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1. Figyelem! Sürgősen megkérünk 

minden házzal rendelkező puhatestűt, 

hogy ingatlanát záros határidőn belül 

hagyja el, az annak külső felszínén 

keletkezett, és azóta is folyamatban 

lévő tűzeset miatt. A károsultakat 

folyékony és félig megszilárdult tejipai 

termékekkel kártalanítjuk, amelyek 

együttes mennyisége egyelőre két napi 

fejadagot tesz ki. 

2. Megkérünk mindenkit, aki lépéseit 

nem tudja az általunk megadott 

ritmushoz koordinálni, ne álljon sorba 

este az üzemi konyhán, mivel 

számukra rétest biztosítani nem áll 

módunkban. Emellett felhívnánk 

viszont a figyelmet az említett táplálék 

pozitív tulajdonságaira, valamint arra, 

hogy Honvédségünk számára 

kifejezetten ezt az ételtípust írják elő a 

hivatalos szervek. 

3. Sürgős figyelmeztetés minden kiskorú 

Katalin nevű lakosunk részére! 

Tudomásunkra jutott, hogy hazánkba 

betört oszmán csapatok Önöket 

célpontjuknak tekinthetik. 

Áldozataikat először mély nátrium-

kloridos forrásban szeretnék 

megmeríteni, majd pedig abroncsok 

alsó tesztelésére használják fel. 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a 

nagy sebességgel közeledő oszmán 

csapatok megérkezésük után 

fejlövéssel történő kivégzést 

foganatosítanak. 

4. Mivel a körzetünkben észlelhető 

csókák csípése madárinfluenzával 

fenyegethet, valamint látásában 

korlátozott kis korú varjak jelenléte is 

aggodalomra adhat okoz, gyermekünk 

keresztanyja két lóerős járművéért 

küldetett. Meg kell azonban tagadnom 

ezt a kérését, mivel e közlekedési 

eszközt szintén potenciális 

veszélyforrások, pontosabban tollas 

baromfi(a)k foglalták el. 

5. Figyelem! Ismeretlen oknál fogva 

súlyosan megsérült egy hosszúlábú, 

"gilice" névre hallgató szárnyas. A 

madár lábszárán észlehető sebet 

vélhetően egy kis-ázsiai fiatalkorú 

vágóeszközzel ejtette, kezelését 

hazánk fia végzi fúvó, ütő és húros 

hangszerek együttes alkalmazásával. 

6. „Értesítjük önt, hogy hő-és 

fénysugárzó tevékenységének 

elmulasztása esetén a 

kertgazdálkodásra kijelölt telkek 

mögött található baromfi 

állományának a súlyos hőveszteség 

következtében igen magas létszámbeli 

csökkenését lesz kénytelen 

elkönyvelni. Megértését köszönjük." 

7. Tarka származású haszonállat 

testrészeinek hiánya miatt (halló és 

gerincnyúlvány), kényszerű 

lakhelyváltoztatást hajtunk végre, 

annak reményében, hogy tejipari 

termékből, azaz emlőmirigy 

váladékból korlátlan mennyiség 

fogyasztását eszközölhetjük. 

 

 Gyűjtötte: (V. J.) 

Molnár Nóra 11.B 
 

 

G 

y 

e 

r 

m 

e 

k 

d

a

l   

o 

k 

 

j 

o 

g 

á 

s 

z 

n 

y 

e 

l 

v 

e 

n 

  


