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Személyes visszaemlékezések
  
 









        


 
 













      




  
 

  

 








  



       

        








  
 






       






   
        

  












       

       

       
 





 
 

 





 
 

    








Évfolyamunk beiratkozásának 60. évfordulóján, 2013 õszén
az egykori Dimitrov téri kollégiumunknál busszal megállva
perceken át egykori közös élményeinket idéztük fel. Meg-
állapíthattuk, hogy többségünk a „Szent Imre” régi néven
kívül szinte semmit sem tud diákszállónk történetérõl.
Megítélésem szerint az ezzel kapcsolatos általános
ismeretek is igen hiányosak. 

A soproni Szent Imre Kollégium története II. 
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Egyetemi karok diákotthonainak hálózata 1953-ig
       

      









       
 






 




     
    
















