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NOWA POLSKI
1. évfolyam Egyetlen, tábori utáni posztumusz lapszám.

A dézsa közösség, a sátorszigeteki emírség és a dezinformácionális köztársaság közös lapja

POLITIKUS
KÉSZSÉGEK.

TERHELÉSPRÓBA.
Az átalakulás alatt lévő buliszekeret
felelőtlenség lett volna elvinni a táborba anélkül, hogy angol tudósok letesztelték volna. A súlyterhelést Kátyúzoli
bevonásával vizsgálták. A mérések azt
mutatják, hogy 465 adag ebéd megevéséig biztonságosan növelhető a szekér
teherbírása.

A titkos politikus lopás gyakorlati
képzés eredményeként nagyot
fejlődtek a jelöltjeink.Tegnap
ellopták az áramot és péntekre
a netnek is lába kelt. Most már
biztosan győzni fogunk!

ÉRZÉKENYÍTÉS.

A tábor első napján több, mint tizen fogtak
idegen csecsemőt! Páran többször is.

AZ IDEI TÁBORBAN
JÉZUS IS MEGJELENT!
A tulajdonost még keressük. Miután a Vatikán
megvizsgálja, a sapka átvehető a pártközpontban.

FŰ!

Passzivisták legahuána ültetvényt fedeztek
fel a tábor közelében. Közreadjuk az információt és változtatás nélkül közöljük a szerkesztőségnek eljuttatott térképet a pontos
helyéről, mert rendesek vagyunk.

A LEGÚJABB ŐRÜLET!

Terjed a kovászos uborka szelfi. Hamarosan
elérhető a műfajra szakosodott új japán illat-applikáció is!

ÜVEGZSEB

Az átláthatóság jegyében a dezinformációs csapat megmutatja
a pénteki táborbevételt:
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MERÉNYLET ROVAT

NAGY VESZÉLYBEN LEHETETT
VOLNA KOVÁCS GERGŐ

Úgy tűnt minden rendben, éppen tapsviharok mellett zajlott az
MKKP lokális csoportok önbemutatkozós program, amikor kis
híján foganatosításra kerültek egy merénylet előkészületei.
A ki nem lőtt nyíl elől az MKKP társelnöke ügyesen elhajolt, mellette testőre egy félugrással balra vetődött, és a falon megnyíló
hipertérbe taszította a feltevésként kilőtt nyílvessző lehetőségét.
Vajon meddig kell még tűrnünk a fenyegetést? Szavazz az MKKP-re!

FELLÉPETT
A LÁTHATATLAN EMBER.

Ha már jelen volt, több meglepetés koncertet is adott
a táborban a budaörsi Láthatatlan Emberünk. Sokak
szerint az év legjobb pantomim-techno menüjét élvezhettük az előadásokon.

SZERELEMBARÁT TÁBOR. MEGÉRTE?
Több, mint 40 tonna ambróziával fizetett az MKKP Ámor egyik
emberének, hogy jól érezzék
magukat a táborozó passzivisták.
A beszerzési eljárás mellőzését
azzal magyarázták, hogy ennek
a terméknek csak egyetlen forgalmazója ismert. A tagság a
tömeges nászutak után tud állást
foglalni a kérdésben.

KENYÉR!

RECEPT

-nek hívják,
A lisztet vettük . A kovászt Tig
dig odamin
és egy éve neveljük, de még
rális volt a
kakál a küszöbre, mert túl libe
pedagógiánk.
rtük a sóval
Elkészítése: Előszö r összekeve
melyik melyik .
a lisztet , de aztán rájöttünk
Brookly n
Ezután jött Tig . Nagyjából egy
dagasztani.
Nine-Nine sorozatnyi időt kell
k fotózzuk.
Még nem merjük megenni, csa
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MKKP HADIIPARI ROVAT
Paizs Miki nemezelős workshopjáról kevesen gondolták volna, hogy valójában a
kutyapártos hadiipar fejlesztésére irányul. Elkészült ugyan a kékfarkú kutya üzenőszőnyeg, de a lényeg persze a gyakorlatozás volt. A szőnyeg 6 órás gyúrása során
többször költözött a gyártó csapat, így feltünés nélkül lehetett gyakorolni a vállról
indítható rakéta helyes kilövésének mozdulatait.
Régi lovasnomád igazság, hogy a rakétáid mellett túl sose hanyagold el a flottádat
se! Ennek jegyében nádlevélből építettünk vitorlásokat, amivel a vizek menti településeket fogjuk tudni folyamatos nyomás alatt tartani örökké.
A csillagháborús terveink totális megvalósításához már csak fél év és 6533622364
milliárd dollár szükséges. Ez utóbbi megszerzése érdekében az MKKP szakemberei
a NASA-nak tartottak fizetős képzést a táborban. Elsősorban a vákuumkondenzációs
rakétacélzás helyes röppályájának spontán meghatározásáról adtunk tanácsot a
NASA tudósanak. Természetesen apró dezinformációkkal zavartuk meg az ellenséges ország tudósait, mert szívesen segítünk ugyan, de nem vagyunk hülyék.

A Lady Ùjlengyel nádmaszály
vízre engedés előtt. Víz nincs.

A NYEREG
BE
AZ ÚJ ELŐ
RE!
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TÖMEGES ILLEGÁLIS FAJ ÉS
NEMVÁLTÁSOK A TÁBORBAN

Izgalmas volt az első fajváltó műtét a táborban: sikerült egy
vércse-deres lovat 40 körüli fiatalemberré alakítani. Ráró
már elhagyta a karámot és elvegyült a táborozók között.
Egyelőre vegetáriánus, de a sört jól bírja.

