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Szenzáció!

Megtörtént az MKKP történetének első zászlófelvonása
2020. augusztus 5-én kora este három kutyapártos zászlót vontak fel a jelenlévők. A művelet közben megszületett egy új népi sport, a nyakban emberrel
zászlófelvonás közben spárgázás.
Az eseményről külföldi tudósítók és szokásos más szervezetek is beszámoltak.
Harry Thürk: Pearl Harbor című írásában így írt erről: „Hét óra ötvenötkor szo
kás szerint felsorakozott a fedélzeten a hajókon maradt legénység az ünnepi
aktushoz, s a ceremónia az ezerszer begyakorolt szabványnak megfelelően
zajlott le.”

Szerkesztőségi ülés

IMPRESSZUM
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 offshorerészesedésért készített.
Köszi!
Zamárdi 2020
Nyertünk!

MŰSORVÁLTOZÁS

„

Nem elég botrányosak a táborról kiszivárgott hírek,
ezért 15 órától utcán tántorgó és hőzöngő workshopot tartunk.
KÖTELEZŐ IVÁS 8-TÓL!

„

S

RESÉ
Haladóknak: gyerekre hányás, keresztre
AKEfeszítés!
MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

RÉP

Zita megfigyelései szerint
Suzinak nagyobb adag kaját adnak,
mint másoknak, amit az általa indított
NAGY SZERDA ESTI ÉTELHARC
magyarázhat.
Az eset bizonyítja, hogy jól jár,
aki másokért küzd.

ZAMÁRDI B
Hozzávalók:

INGYENSÖRREL LETT FELTÖLTVE
AZ INGYENSÖRÖS DOBOZ!
Mi jöhet még? Hal lesz a halkonzervben?
Mindenesetre döntött a vezetőség:
a felelősnek meg kell innia!

HÍREK

A TÁBORON KÍVÜLRŐL

Betiltottuk, tehát működik
a kutyastrand!

ORSÓFŐZEL

ÉK

• ektoplazma
• só
• borsó (vagy borsópótló)
Keverjük össze a hozzávalókat az űrben. Mondjunk egy tetszőleges varázsigét,
hogy vega, vegán, paleoglutén vagy átlásztó legyen majd a főzelék.
Feltét nélkül tálaljuk. Jó étvágyat!

A TÜNTETŐTÁBLÁK ELKÉSZÍTÉSE
HELYETTESÍTI A TÜNTETÉST!
Elmaradt egy ma délutáni spontán tüntetés.
A lábtartó nélküli asztalok ellen szerveződött ellenállás
a demonstrációs táblák elkészítése után
strandolásba torkollt.

TUDOMÁNYOS KÍSÉRLET
Lapockában található őssejtekből
rekonstruálták a disznót!
Több újítás mellett ezt a megoldást is sikerrel
próbálták ki az MKKP idei táborában.
Ha továbbra is ennyire sikeresek a tesztek,
2022 után minden háztartásban
rendszeresítik a módszert.

ELŐTTE

UTÁNNA

BŰNÜGYI ROVAT
A társelnöki szoba szúnyoghálóját
ellenőrizte Elnök úr az éjjel.
Sajnos nem felelt meg
a legújabb pártszabályzatnak.
Elnök urat kérdeztük.
– Északa volt, sötét, és minden annyira más…
Ki kellett mennem, de nem tudtam kinyitni az ajtót,
mert kulcsra volt zárva. Benne volt a kulcs,
de ez akkor már nem volt elég.
Máshol emiatt egész faháztársaságok
maradtak bent, de én kijutottam!
Más források szerint a társelnökség
szúnyoghálóirtót fújt az ablakra,
ez okozta a szakadást.
Holnap lemondatjuk a faházmestert.

LE A GYEREKEKKEL!
Több kiskorú gyűlt össze a táborban, zaklatva a felnőtteket, a kutyákat és egymást is. Megpróbáltuk
a leggyerekbarátabb programokat, de több szülőt
kimerülés gyanújával ápolnak.

A TÁBOROZÓK

Idén csupán 715 kutya jelent meg a táborban:
• Egyre kisebbé váló kutya: Masli, Szerda
• Zászlófarkú rendkívül lusta kutya: Pivaldi
• Unortodox számú lábú kutyus: Prücsök
• No data: Bodza
• A kutya, aki azzal tölti az egész életét, hogy meggyőzze a
többi kutyát, hogy nem akarja őket megenni: Buccs

• Miniszterelnök-jelölt: Kutyika Kutya
• Förszt lédi: Kicsi Kutyi
• Nem jött le szerdán, mert utálja az esőt: Jampi
• No comment: Pátosz
• Itt van éppen: Bogi
• 2 dimenziós kutyák: 2 agár kell, hogy látszódjanak,
• X-ben viszont egyszerre is látszanak
• Csak látogatóba jött: Fábi

A BALATON NEM LAPOS!
Hanem homorú, jelentették az
MKKP tapasztalati szakértői.

IDŐJÁRÁS
Szerdán nedves idő volt,
ma meg már geci meleg van.
A Balaton is meleg.
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NYERJEN AUTÓT!
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Írd fel annak a táborban parkoló autónak a rendszámát, amelyik legjobban tetszik.
Sorsolás: éjjel. Ha szerencsés vagy, akár a saját autód is megnyerheted a Kutyapárttól!

yb

et

ét

kö

ny

v

személygépjármű-nyereménybetétkönyv

TÚL LEHET-E ÉLNI 5 NAPOT
ÚGY, HOGY VÍZ HELYETT CSAK ALKOHOLLAL DEHIDRATÁLUNK?

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

igen! lehet!

Elmúltam 18
Katt!

EROTIKA

BODZA ÉS BUCCS

FLEX-SUI
a vasárnap hajnali flexeléshez

REPOHÁR REPOHÁR REPOHÁR
REPOHÁR REPOHÁR REPOHÁR

megcsinálta!

MKKP-REPOHÁR
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KERESD ZITÁNÁL!

ÚJRA GYEREKTÁBORBAN ÍRT
HAZUGSÁGOKAT A SOROSOS-BLOG
FUTTATÓJA
Bodoky Tamás megint összeesküdött. Ezúttal a
nélküle is botrányos MKKP-táborban bomlaszt
és hazudozik a függetlenségről. Barnulásnak
álcázott nemzetrontó tevékenysége során nem
bizonyíthatóan, de egyértelműen újabb ezer szálat
köt maga és a spekuláns nyugati körök között.

