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Hamarosan dön|€notek ke|| ató|. hogy meyik és m lyen kózépiskoa
tanuLTi szorotnél€k Ienni a e|kóVetkezó években'
A mi sko|ánk ú agÍáÍágazal ránl érdek|ődő íiataokal Várja' az
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sziveseníogadjuk azóídek|rdés| szemé|yesén Vagyle|elonrn
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