
pártkongresszust már a flamingóban
tartottuk.

HÍREK
ÚJABB VÁMPÍRGYILKOSSÁG
ZAMÁRDIBAN!
A vámpír a napfényben elégett, de a cölöp
még megtekinthető a szabadstrandon.
Az MKKP elhatárolódik a vámpírok megölésétől, ezért érzékenyítő tréningekre csoportosítottuk át a jövő évi párttámogatás 98%-át,
a maradék 2%-ból cölöpöket vásárolunk.

A JOINTTEKERŐ WORKSHOP

VERSENYMUNKÁI ÉS AZ EGYIK GYŐZTES CSAPAT

Az idei táborba Magyar Gábor
érkezett meg legtöbbször.
Sikerült megörökítenünk a 43.
érkezést!
Gratulálunk a fotósnak!

OFFLINE
KÉTFARKÚ LÁJK

KREATÍV TEAM
Összeült az MKKP streetart ötletelős csapat, és kitaláltuk a fehér hátteret. Éljen a párt!

Pontos koreográfia nyomán Varga Eszter és Jakab András jóvoltából megszületett végre a tökéletes offline
kétfarkú lájk.
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nem csak hajra!

BOJLERVÁLSÁG
Még csak 6 bojler érkezett
meg a táborba. Nem ezt
ígérték nekünk. Várjuk
a további szállítmányt.
A Tác közelében lévő benzinkútnál talált bojlert
lefotóztuk, így a lelke már
a miénk!

SÖRREL ESKÜDTEK FEL
A DEZINFORMÁLÁSRA A
KUTYAPÁRTOSOK.

Kötelező lesz a
menyétlábnyom-tetkó
Kőbányán.
Az intézkedésre savköpő pártmenyétünk
elhunyta miatt van
szükség.

Az újság a
legyezés mellett
remekül alkalmas
a távolban állók
fenekének
kitakarására
is!

A Wasser Frei magazin első lapszámát
megjelenése után azonnal elkezdte használni a lakosság. Végre egy hasznos és sokoldalú lap!

KERESZTREJTVÉNY

Két ilyen
kutyus már Miniszterelnöklátszódik x-ben
jelöltünk
3D-ben
Legkisebb
kutya

TÁBORI
DISKURZUS

POLGÁRMESTER ÉS
ALPOLGÁRMESTER KÖZÖTT

Unortodox
számú
lábú kutyus

Baranyi Kriszta: Ti
hoztatok ide nyomtatót?

Fennkölt nevű
kutyus

Suzi: Igen.
Baranyi Kriszta:
Te tiszta hülye vagy.

Kicsapongástól
Nincs köze
megkészült
ebekhez, de
ember yorkshire-i feljavítja a tábori
dialektusban borsófőzeléket
Miniszterelnökjelöltünk
felesége

Suzi: Flexet is hoztunk.
Rozsdás Járda
rövidítése

Baranyi Kriszta: Azt
megértem.

A kutya erdei,
vörös rokona

Kedd utáni
napról
elnevezett
kutya

A π u-val

A sör is ez

Csele
ikertesója,
fekete és
nagyon hangos

Nem jött le
szerdán, mert
utálja az esőt
Csak
látogatóba
jött

Kénytelen
egész életében
bizonyítani,
hogy nem akar
megenni mást
Fenék
angolul,
rossz
helyesírással

Ilyen párt
az MKKP

Ebben a
lapszámban

Manna gazdija
Putyin igenje
Kutyusnak
mondjuk, ha el
akarja venni a
kajánkat

Kutya is sör is

Gengszernevű
tacsi

Férfiellenes
kutya

A lovagok
szokták
mondani

a „sör” szó
valószínűleg

nyolcszor
szerepel.

Zászlófarkú
kutya
Egy eb, ami egy
szar boltról
kapta a nevét,
ami általában
nonstop

PARASZTOKAT
LOPOTT...
...az egyik
kutyapártos.
Büntetésből
megírjuk, hogy a
második, eddig
eltitkolt neve:
ÉVA.

NYESŐ MARI

gitárworkshopján a hagszerrel mozgást (lóbálás, emelés,
lazán tartás) is elsajátíthatták
a résztvevők.

GIMPEL TOMI
HANGOSKODOTT
A híresen csendes, kisgyerekes
családokat megszégyenítően korán
fekvő 1-es faház szombathelyi, csepeli és kiskunhalasi különítményét
zavarta meg reggeli távozásával.
Az 1-társaság ettől eltekintve mindennap megnyerte a tiszta udvar rendes
faház címet.

PINGPONG
Egy darabig úgy tűnt, hogy nagyon jók
Gergőék, de aztán megjöttek Zsolték.
Budai Sanyi egy okostelefonnal ütött
fonákkal nyert.

ÚJRA DIVATBA JÖTTEK A TOLÓSPORTOK

LÁMÁNÁLLÁS

LÁMÁNÁLLÁS, PA-PAAA-PARARAM,
LÁMÁNÁLLÁS, PAPARAM-PAM,
LÁMÁNÁLLÁS, PA-PAAA-PARARAM-PARARAM-PA-PAPAPARARAM

A Lámatagadók Szkeptikus
Díjat idén a flamingó kapta.

(ősi tibeti lámadal)
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• Belsősöknek: 17.900,
külsősöknek 27.900
• Felvételi után free

EGY IDEÁLIS KORMÁNYZATI
TÁBOR
9900-14.000 (Fidelitasz 2020.)
250.000/gyerek (meg nem valósult

Vízilók kidolgozása, politikusképzés

nemzeti értékek és jövőkép
elmélyítése
• Tudatformálás, lélekmegszólítás

Fő tevékenység

Koncertek

Előadások, kerekasztal-beszélge-

Előadások, kerekasztal-beszélge-

tések

tések

Biztos valami nagy sztár és sok
hangszóró
(tiszteletdíj: nincs adat)

Specialitások

18.000

Kerényi-tábor)

• Az egészséges, keresztény,

Alapcél

MKKP-TÁBOR

Kárpátia, Kovács Ákos, Edda (tiszteletdíj: nincs adat)

• Az aktív, kreatív
állampolgárok
kapcsolatainak elmélyítése,
hogy legyen jövőkép
• Tudatformálás, lélekés koncerthalkítás

Helyi városfelújítás

Bartók Béla, Liszt Ferenc, Bánk
Bán
(tiszteletdíj: szállás+evés+út)
Másfél éves gyerek is képes sört
lopni

