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A jó Isten, és a pöcsmácsik története

Történt egyszer, miután  Isten megteremtette a világot, látta,
hogy mennyi balgaság és butaság történik a Földön. A
Mennyországban nagy volt a bánat. Még Szent Péter is csak
kókadozott a sok vétek láttán.
Egyszer csak így szól Istenhez:
Hé komám,  azon tanakodtam, segítség kéne az embereknek,
annyi badarságot tesznek, hogy már engem is megüt a guta!
Valamilyen segítő szerzet kéne nekik. Még sem lehetsz ott
mindenhol éjjel s nappal, és csak felemészt a bánat!
Jó, jó Péter komám! De semmi anyagom sincs, miből
formázzak lényt ezeknek a balgáknak?
Van liszt s tojás, meg talán víz!
Isten elkezdte meggyúrni, formázni az anyagot. Gyúrta, gyúrta,
formázta, taszigálta. Nézték, csak nézték a kész szerzetet.
A neve őrangyal. Minden balga kap egyet maga mellé, hogy
segítsen neki.  mondta Isten majd megpihent.
Péter nézte a szerzetet, mint borgyú az új kaput.
Valami nem smakkol koma. A bögyörője túl hosszú, nem tud
majd ímígyen repülni a sok bolond után.
 Lecsípek egy kicsit belőle és tökéletes lesz, nesztek, ez is
legyen a tiétek! Mondta Isten, letaszította a darabkát a Földre.
Ez a pöcsmácsik története.                 SuperDora

Két rendőr beszélget:
 Te mivel eszed a tésztát?
 Rádióval.
 Hogyhogy?
 Tudod az asszony  mindig megkérdezi: Kérsz rá diót?

Az anyuka nudlit, (pöcsmácsikot) készít ebédre. Kisfia ott
téblábol mellette az asztal körül.
A gyúródeszkáról egy darabka mácsik véletlen a padlóra
kerül.
A kislegény rémült szemekkel kukkant be a nadrágjába, majd
megnyugodva sóhajt fel:
Huh, de medijedtem!

Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak
lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
 Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
 Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána
kiált:
 Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
 De igen. Tudja hol van?
 Dehogy tudom, fiam.

 teljesülni … ! Na és a vééége ..., a beteljesülés ..., az emberek
…, az ÉHES EMBEREK!!!
 Hé! HÉÉÉÉÉ … ! Hová visznek minket?!
 Meeesélj tovább!
 Hűűűha … ! Mennyi ember! Nézzétek!
 Mondjad gyorsan, kivel a legjobb a házasság!
 Hát a dió …, darálva …, az már nagyon ott van! Nem szereti a
száraz CSÍKokat, hiszen a polcon várakozva kiismeri őket. A
friss CSÍKokra bukik.
 Ééés … ?
 A legjobbat még nem mondtam!
 Mondd máááár!
 KI a NAGY Ő???
 A sármos …, fekete macsó! Bár kicsi, de annál kifinomultabb.
Óvatosan beterít, lágyan átölel …
Minden porcikádban érezni fogod a szerelmét, a gyöngédséget,
és a férfias erőt …!!!
 Könyööörgööök …, monddddd mááár! Ki a NAGY Ő?
 Siessél! Látom a szedőkanalaaat !
 Hááát, a tökéletes kísérő egy ilyen nagy bulibaaa … !
 Sziasztok! Itt a kanál! Emberek, jövünk már!
 Mondd már! Ki a NAGY Ő?
 Hááát …, a MÁK!
 Csúúúcs ! Ezt látnotok kell! Emberek, zene …, és ott van, látom
már, ott vár ránk a NAGY Ő!
Igazad volt, olyan ahogyan leeeírtaaad! Mennyország … !
 Itt vannak ..,! Megjöttek értünk! MÁ(K)és CSÍK egy tányéron!
Kezdődhet a FESZTIVÁÁÁL!!!          K. B.

Egy hölgy panaszkodik a rendőrségen:
 A férjem 3 napja lement a boltba krumplit venni a krumplis
tésztához, és azóta nem tért haza. Kapitány úr, adjon nekem
valami tanácsot.
Mire a rendőr:
 Asszonyom, próbáljon meg valami mást főzni.

A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
 Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
 De hát fiam, ez nem savanyúkáposzta, hanem mákos tészta.
 Annak elég savanyú.

