
Újdonságokból sosincs hiány 

 

Itt nálunk a Szent Imre Kollégiumban az élet mindig pezseg!  

 

 (A kép csak illusztráció ) 

 

 

Otthonról hazatértünk a kollégiumba. Az újrakezdés friss illata fogad. Ilyenkor minden apró 

változás feltűnik, az újdonságok – falra kifüggesztett új plakátok új gondolatmorzsával, új 

eszközök, átrendezett termek – olyan örömet ébresztenek, amit egykor gyermekként éltem 

meg, amikor az óvó néni új játékkal lepte meg a csoportot.  

 

Kíváncsian kukucskálok be egyenként a termekbe, feltérképezem, mi az, aminek örülhetek. 

A lépcsőkön feljövet elolvasom a gondolatmorzsát, Avilai Szent Teréz gondolata: 

„…Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik; Isten egymaga elég!” 

A második emeletre érkezve, a megszokott ívben veszem be a kanyart a mosókonyha felé. 

Bekukkantok – „Jé, egy új mosógép a rég ismert kettő mellett!” Elégedetten veszem 

szemügyre a fehérlő, vadonatúj „masinát”: „Rád már szükségünk volt! Jó szolgálatot fogsz 

teljesíteni!” Nézegetem az ikonjait, a kijelzőt, mellette egy öntapadós matrica hirdeti, hogy 

kitől kaptuk ajándékba: „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával; Bethlen Gábor 

Alap”. Jó tudni, mi honnan van…   

 

Továbbhaladok kedvenc találkozóhelyünkre, az étkezdébe. Itt már folyik is az 

élménymegosztás az otthonról hozott falatok mellett.  

 



 
 

A hírek mind itt „futnak össze”. Állítólag minden emeleten van egy új porszívó, az első 

emeleti étkezdében két új elektromos főzőlap és két új hűtőszekrény várta az ott lakókat. Itt 

nálunk, a második emeleten új gáztűzhely, új mikrohullámú sütők jelentettek meglepetést. 

Mindenik felékesítve a „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával; Bethlen Gábor 

Alap” matricával.  Szóval ez az a meglepetés, amiben semmi sem titok. 

„- De azt hallottátok, hogy idén az ötös és a hatos szobába új középiskolások költöztek?” 

„- Tényleg? Meg kell látogassuk őket!” 

„- És tudjátok, hogy májusban lesz Evelin és Levi esküvője? A meghívót láttam 

kifüggesztve a második emeleten.” 

„- Csodálatos! Arról nem fogunk hiányozni!”  

 

 
Szóval újdonságokból nincs hiány! 



Az étkezdéből kilépve még hallottam a folytatódó jó hírek néhány szófoszlányát, de már 

gondolataim a kápolnába vezettek hálaadásra.  

 

 
 

Ildikó 


