
Végre újra „borsófesztivál” 
 
 
    Ismét „Borsófesztivál” 2019. június 15-én a Feketehegy-Szárazréti Gasztró-
udvarban. Szép hangulatos helyszín, 35 fok meleg. 
    Szigli István önkormányzati képviselő úr megnyitójában bejelenti, hogy 5 csapat a 
hőség miatt lemondta a részvételt. Nem szomorkodunk, előtte épp arról 
beszélgettünk, azért szeretjük ezt a fesztivált, mert kicsi és nagyon családias. Így 
most még inkább az lesz! Gyuri hozta a szokásos autónyi felszerelést, aztán jött a 
Laci edényekkel, hűtőtáskával, Jocó hozza a húsokat, mi Irénkével nekiállunk a 
dekorációnak. Olajozottan megy minden, mindenki tudja a dolgát. 10 órakor 
megkapjuk a 3kg borsót, és megkezdődik a főzés. A mai menünk tárkonyos csirke 
raguleves, borsóval. Második fogás őzgerinc és vaddisznóragu természetesen 
borsóval és hozzá köretként borsós galuska. 
    Én csak a segédmunkát végeztem Istvánnal - hagymapucolás, zöldség tisztítás, 
húsdarabolás - a főzést hagytam a „nagyokra”. Egy fiatalember folyamatosan zenél, 
ifjúkorunk slágereit játssza, vele dúdolva jókedvűen megy a főzés. Irénke és a fiúk 
hősiesen bírják a 35 fok mellett a bográcsból áradó plusz meleget. Aki végzett a 
részfeladattal, beáll táncolni, a végén megy a közös vonatozás. A zsűri nem csak a 
végén értékel, folyamatosan járkál az asztalok között, fényképez, ellenőrzi a 
munkafolyamatokat. Kint van a Fehérvár TV, elnökünk Gyuri nyilatkozik is nekik. 
    A fesztivállal egy időben már hagyományként egészségügyi szűrőnapot is 
rendeznek, ahol cukor-vérnyomás-koleszterin, EKG, csontsűrűség mérés, Melanoma-
szűrés, boka-kar index van. Pszichológussal, dietetikussal, gyógytornásszal lehet 
beszélgetni. Amelyikünk éppen ráér, odamegy Irénke reggeli palacsintájához, 
melyből hármat is megettem… a cukrom… na, soha többet, de isteni finom volt! 
     A zsűri elé járulunk az elkészült ételeinkkel, a levest kicsit sótlannak találják, a 
vadat kissé száraznak (nekünk nagyon ízlett, az utolsó falatig elfogyott), viszont 
Irénke borsós nokedlije egyöntetű elragadtatást arat. 
    Ujjongó ugrálással vesszük tudomásul, hogy a dekoráció és a tálalás díját mi 
nyertük. Gyuri és Irénke átveszik az érte járó jutalmat, készül a csoportkép, és 
nagyon boldogok vagyunk. 
   A színvonalas opera gála 4 órakor kezdődött. Még énekeltünk is. 
 
   Gratulálok a szervezőknek, a nagy meleg ellenére idén sikerült újra egy 
színvonalas, hangulatos eseményt megszervezniük. Várjuk a jövő évi folytatást! 
Gazdagodtunk egy szép élménnyel és nem utolsósorban egy újabb kupával!!! 
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