VII. SZÁM MMXXII.VIII.VI. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
ORSZÁGOS PASSZIVISTA TALÁLKOZÓ ÉS ALKOTÓTÁBOR

EZT A LAPSZÁMOT MÁR BEVÁLALLJUK

Vezércikk
Titkosítva 2053-ig.

„Örök élet, nullás sör”

Gyerekdiktatúra
Ugrálóvárat építettek gerillában a kutyapártos gyerekek. Az MKKP teljes vezetősége elhatárolódik az illegális tevékenyéségtől. “Nem csak engedélyt nem kértek, de munkaidő után, este épitettek, amikor mi
felnöttek már rég söröztünk. Ez veszélyes.” nyilatkozta Suzi, a párt társelnöke. A gyerekek reggel maguktól
bekapcsolták a várat, majd olyan vad ugrálásba kezdtek, hogy nem sokkal később a vár megadta magát
és spontán felrobbant. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a gyerekek nem ígérték meg, hogy nem
ismétlődik meg az eset a jövőben.

Lap támogatója a Mészáros és Mészáros és Mészáros és Mészáros.........

Eldőlt.
Mérnökeink kiszámolták, hogy mi az az ideális
szög, amiben egy vezető politikus áll. Ez az a szög,
amiben a legideálisabb politikai döntéseket lehet
hozni.
Ezt bizonyítja, hogy a Dalai Láma és Mandela is
ebben a pózban hozta a legjobb döntéseket.
-13°8564267’

Ürhírek
A kilövés sikeres volt, legalábbis reméljük, ugyanis
az indítás időpontja lapzártánk után volt esedékes.
Azt mindenesetre már tudjuk, hogy az asztronautáknak már nem jutott vacsora.

Sikeres volt a nemdolgozási workshop. Csak egyetlen
passzivista nem bukott meg gyakorlati vizsgán. Ő
sajnos lemosta a molinót, igy meg kell ismételni a
tábort.

Lezárult a miskolci rendőrség nyomozása, amely során megállapítást nyert, hogy
M. Dániel, a neves politikai elemző
csütörtökön, mielőtt workshopot tartott volna a táborban, nem fajtalankodott kutyákkal. A hatóság jogerős
határozata ellenére továbbra is dolgozunk rajta, hogy a fajtalankodást alátámasztó információk minél szélesebb
körben továbbra is terjedjenek.

Krónika a tábor 4 napjáról
Bebasztunk és vettünk még sört.
Volt koncert. Jó koncert volt. Tök jó koncert volt és bebasztunk.
Munkatársunktól.

Éhezők viadala

Vadvilági hírek
GATYÁS KUVIK
Pantallus húúúúú

Tojó esetében bugyis, esetenként
tangás, vízparton bikinis kuvikról

TUDTA?

Memóriájuk
nagyon röv
id esetükben
1 év - néhány
nap.

rendszeresen kirabolnak.

Aszályos években csoportos hídfoglalásra hajlamos.
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KÍGYÁSZÖLYV

Circaetus fallicus

Fajkeveredésre rendkívül hajlamos, a
legyet is röptében megkígyózza. Így
terjedtek el a legyész-kígyászölyvek.
Kérjük ne közelítse meg, azonnal képes
szaporodni és rendkívül jók az ügyvédei.
Mindenevő; bármit lenyel, ami a csőrébe
befér. A táplálékláncban elöl helyezkedik
el, mivel csak hátulról támadva lehet
elejteni.
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-További táblákat keresd a Bükkben(Sok sikert)!

Fűdelitas
Marci nyerte idén a távfogási versenyt. Ez a versenyszám a covid alatt
alakult ki Tapolcán. Sajnos kötött
fogásban viszont Marci is lemaradt a
dobogóról. Távfigyelő közmunkások
itt is előfordultak

Már nem csak szívják, hanem
főzik, hevítik, eszik is a marihuánát a passzivisták. A táborban azt
is elsajátítják, hogy még autót is
kenderből csináljanak, mert az
jobban elnyeli a pegazus sugárzást, mint az alufólia.
Kedvencek temetője egy jelenetének
tűnhet, holott ez az idei MKKP tábor
legnagyobb innovációja: a fekvőrendőr kutya tesztfázisa.

Veszélyes Kiszel Tünde észlelés! Megkérjük a táborlakókat fokozottan ügyeljenek kimeneti testnyilásukra és szemöldökükre. A kutyákra
is fokozottan ügyeljenek, kérjük az autóikat éjjelre hagyják nyitva, lehetséges menekülési útvonalként. További sokkoló információk
titkosítva!
Minden esetre kérjük, hogy a hamutálakat üritsétek, mert a csikkek különösen vonzzák Kiszel Tündét.

Nem értem miért zavarja a narkós ellenzéket, ha a
kutyák a fűre lépnek, pedig úgy is el lehet szívni.

Gasztrovat
Cseke, a Csepeli Csirke (és ételkritikus)Michellin csillagra terjesztette elő a répáshutai éttermet, a Vad
Nyúl Teraszt.
„Soha életemben nem ettem még ennyire ínycsiklandozó káposztás lóf*szt és kifejezetten örültem neki, hogy
nem kellett mellé tejfölt fogyasztanom!” -nyilatkozta a képviselőjelölt és a csillagok kiosztásáig megelőlegezett az étteremnek 5 csirketollat a saját tollazatából. Az étterem dolgozói meghatódva törölgették
könnyeiket és megígérték, hogy hálájuk jeleként csak és kizárólag az mkkp passzivistáival megosztják
majd a titkos, generációkról generációkra öröklődő cukkini levesük pörköltjük receptjét. Ennek hallatán a
táborozó passzivisták is könnyeiket törölgették.

