Jeden múdry filozof kedysi dávno povedal: „Človek je cieľavedomý živočích. Jeho
život má zmysel iba vtedy, keď sa púšťa do neznáma a ide si za svojim cieľom.“ Za svojim
cieľom si dňa 4.augusta 2018 išlo aj 11 súťažných tímov z Poriadia a okolia, pričom každý
tím chcel vyhrať jediné – Putovnú varešku obce Poriadie. Na futbalovom ihrisku, v obci
Poriadie, sa totižto konal III. ročník súťaže vo varení toho najlepšieho kotlíkového guláša.
Futbalové ihrisko sa postupne premenilo na obrovskú kuchyňu pod holým nebom. Na
pravé poludnie si všetci súťažiaci zapálili oheň pod kotlami a súťaž sa mohla začať. Pravidlá
tejto súťaže boli jasné! Uvariť za 4 hodiny čo najlepší guláš, hodný víťaza. Kotlíky sa
pomaly začali zapĺňať a obcou sa začala šíriť omamná vôňa chutného mäska, cibuľky
a majoránky. Počas celého dňa vládla súťaživá, ale veselá atmosféra. Družstvá sa snažili ako
najlepšie vedeli. Presne o 16 hodine bol guláš hotový a všetky súťažné družstvá odovzdali
svoje veľdiela porote. Prečo veľdiela? Pretože každý jeden guláš sa od toho druhého líšil –
surovinami, chuťou, farbou, vôňou, ale hlavne tajnou receptúrou! Súťažiacim napokon
nezostávalo nič iné, len dúfať, že zvolili tie správne ingrediencie, a práve ich guláš bude pre
chuťové poháriky porotcov ten najlepší. Trojčlenná porota sa po ochutnávke zhodla, ktorý
guláš je ten najlepší. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal tím Vráblik & Pražienka. Tento tím
vyhral Putovnú varešku a musel slávnostne odprisahať, že sa s vareškou nič nestane a budú ju
strážiť ako oko v hlave až do nasledujúceho ročníka, kedy ju odovzdajú novému víťazovi.
Alebo zostane u nich? Uvidíme! Po vyhodnotení si už mohli návštevníci pochutnať na
výborných gulášoch. A aby im z neho nebolo ťažko, mohli ho hneď aj vytancovať. Do tanca
im zanôtila skupina Myjavské heligónky. Všetci návštevníci sa tak mohli presvedčiť, že
takáto súťaž nie je len o kulinárskych zručnostiach, ale aj o dobrej nálade, priateľstve
a skvelej zábave.
A čo dodať na záver? Napríklad jednu múdrosť od Benjamina Barbera, ktorý raz
povedal: „Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nie je hanba. Hanba je báť sa
vstať a skúsiť to znova.“ A s tým súhlasím. Každý neúspech, je vlastne víťazstvo, pretože keď
v niečom neuspejeme, môžeme to vyskúšať zas a znovu. A práve preto sa stal každý jeden tím
víťazom. Môže to predsa o rok znova vyskúšať! A nielen ten kto už u nás varil, ale aj vy čo
práve čítate tento článok  Už teraz ste všetci srdečne pozvaní na IV. ročník našej súťaže
o Putovnú varešku obce Poriadie.
Zúčastnené tímy:
1. Záhradkári Poriadie v zastúpení rodiny Kolníkovej
2. Obecný športový klub Poriadie (2. miesto)
3. JDS Poriadie
4. DHZ Poriadie
5. Peter & Zdeno Dolný Výhon (3. miesto)
6. Ing. Juraj Novotný
7. Kolónie
8. Šimkovci
9. DUREC TEAM
10. RCB
11. Vráblik & Pražienka (1. miesto)

