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Szokásos Erzsébet híd!

Rövid hírek
Nembiztos

Jobbágylázadás az Erzsébet hídon
Percről percre

Kért a nép

„A tüntetés metafizikai valóság”
 (nem Semjén Zsolt)

A lap terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeiket 
kérjük,  jelezzék a

e-mail címen!

ketfarkukutya@gmail.com

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

Terroristák

17:20 
Pontosan megérkezett a kutyapártos mobilszinpad a hídra 17 
órára. 
18:00
Már nem is kell nagyon pörögni a hídfoglaláson.
18:15
A Margit híd visszavágott a tüntetőknek és elfoglalta a 
Kutyapárt zuglói központját. 
19:00
Legalább 2 millióan vannak az Erzsébet hídon.
19:25
Már csak 30 fok van, a kormány még nem mondott le.
19:32
Nemsoká lapzárta és sörözhet a szerkesztőség.
19:40
Egy csomó politikus szelfizik ezen a tüntetésen.. Róluk most 
nem írunk.
20:00 
lapzárta. 
Folytatódnak a beszédek.
Puzsér Róbert kezdi felidegesiteni magát
A szagok alapján egyre inkább legális a marihuána 
magyarországon
pokorni zoltán közbeszerzései továbbra is olyanok mint eddig
iványi gábor már többet késik mint iványi gábor
gergő még nem mert elmenni szívni
karácsonyék továbbr se hajlandók felkapcsolni a közvilágítást, 
tehát alkalmatlan
továbbra is vegán a tüntetés, emiatt két kutya elment

Romulus tábornokot hazahívták Ukrajnából hogy megvivja a 2. Pákozdi csatát. Nagyon izgulunk!

Felhőgenerátor

Mindenki jól van

A hőség miatt kifejlesztette az MKKP első felhőgenerátorát. Egyelőre az Erzsébet híd környékén 
vannak bárányfelhők, de hamarosan az Alföldön is beindítjuk.  Balaton környékén is bevetjük, de a 
nyaralók kedvéért csak hajnalban..

Független sajtós találtak a Kutyapárt tüntetésén. Az 
egyedet ingyensörrel nyugtatják a passzivisták.

Barátságos spontán szmájli 
átadás az Erzsébet hídon

Ma reggel Csepi akit készer vittek 
be hétfőn

Ha hirtelen bekopogtat hozzád egy ispán, 
mit csinálsz?
-Megijedve kinevetem
-Becsapja az ajtót
-Megvendégelem, majd felajánlom a barátnőm 
az első éjszaka jogán
-Kikötöm egy fához és elfenekelem
-Elküldöm a **csába
-Hivom Rózsa Györgyöt
-Röhögögörcsöt kapnék
-Megkérdezem a ludamat

“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.

Sajtókörkérdés
A sajtó képviselőit sose kérdezi senki a tüntetéseken. 
Megpróbáltuk.
„Ne folyjunk bele!” mondta egy (valószínűleg) főszerk-
esztő. 
“A Minimaxtól vagyok” mondta valaki, aki vsz nem a 
Minimax-tól van.
“Legyen értelme” Magyar Hang

A többiek dolgoznak. 

FIZETETT HIRDETÉS

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 ár 
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 Tusványo-
son 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 ott 
büfögnek fel.
A Fidesz pedig röhög. Azok az újságok, az előfizetésekből, adományokból eltartott újságos is az ő szócsövei 
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.

Novák Katalin már a dinyneföldön van. Vállaljon ön is másodállást!
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