Egy anya mindhárom lányát egyszerre adja férjhez. Arra kérte
őket, hogy a nászútjukon történtekről képeslapon számoljanak
be, de hogy mindenki ne értse, arról írjanak, hogy milyen a
mákos tészta.
Legnagyobb lánya képeslapja így szólt: „Idesanyám! Nagyon jó
itt a nászúton. Nagyon szeretjük a mákos tésztát, hetente
többször is eszünk belőle.” Az anyuka csak hümmögött.
A középső lány lapja: „Idesanyám! Nagyon jó itt a nászúton!
Nagyon szeretjük a mákos tésztát, naponta eszünk belőle.”   Ez
már jobb, gondolta az anyuka.
A legkisebb lány ezt írta a képeslapra: „Idesanyám! Nagyon jó itt
a nászúton! Nagyon szeretjük a mákos tésztát, naponta többször
is eszünk belőle, és utána én leszopogatom a kanalat a férjem
meg kinyalja a tepsit.”   Ez már igen! Nyugtázta az anyuka a
leírtakat.MÁ
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A NAGY Ő
 Ez az!
 Gyerünk!
 Gyönyörűűűűű…!
 Micsoda formás alak!
 Karcsú, és magas lettem…!
     Hangzott a konyhából a soksok izgatott hang. A
konyhaasztalon nagy volt a nyüzsgés, hiszen nagy nap a MAI…
Szorgos kezek gyúrtak, nyújtottak és aprítottak. Friss tojások
koccantak, liszt hullt a szitán, és gondos, szakértő kezek
munkájának köszönhetően készültek a sikkes, karcsú tészta
CSÍKok.
 A CSÍKok nagyon izgatottak voltak, végre alakot ölthettek, és
egymást méregetve próbálták megsaccolni, hogy sokuk közül
kik lesznek azok a szerencsések, akik álma ma valóra válik.
 Szerinted kik lesznek a kiválasztottak?
 Nem tudom, de én azt hallottam, hogy akik az éhes emberek
előtt egy tányéron végzik rövidke életüket, azok nagyon
boldogok, hiszen örömet okozni, pályafutásunk csúcspontja.
 Ez még nem minden! Én a tojásoktól tudom, akik a kamrában a
száraz CSÍKok alatti polcon várakoztak, hogy sokféleképpen
teljesülhet az álmunk … Mesélte, hogy egyikük a darával lépett
szerelemre, melyet egy titkos hódoló nem igazán nézett jó
szemmel.

 Dara és CSÍK, jó párosítás! Ki vette rossz néven?
 A szembe polcról sóvárogva figyelte Őket a baracklekvár egy
üvegből, de a kuka nem merte bevallani az érzelmeit …
 És? Mi lett a vége?
 A mázlista, a végén Ő is az asztalra került, és helyette döntöttek
az emberek: ráöntötték a CSÍKra.
 Hárman egy tányéron? Nem lett rossz vége?
 Nagyon jól sült el a dolog, azóta is ódákat zengnek róluk.
 Ééés, meséltek még mást is a tojások?
 Igen … Hééééééééééé! Hová megyünk?????? Még nem
fejeztem be … !
A CSÍKok egy rövid időre a magasba emelkedtek, de amikor
megérezték a forró vízgőzt, már tudták, most fognak végső
külsőt ölteni, így megnyugodtak. Pár perc  forró fürdő
megszilárdította tökéletes alakjukat, majd nemsokára  egy
hatalmas tálban találták magukat.
 Folytasd!
 Mondd tovább ..., mit hallottál?
 A tojások szerint, aki ruhán kiterítve végzi, annak még várnia
kell. Aki viszont megfürdött …, annak jön a mennyország!!!
 Milyen a mennyország?
 Nagyon sokféle lehet, attól függ, milyen sorsot szánnak neked
az emberek. Ha túró és tejföl kerül rád, választhatod a kapros, a
szalonnás,  vagy a cukros koronát. Hallottam azt is, hogy a
kamrában vannak még más, titkos hódolóink is, ha ŐK kerülnek
az utunkba, a legszebb álmaink fognak

Július 8. péntek:
GYÚRJUK A DALT!

15:00 - Talicska Rally (sör maraton) benevezés szerint
            RAJT: kultúrház, CÉL: sportpálya
         - gyermekvetélkedők, játszóház,
          tésztafigurák, arcfestés a sportpályán
16:30 -könnyűzenei koncertek:
              16:30 Manuphanktura
              18:00 Sativus
              19:30 Soulwave

21:00 MAGASHEGYI UNDERGRUND

Július 9. szombat:
- kutya- és kisállat-szépségverseny

- MÁCSIK MARATON világ közepe futás
- 11-es rúgó verseny

- lábhajtós motorverseny óvodásoknak
- LaserWar - a modern kor játéka

- motoros találkozó
10:00 Motoros felvonulás
11:00 Rock koncertek

- rodeo bika
- mácsik verseny több kategóriában

16:00 Frédi bácsi bábszínháza
17:00 MOTOROSKASZKADŐR-BEMUTATÓ

- Színpadi produkciók:
    -Retronagyik         -Tóth Vásárhelyi Ilona
     -Társastánc          -Fantasztikus négy bé
    - TASNÁDI táncosok a testvérvárosból
   - Jáde Gyöngyöcskéi - Jáde hastánc csoport
   - Anett Balett vépi csoportja

19:00 Díjak átadása ***  TOMBOLA  ***
21:00 POTYAUTASOK (mulatós zene)

- T ű z i j á t é k
22:00 MÁRIÓ

23:00 Alfa-Buli !
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HUMOR MÁCSIK

Részletesebben a www.vep.hu oldalon !
A műsorváltoztatás joga fenntartva!
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