Farsangi vacsora az Internátusban
Eltelt a 2016-os év, és ezzel elszállt felettünk a 25 éves jubileumi esztendő. Bár
az idén számunkra nincs jeles évforduló, ez nem jelenti azt, hogy csak szürke
hétköznapok élünk. Ugyan tavaly az ünnep forgatagában sűrűbbek voltak a
rendkívüli programok, azért úgy látjuk, rendezvényekben az idén sem fogunk
szűkölködni.
Hamarosan megkezdődik a nagyböjt, ám még mielőtt életvitelünket
aszketikusabbra, lelki világunkat pedig elcsendesedettebbre fordítjuk, még van
egy fontos feladatunk: El kell űzni a telet!
Ennek a legjobb módja a farsangtartás, amit kollégiumunk már 7 éve meg is
tesz. Ekkor mi mindnyájan jelmezeket öltünk és vígan töltünk egy estét.
Ilyenkor a rend felborul és nem a konviktus séfmesterei látják el szokásos
teendőiket, hanem a diákok veszik fel a kötényt és állnak a fazekak vagy
kivételes esetben a bogrács mögé.
Általában a diákok ezt a délutánt nem töltik tanulással, mert mindenki lázban
ég a közelgő esemény miatt. Van, aki a konyhában serénykedik, mások termet
rendeznek, vagy éppen terítenek az ünnepi vacsorához.
Amint eljön az ünneplés ideje, vagyis a hét óra, a jelmezbe öltözött diákok
csoportokban özönlenek az ünneplőbe öltöztetett konviktus felé.
Az idén étkezés előtt, a vacsora nyitányaként a Mosolyra hangolók együttes
repertoárjából hallgathattunk meg néhány dalt és diáktársaink egyéb zenés
műsorral gyönyörködtettek minket, majd rövid köszöntő és egy imádság után
kezdetét is vette a lakoma. Ez ilyenkor természetesen egész évben nem látott
méreteket ölt.
A vacsorát zárása után a további események már nem az étkezőben, hanem a
díszteremben folytatódtak.
Ahogy minden évben, idén is jeles szakmabeli zsűritagokat válogatott össze a
kollégium vezetősége, így az általunk készített ételek komoly elbírálásban
részesültek. A verseny idén is nagyon kiélezett volt és csak a szinte tökéletes
ételek tudtak valamilyen díjazást elérni.
Az est e szakaszát kollégiumunk tehetséges diákjainak műsorai követték.
Farsanghoz illően ének, zene és tánc volt a felhozatalban.

Farsangi együttlétünket jelmezverseny zárta, ahol a vállalkozó kedvű kollégisták
(és szilenciumra járó külsősök) összemérték jelmezeik esztétikai értékeit. Itt is a
főzőversenyhez hasonlóan kemény küzdelem alakult ki. Azonban a diákokból
álló zsűri a hatalmas felhozatal ellenére döntésre jutott. A verseny győztese
egyértelműen a legjobb jelmez volt: egy diák a Reformáció 500. évfordulójára
hivatkozva Luther Mártonnak öltözött, ezzel tökéletesen kiérdemelve a zsűri
jóindulatát.
Határozottan kijelenthetem, hogy a farsang elegendő élményt adott
mindnyájunk számára, és a jelek szerint a telet is sikerült elkergetni,
remélhetőleg erre a tanévre már végérvényesen.
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