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Egy hírben olvastam, hogy a civil szervezetek már nem tudnak olajat tenni a segélycsomagokba, mert nincs
olaj, nem küldenek az emberek. Milyen szomorú. Az adakozók pénze elfogyott, és amúgy is, a hatósági á
miatt nem lehet kartonszámra kihordani a boltból. Az infláció túl nagy, akik eddig segíteni tudtak, magukon
segítenek most már. De haragszanak is, mert a létminimum alatt élők Fidesz szavazók is egyben. Akkor meg
adjon nekik a Fidesz, ne a civilektől várják.
A nap további részében az összes hípoltálon háttérbe szorult ez a hír, nem is fontos, hiszen Orbán Tusványoson dagoyázik. Ott éljenzik a megvásárolt erdélyiek. Sütkérezik az imádatukban, szórja közéjük a pénzt. Így
kell szavazót venni. Magasiskola.
Zabálják Orbán évről-évre leszállított cirkuszát.
Az újságírók ma már csapatstul tudósítanak Tusványosról. Az a néhány ellenzéki lap, ami még maradt a
lejobb embereit küldte ki.Az olvasók pedig 8 percenként borzonghatnak a megosztott borzalmakon, amit ot
büfögnek fel.
A Fidesz pedig röhög. Azok az újságok, az előfizetésekből, adományokból eltartott újságos is az ő szócsöve
lettek, akik elvileg azért akartak életben maradni, hogy kiegyensúlyozzák az egyenlőtlen médiaviszonyokat
A cikkek alatt ott tobzódnak a fizettt Fidesz trollok, a prpaganda jól teljesítő munkatársai. Jó lenne, ha
legalább a kommentelési lehetőséget lezárnák végre.
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Független sajtós találtak a Kutyapárt tüntetésén. Az
egyedet ingyensörrel nyugtatják a passzivisták.

„A tüntetés metafizikai valóság”
(nem Semjén Zsolt)

Csepi akit készer vittek
be hétfőn
“Megoldanánk Kata nélkül, de milyen jó lenne
egyszer már nem kiskapuzni, nem okosban agyalni.
Ezért vagyunk itt, hogy dolgozhassunk tisztességesen
és ebből megéljünk tisztességesen. Csepi, akit múlt
hét hétfőn kétszer vittek be a tüntetésről. (Azóta
megigérte anyukájának, hogy júliusban nem csukatja
már le magát.
Vágtató riporterünktől:
Elrakod-e a mostani meleget télire és ha igen, hogyan?
Három tüntetői válasz szerint: Igen, zsebbe.
Egy tüntető a Sándor-József-Benedek módszer alapján zsákban tárolja el.
Volt egy tüntető, aki szeret fázni, mert nem sorosbérenc, ezért nem tárolgat.
Egyik másik tüntető válaszát szó szerint sikerült rögzíteni: “Még nincs erre praktikám, de a kormánynak
köszönhetően hamarabb fog megfagyni, mint éhen.”
A tanáron a kályhába terelésre esküsznek.
Volt, aki most beszívja a tüdejébe és télen fokozatosan tervezi kiengedni.
Az utolsó szivesen ellszállásolja a melegeket.
Brékó brékó
22:00-kor imaláncot hirdetünk valami mellett és több más dolog ellen.
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Kért a nép

Javaslom, hogy a Kutyapárt alakítsa meg a Macskatagozatát. Az alakuló ülésre macskák hozhatók, én
is elhozom Mliley-t.
Gábor városatya és mozdonyszerelő
Oké, megigérjük, legalább lesz végre hiteles
ellenzékünk!
Suzi( MKKP társelnök)

