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.fl nyolcadih osztdly
Szemiinh a pdteren fiigg,
Ahoyy lessuA szqudt
Es egybeforr q csiindben

Otuenhilenc didh.

Egy sziu uagyunh, egy

l6leb,

Egyetlen gondolat,
Es liihtet6 agyunk egy
Prablimdt bontogat.

s,c:nc;e ft'egxaearea!
Izgatottan virtunk!
Tairilfattuli, milyen lesz a kiinto'
siid, milyen lesz a szived! Egy kicsit
soka i6tt6l, de ann6l iobban meg1ept61 benniinket,

Az dregelt meg egyenesen borz-asztd
doleot csiirdltat<. ilttevCotek! lsmdtlent: eltdvedtck a szerencs€tlenel<! Mennek, ntendecCltrek, egvszerrc csal< azolt veszik cszre

mdgukat, holy rtr6g
Na perszel

'
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a

fdl<

is

isnrerosek!

igttticistdknak rosszul esne,

ira az o tediukrdl cqy sz6t sern szdlndk'

ReSnr.rm, elhagvtad

{yermekcip6idet, 6s egyszerre m6rfiildes csizmdt
kaptril, hogy {iilfel6 ivelj $yiiny6rti
oiiv{don !

Az volt aztan teal A-piusi lcgjoLrb esetbetr

a

erednrdnve-a haviban?
lsv aziifi kellentesen telt el a nap' Most
isni6t hozzdfoqhatunk az €szficarnit6 gtirrjg
igek rnaqoldsiiltoz, de legaldbb egy 6lvczc-
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hidd, hogy idegen vagy

nrosogat6viz rrtellctte. Meg

is

hivtAk

egy

tcdra a lakabhetvcn tartdzkod6 tandrokat (captaiio benevolentiae). Kosz<irrt€k
a tiszti:ssdget, csak azt nem tudom, volt-e
t<is

Pius sz6m6ra!
Mienh lett6l! Orijkre meSszerettiink ! Csak te ne hagyj itt benniinket htitleniii! J6ii min6l t6bbsztir,
legaldbrb minden h6napban, Ez6rt
'szLrettink, mert i6 vend6$ va$Y,
'sokszor
elj6ssz hozzdnk,
Mindig na{yobb meg6rt6ssel fogiadunk, Mindig tiibben 6s tiibben fogadunk magunkhoz, Felkarolunk mele$
szeretettei, mert a mienk is va{Y 6s
mi a tieid akarunk lenni!
Salve Re6inum! aPius

t6s kirArrclul,{s crrrldk6t gyOmiisz<ilhetji.ik
bele enrldkezettink lyukas tarsolydba'
EE.rJig[ffi-.ffifir@

Regnurn Etd6sdtA konviktus IIl.

kerekedtiink iel okt6ber 6-6n 6s szekeriink

szakaszdban Regnum
lrokorbe tomdriiltek azok a iir.ik, kik a cikkirdsban. lanszcrkcsztdsben, nvomdatechnikiban, h khtolikus sajtd isrndretdben gYakorlatra akarnak szert tenni.
Az ir6kcir celja az ir6i tehetsdgek telkaroldsa, tervszerii nevel6se 6s fejlesztdse'
hoev rnincrl tdbben keriilienek ki intizetiiilib6l, akik a katolikus sajt6 erdekdbcn
dolgozni fognak. A kor hetdnk€nt ir6kiiri
elmdleti €s
svtilest tart.-Minden svfil€snek
-A szakasz- rnagisztere
Evakorlati r6sze vatt.
i6ndszerescn el6adia a kiikinbdzo cikkfaiokat. lapszerkesztdsi
-betiitipusokat,titkokat, korrektura

It!lelrniikbert, kiv6ncsian 6rdekltldtek utunk
lel6l. illi megnyugtattuk 6ket, hogy .csak
az. oreg Mecsel<hez tcsziink kiruccandst.

sait6 ter€n'dolsozni tudion. Ezt krjvetik a
roitiinzdtt gyakorlatok. Pl. megismerkednel a kdr takiai a riportirds technikdjdval'
utdna riportol- ir miidenki megadott t6m6-
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ormwddrl.rc.k rnn'dd'
E6.ta

n]di6t. nrint ntinden 6vben, ntost is a
csaiocato Mecsek felc ilinyitoltuk. A kcirnydk' lakdi tijabb n€pvindorl;ist6l val6
Orori, kacag6s kdzepette indultunk el

a

Ialiabheev. Metesmdnv, Remcterdt stb. fel6.

