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Becsületkassza a Betiltott BU(:)FÉ
BÚsgolyói emlékére
Tisztelt látogatóink, BÚ-TOR-válogatók és -vásárlók, akik két sezlony és egy előszobafogas között
megpihenni óhajtottak a BÚ-TOR-áruház méltán világhírű BU(:)FÉjében, BÚborékos italokat
szörcsölgetve, BÚsgolyókat majszolva, és BÚsan nézve maguk elé!
A hajdani KÖJÁL, az ÁNTSZ és a jelenlegi NÉBIH közös akciócsoportja 2017. április 8-án hajnalban
lecsapott a BU(:)FÉre, mintákat vett a BÚsgolyóból, majd miután annak nekrofin-tartalmát a
megengedett érték 42 milliószorásának találta, azonnali intézkedésként bezáratta a BU(:)FÉt.
Helyének beszántása és sóval felhintése a közeli napokban várható. Eme BrÚtális intézkedés
egyik következményeként ez a megsemmisített Pult nem számítható be a Szabadidő részleg
általatok meglátogatott Pultjai közé sem.
A rendőrség még vizsgálja, hogy a közeli meredek falú völgyekben talált kisírt szemű hulláknak
van-e köze a BU(:)FÉhez, fogyasztottak-e öngyilkosságuk előtt a BU(:)FÉ világhírű BÚsgolyójából.
Mi marad így a BÚ-TOR-túra résztvevőinek, akik az imbiszkulcsot ideiglenesen imbisszel kívánták
felcserélni? Első lépésként a saját készítésű BÚsgolyójuk. De ezt nem ajánljuk, mert a közeli
meredek völgyek fenekén még sok hely akad... Jobb opció a saját készítésű BÚsgolyókat az
Áruház szomszédos pultjainál működő BÚkeverőkkel felfalatni.
Kérjük, hogy az ide látogatók CSO(K)portjuk számának és nevének, valamint a látogatás pontos
időpontjának feltüntetésével írják alá a jelen közlemény mögött található Múlt-, Jelen- és
Jövőléti ívet, majd tegyék vissza a helyére! Ezt az ívet nem illik, és nem is érdemes ellopni vagy
miszlikbe szaggatni! Az erre járó CSO(K)portok ugyanis csak akkor kapják meg a BU(:)FÉért járó
hűségpontokat (beleértve az idetartozó előfeladat pontszámát is), ha a jelenléti ív este az
illetékes Pultos saját kezében épségben megérkezik a sült malac mellett működő
Ügyfélszolgálathoz,. Ekkor az olvasható aláírású CSO(K)portok megkapják a megérdemelt
hűségpontokat. Ha nincs papír, akkor BUkta van.
Csalódott vendégeinket egy extra BUlival is szeretnénk kárpótolni az elmulasztott Búsgolyókért.
A közelben található a BÚ- és a BÚ-TOR-szakmában is nevezetes

Kungens Kurva
Ez az a hely, ahol IVII. GázTáv svéd király Trabantjával úgy kisodródott a kanyarban, hogy
hátralevő életét folytonos BÚsulások közepette kanyarkorlátok faragásával és országutak szélén
való elhelyezésével töltöttel, ezzel megalapítva a mára világhírűvé vált svéd BÚ-TOR-ipart. A
kanyart később a király száján a baleset után először kicsúszott szavak alapján nevezték el
Kungens Kurvának.
Szóval ez a kanyar itt van a közelben, ahol a GázTáv beveszi a királyi kanyart. Az esemény
évszámát egy nagy tábla hirdeti a kanyarban. Ha e táblával a CSO(K)port egy szelfit készít,
amin a tábla és a CSO(K)port tagjai is felismerhetőek, és e szelfit a befutó után bemutatja az
Ügyfélszolgálatnak, akkor Katalógusotokban a bezárt BU(:)FÉ rovatába vígasztaló hűségpontokat
helyezünk el (ha a jelenléti ív beérkezett). Csak azért, hogy

ne BÚsuljatok!

Kasszás Röf
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jelenleg a BÚ-TOR-áruház Ügyfélszolgálatának diszpécsere,
a ti atyai jóbarátotok