Gasztro tippek Suzitól válogatós embereknek. Ha nem ízlik a cukkini leves pörkölt:
-önts a levesre pörköltre tésztát
-azt a három liter vizet, amit nem szív fel a tészta, azt öntsd le róla
-nézz szét mi van az asztalokon
-ha találsz sót ízesítsd (jó) ízlés szerint
-alkalomadtán egy kanálnyi kósza tejfölt is tégy rá (vagy amennyit találsz)
-öblítsd le sörrel, akkor már dühös sem leszel
Ági gasztro tippje:
-ha ennek ellenére még mindig ideges vagy, írj róla cikket és hiperventilláld ki magadból
-esetleg edd meg azt, ami reggeliről maradt (ha maradt)

-JÓ ÉTVÁGYAT!-

Fűdelitas
Irdatlan mennyiségű csikket találtunk csütörtökre virradóra a
nagysátor területén található padon. Névtelenségbe bubrkolózó
passzivistánk (Kuvesz) szerint Nagy Dávid (egyelőre még MKKP
operatív igazgató) a felelős ezért a kupacért, ahogy minden
másért is. Például a táborral egy időben folyó ÁSZ ellenőrzésért
is, de erről többet nem szeretnénk mondani.

Kényszeritő körülmények
Uborkaevésre kényszerítettek táborlakókat a
csikkszavazó gyártó passzivisták.
A befőttesüveget kiürülése után azonnal csikkszavazóvá alakítottuk. Műkóla ivásra kényszerítés is történt. Ezekből űrhajók lesznek.

Reklám: a Tesco nincs annyira messze (ott nem 650 ft a sör)...
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Magyar Gábor belassult. Csütörtök óta így áll.
Ásotthalom leendő polgármestere.- Ha nyer ki/elmozdul

Répáshuta
Váratlanul megjelent Répáshuta polgármestere a faluba tervezett kútrenováláson. Rövid
egyeztetés után kinevezte magát csapatkapitánynak, majd saját kezével és kreativitásával állt neki a kutak helyrehozatalához és kidiszítéséhez... ja nem.

Sport
A spontán (és hozzátesszük: illegális) pingpong versenyt szerdán T.
Andris passzivista nyerte. (Tudósítónktól: T. Andrástól)
Budai Sanyi többször megalázta pingpongban Kovács Gergőt, majd
önként felmondott. Gergő azonnali hatállyal elfogadta, majd Budai
Sanyi meggondolta magát. Addigra azonban már sajnos kipakolták az
irodáját. Azóta is a megoldást keresik...
Marci lefutotta Kutyikát. Később kiderült, hogy valójában előbb
üldözni kezdte, majd menekült előle.

Megrendezték Bükkszentkereszt első MKKP-s Olimpiáját. Az eseményt háromszáz milliárdból tervezte meg a kecskeméti MKKP
csapat, ám az infláció miatt végül 459 milliárdból valósult meg. Természetesen késve kezdődött az esemény, riporterünk megtudta,
hogy az idő szűke miatt kimaradt pár feladat, kérdésére hogy akkor miért nem lett olcsóbb a rendezvény azt a választ kapta: „attól
még, hogy nem tartjuk meg, nem lesz olcsóbb, sőt csak drágább lesz, mert az eszközöket tárolni is kell majd valahol.”
Mindezek ellenére a négy rajthoz álló csapat nagyon lelkesnek bizonyult, többszöri megvesztegetés, alkudozás és óvás kikönyörgése
után (természetesen mindhiába) meglett az eredmény. Az első helyet a KÉK csapat vihette el, a másodikat a PIROS csapat, harmadikat a ZÖLD, a különdíjat pedig kizárásos alapon a SÁRGA csapat kapta.

Életképek

Játék
Találd meg az 5 (asszem...) különbséget!

Szertnénk megköszönni... magunknak a kitartó, alázatos, professzionális és emberfeletti munkát, hogy időt
energiát nem kímélve, szombat este és vasárnap hajnalban, amíg a többiek delíriumban az igazak álmát
alusszák, KATÁ-s adócsalókként dolgozunk hogy nektek „Több minden és kevesebb semmi” jusson. <3
Karikó Ágnes
Sárközi Betti
Hetényi Zsolt
Hasilló Áron
Dada Suzi és a tekergők
Akinek bármilyen panasza vagy észrevétele van az jelezze a
ketfarkukutya@mkkp.hu
mkkp.szerkesztoseg@leszarjuk.hu

vacsit még várjuk...

A hivatalos kutyafuttató megkezdte a táborban a
nak), keressen bizalommal.
Marcell 20/4413908

k-

működését. Ember után futó workshop (csak kutyá

kihasználatlanság miatt raktáron lévő üres narancssárga
pólók minden méretben
eladók (https://ketfarkubolt.hu/index.php?route=product/s
earch&search=f%C3%BCdelitas)

kaland
vá
Fidesze gyó passzivist
a keres
s
huncutk tásat email
a@mkk
p.hu

ényes
g
i
a
r
á
g
a
res önm ínfesteni, hogy
e
k
a
t
s
i
v
négysz
s passzi
d
o
t
u
r
kkp.hu
t
á
m
y
p
g
a
@
ú
e
y
i
t
n
i
k
u
l
t
k
,a
myvalen
ta lányt
e
s
i
b
v
l
i
ó
z
s
b
l
s
a
pa
ki a von
y
g
e
m
nem

TE MÁR VÁLASZTOTTÁL MAGADNAK
KUTYAPÁRT?
A Kutyapárt megállitotta a klímaváltozást.

