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"Nagy várakozással nézzük, hány elsőst íratnak be hozzánk, aztán a fenntartó dönt, megtartja-e az 
iskolát, vagy sem. Minden évnek örülünk, amit el tudunk kezdeni" - fogalmazott a medinai iskola 
vezetője.  
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