iJitunkori' ott diuzzailt a j6l megtonrdtt
hAtizsAk: a mamel( €s Fr. Ditty6 gondos-

kodAsinak kezzelfoghat6 bizonys{ga. Ez

azonban nern akadAlyozott meg benniinket
az el6rejutAsban. Fdradhatatlanul rdttuk az
utat.
llr.rsszadalmas lenne az dsszes csoport

kirdndulisiit leirni, eztrt csak egyp{rat
ki kdziiliik.
rasadok
"Az elsd
szakosz a Szuad6-vdlgybcn
iitiltte fcl sitorfdjAt. A firik egy resze
nagvszab.{sri urcccsct vivott a ncgycdik

szdval mindent,
k6szitCst,
anri sziiks€ges ahhoz, hogy valaki ma a

16l.

'A

szakasz 41 tagia kOziil 30 tagja van
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agy unh,

Hisz mds a urig3tunh, cdlunh
Es mdsrol cilmodunh.
Es eltiinib el6lem
Otuenhilenc ditih,

S. h6riilzsibon1 q cs\ndben
Otuenhilenc uildg.

Csorba Gv6z6.

A PIIJSI TAVIRATI

IRODA

HIRET.
Epitkez6sek. Az intdzct apraja, nagyja
tarJrarrvif t szcrne kkcl nlzi azol<al a hatalmas
dlivirrllol<at, amclyeket a betegterrni dtjd16
fele ldt emelkedni. A munkdsok lebontottdk
nt|r az oldalkorldtokat. K6sz{il az ii, nagy
terrasz.

A simndzium ldldszintj€nek, a rendhAznak ds konviktusnak eldgazdsdndl portaszoba €piil. A falakkal rndr
maqasabbra iutottak.

cgy

mdterndl

A IIl. szakasz j{tsz6tere melletti k6tal
elk€sziilt az el6ktjl6 feljardV?l egyiitt. IViost
a iAtszdtdr felt<ittdse folyik.
L6szl6ban a ginrnAM. .lambrekovich
-rii tarrdrt nyert.
J\lost fcjczte be
ziunr
a rend szcgcdi ftii-skoldjan.
M. Iamhrekovich vcszi dt a RcgnumgArda
vezetdsdt a girnndziutnban.
Macasranq=i vcnd€ge volt a Piusnak P.
Bra.si szcrnclydben, aki a Jdzus-Tiirsasdga
tanulnrAirvait

nCrnet assz-isitenciAjAnak vezet6je' (Ehhez
az asszisztenciAhoz tartozik a magyar rend-

tartomAnv

is.)

A

Piusban felejthctetleni.il

kedves bbnvomdst hasvott. A firikrdl ez volt
a v6lem6nve: ,Sie sind wirklich slramme
Buben. dab imboniert einem Deutschen!u

Okt. l2-16-is iart6zkodott kiizijttiink. Okt.
l6-6n meghatl 6s benstisdges iinnep kerei
t€ben bricstizott l6le a Pius.

az irdkdrnek. Ez is mutatja, hogy a Regnum-

nak sikeriilt felebreszteni bennfink a sait0
ir6nti 6rdekl6d€stinket.
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Pdter Btust a Prlg'sbo,n.
-

osz.t-lly,,civil" ltt-rvetttlCkcivcl. Mdsok rigy
tartot'ril( tiiz. fijlc a rAkokat, ltogy azok elpirultak.
No ldnr, nrire ktpes a ,,szccskal"
'

I

Riporteriinlc 6pp akkor <iriikiti
meg lemez€n, amikor a IIL
szakast iet€k6t fi6yeli a p6terek
t6rsas69dban,

A ntdsotlik szakaszistdlt rn69 vCrengz6bb
sz6rakozdssal tdltdtt6k el az iddt: sz{mcsat6t vivtak ccvnrdssalI IIei, micsoda ltarc
volt az! Mint ;'hdborriban hz acdlfccsi<ik,
risv ronkodtek a sz6mok nvilai €s nyomuktalfaltak a gyiiltOUiir iejtOgatO
"hullilkn
helv fel6.

De ndhem mdgis rtgy jiin:
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P. Mlszoglad, P.
'obbfa:
'6.rusl
P- Elscsser, P. I{.eofltng.)
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