Farsangi vacsora 2019
A kollégiumi élet egyik legnagyobb eseményére került sor február 21-én, a farsangi vacsorára.
Ez az alkalom nem csak azért különleges az internátus lakói számára, mert ők készítettek el
minden ételt a vacsorára, hanem azért is, mert a fogásokat egy szigorú zsűri értékelte, akik
között Dóka Pál, szakácsmester is helyet foglalt.
Mind az öt tanulócsoport egy előétellel, egy főétellel és egy desszerttel állt elő. Az étlapon szerepelt
például panzerotti, spenótos palacsinta és feketeerdő torta is. Ezek a receptek a szakácsmester
szerint is igen bonyolultak, de a diákok kitűnően megállták a helyüket. A zsűri díjjal jutalmazta a
legzamatosabb előételt, legízletesebb főételt és a legfinomabb desszertet, valamint díjazták a
legszebb asztalterítést és egy különdíjat is kiosztottak. Az elégedettség, ami a diákok arcán látszott,
bizonyította, hogy milyen sok munkájuk volt a rengeteg étel elkészítésében. Ilyenkor más
szemszögből szemlélhetik a konyhások munkáját, akik minden nap a konviktus ételeit készítik, és
megértik, milyen nehéz is a munkájuk. Ezért is mondanak köszönetet ilyenkor nekik, hiszen az étel
az egyik legfontosabb dolog egy kollégista életében.

A diákok a jelmezek terén is nagyon kitettek magukért. A vacsorát egy jelmezverseny követte a
díszteremben, ahol megcsodálhattuk a kreatív alkotásokat. Volt olyan jelmez is, amihez produkció
is társult, ilyen volt például a Spice girls táncos előadása. Voltak, akik párosan öltöztek be, a zsűri
pedig a legkreatívabb jelmezeket kimenővel jutalmazta. Az este további részében a diákok
különféle produkciókkal szórakoztatták a vendégeket és egymást. A fergeteges hangulatról stand up
előadással, dobpárbajjal, zenés produkciókkal gondoskodtak. Az este talán akkor ért a
csúcspontjára, amikor a nevelők meglepetés produkcióval rukkoltak elő a diákok számára. A
Hupikék törpikéknek öltözött tanárok műsora osztatlan sikert aratott a közönség körében.
A jobbnál jobb ételeket kóstolva, látva a kollégisták lelkes munkáját, és hallgatva a színvonalas
előadásokat fogalmazódhat meg az emberben, hogy milyen különleges és összetartó ez közösség.
Aki belecsöppen az internátus életébe, az érezheti a családias légkört és szeretetet, ami miatt nagyon
különleges ez a hely.
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