Ezután henna és arcfesték segítségével gyerekeket kezdtünk
el átműteni pillangóvá, virággá, sőt, a legmerészebb ovis
szivárvány színű falevél lett. A virággá műtött gyerek szülei
picit zavarban vannak, de szorgalmasan locsolják.
Igazi kuriózumként elégedett kisgyerekké is sikerült alakítani
néhány passzivistát. Az első tapasztalatok alapján a stencilgyártás különösen gyorsan képes csökkenteni az életkort.

Ez a frissen pillangóvá műtött férfi több órán át mutatta a nikotin függés jeleit.

A tábor tulajdonosa is felajánlott egy nemváltó műtétet
mindazoknak, akik eldobálják a csikket! “Leszakítom a tökeit!”- ígérte. Ha nem szeretnétek ilyen beavatkozást, akkor
használjátok a csikkszavazókat és menjetek el népszavazni!

ELSŐKÉNT LÁTHATÓ, HOGYAN
VILÁGÍTJA ÁT AZ MKKP
A PASSZIVISTÁI JÖVŐJÉT!

A táborban felépítettük annak a gépnek a finn verzióját, amivel
át szoktuk világítani a passzivistáink jövőjét és képes tisztára
mosni a kisebb elhajlásokat. A gép önkiszolgáló, 89 fokra
hevített testhőmérséklet esetén egész kellemes. A kegyes
pártvezetőség az alacsonyabb hőmérsékletű passzivisták
érdekében úgy döntött, hogy egyelőre maradunk az eddig
használt fotonteleportációs unikornis technikánál, amit észre
sem lehet venni.
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KAMPÁNYTANÁCSOK LÓTÓL
A lovak rendkívül fortélyos politikai menedzserek szerte a
világban, hiszen évezredek óta jelen voltak szinte minden
nemzetközi konfliktusban és diplomáciai tárgyaláson.

HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS

A táborban előadó ló a dél polinéz kampányfogásokról
beszélt részletesen és bevezette a passzivistákat a szíriuszi zab lobbi világába.

Testvértetoválás a Rönkház 1-ben! Minden
nap hajnal 2 után ingyenes mindazoknak,
akik dokumentumokkal tudják bizonyítani,
hogy már 10 éve szeretnének tetkót.

HOL VAN A SEMMI?
Mindenkinek szüksége van belső irányjelzőre, ám
sokszor egy külső irányjelző is sokat segít. Főként
akkor, ha a semmit keressük. Az üresség felé lehet
ütemesen menetelni, csámborgás közben rálelni,
közös kutatóexpedícióval felderíteni, dalolva locsolva
megtermelni. De mégis merre?
Az MKKP deklaráltan a semmi közepén rendezte idén
táborát. Sok újonnan érkező táborlakóban felmerült a
kérdés, hogy merre van a semmi széle?
A dezinformációs hadtest küzdött mint disznó a jégen, és kitartó munka meghozta zöldségét. Sikerült
képtelennél képtelenebb válaszokkal összezavarni a
friss arcokat.
A munkafolyamat optimalizálásának csimborasszójaként egy útjelző világtáblát állítottak fel, ami az eltévedt passzivisták semmittevésében nyújt kardinális
segítséget.
A dezinformációs stáb a közbeszereztette a projektet
a random brigáddal, akik megjárták a semmi útját. A
kivitelező brigád véletlen a LÓFASZSE irányjelző táblát
a lovak felé fordította, így számos emberben felmerült
a kérdés, hogy az mi a tököm ott?

A DEZINORMÁCIÓ JÓ!
DEZINFORMÁLÓDJ!

ÉLD ÁT A MÁGIKUS VARÁZSLATOT!
NYITVA: MINDEN NAP 10-20 ÓRA KÖZÖTT. IS.
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NIEDERMÜLLER KÁROSULTAK A TÁBORBAN
Nehéz a vendéglátás élete a VII. kerületben, ezért
az idei táborba őket hívtuk, hadd élvezzék a végtelen
kerthelyiséget, és nosztalgiázzanak a korlátlan a nyitvatartáson.
Talán ennek köszönhetően idén jó volt a kaja! Köszi a
Kisüzem csapatnak!

GRATULÁLUNK A
MEGAPOLITIKUS
VETÉLKEDŐN 400 INGYEN
SÖRT NYERT MKKP
MOMENTUM
CSAPATÁNAK!

Pia is végig volt, ráadásul hideg. Respect a Lámpásnak! Extraként a sör mellé Sütő Márton spontán gitárjátékát is élvezhettük
hajnalonként.

TÁRSADALMI CÉLÚ HÍRDETÉS

DRÁGA AZ ÉPÍTŐANYAG?
MÉG DRÁGÁN SINCS VAS?

HEVEREDJEN LE
A RÉTEN!
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REKVIRÁLÁS!

A Központi Hatalom koncertről készült összes fotót azonnali hatállyal lefoglalja
a Párt. Az énekes sajnos véletlenül maszk nélkül lépett fel, ezért aki lefotózta őt,
kérjük azonnal szolgáltassa be a képet vagy videót a Pártnak! Akinél bármikor a
jövőben találunk képet az énekesről, azt át fogjuk műteni a zenekar összes tagjává.
A képen nem az MKKP társelnöke van a frontemberrel.

TÁBOR UTÁNI

HÍREK

Szörnyű topjoy jóslattól
szenved egy passzivistánk.
Állapota egyelőre stabil, otthonában kezeljük, jól reagál
a Timur Lenk százszoros
sebességgel lejátszott számaira.

FÓKUSZBAN: A PAD!

A workshop tanulsága: sose bízd a padkészítést a lekicsinyített űrhajósokra!
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