„…ÉS MEGVAN AZ IDEJE A TÁNCNAK.”
Internátusunkban immár három éve farsangi vacsorát rendezünk, ami első hallásra nem tűnik
különlegesnek, mégis ha tudomásunk van arról, hogy a vacsora hogyan készül, izgalmasabbá
válik a hír. Az ünnepi menüt a diákok készítik kisebb-nagyobb gyakorlattal hátuk mögött,
ugyanakkor annál nagyobb lelkesedéssel és igyekezettel. Szükség is van két délutánra ahhoz,
hogy minden szép rendben történjen, na és a vacsora is elkészüljön 120 főre. Ezek a napok
szorgos munkával telnek, mégis jó hangulatban, sok-sok nevetéssel, beszélgetéssel, a
tanulásról sem elfeledkezve. Az internátus apraja-nagyja kiveszi a részét a feladatokból. Jó
egy kicsit belekóstolni a felnőtt lét szerepeibe, vendégeket várni, házigazdának lenni…Mégis
úgy gondoljuk, hogy az este kitüntetett szereplői a diákok. De nézzük hogyan vallanak erről
ők:
„Mindenki nagy izgalommal várta a farsangi vacsorát, mégis a legnagyobb öröm akkor ért
bennünket, amikor megtudtuk, hogy mi is részt vehetünk benne, hiszen a diáktársaink
megszavazták az általunk javasolt fogást, ami nem más volt, mint - a roston sült csirke
salátaágyon. Ezen kívül még négy étel jutott be az elkészítendő főmenü kategóriába. Eljött a
pillanat, hogy megvalósítsuk azt, amit elképzeltünk. Elsőként a saláta összeállításához
fogtunk. Ez még nem is bizonyult nagy megpróbáltatásnak, ám a hús fűszerezése és kisütése
annál inkább. Azt is fontos megemlítenünk, hogy mi hárman több, mint harminc személyre
készítettük a finomságot, és közben törekedtünk a fődíj elnyerésére is. Végre minden
elkészült és megterítettük az ünnepi asztalokat. A többiek is előrukkoltak az általuk készített
gasztonómiai specialitásaikkal. Először a zsűri tagjai kóstolták végig a menüt, majd mi,
diákok is nekiláttunk a finom vacsorának. Nagyon élveztük, hiszen a főételeken kívül
ínycsiklandó desszertek is vártak ránk. A vacsora elfogyasztása után a díszterembe mentünk,
ahol már várt minket a Csörömpölők együttes, akik táncházba invitáltak minket. Kis szünetre
akkor került csak sor, amikor a zsűri kihirdette az eredményeket. Itt ért minket a legnagyobb
meglepetés: elnyertük a legpikánsabb ételért járó oklevelet. Nagyon boldogok voltunk, hiszen
ez azt jelentette, hogy nemcsak nem vallottunk szégyent, hanem finomat is főztünk! Reméljük
jövőre is bekapcsolódhatunk a farsangi vacsora elkészítésébe.”
„Az este viszont még nem zárult le, hanem folytatódott a tánc, szólt a népzene és egyre
többen bekapcsolódtak a mulatságba. A végén annyian voltunk, hogy két kört kellett
kialakítanunk, a hely azonban már így is kevésnek bizonyult. Nagyon hálásak voltunk a
zenekarnak a fergeteges hangulatért. Rendhagyó módon tíz órakor zárult különleges esténk,
jóleső fáradsággal tértünk nyugovóra.”
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