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HÚSVÉT ELŐTT, HÚSVÉT UTÁN (igék és kis történetek Hézser Gábor nyomán) 
 

EZ IS GYÁSZ          
(Zsolt 30,12: Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és 
örömbe öltöztettél.) 
 
Meghalt a felesége és röviddel utána egyetlen fia is. Úgy érezte, 
elvesztette élete értelmét. Először a halálba akarta követni őket. Aztán 
más megoldást választott. Eladta Franciaország egyik legszebb táján 
fekvő, gyönyörű kis birtokát és elköltözött. Azt a kietlen, barátságtalan 
vidéket választotta, amelyet Cévennesnek hívtak. Szinte sivatagi táj ez. 
- Pontosan illik az állapotomhoz – gondolta, mikor megérkezett. Messze egymástól öt falu, 
düledező házakkal, barátságtalan emberekkel, aki tehette, rég elköltözött már. A férfiban egyik 
pillanatról a másikra születik meg a felismerés: teljesen el fog pusztulni ez a környék, ha – nem 
nőnek itt újra fák! 
Sokáig utazott, amíg rátalált a legközelebbi erdőre. Zsákszámra gyűjtötte a makkor és vitte haza a 
Cévennesbe. Ott vízbe áztatta a magokat, aztán elindult a kietlen tájon. Hosszú botjával lyukakat 
fúrt a földbe és egy-egy makkot ejtett bele. 
Három év alatt 100 000 tölgyet ültetett el így, remélte, hogy legalább 10 000 megfogan majd. És 
számolgatta magában, ha Isten még néhány évet ajándékoz neki, akkor folytathatja a fásítást. 
Amikor 1947-ben, nyolcvankilenc éves korában meghalt, Franciaország egyik legszebb erdejét 
hagyta maga után. A tölgyes 11 kilométer hosszú és több mint 3 kilométer széles volt akkor. A fák 
gyökerei megkötötték a homokos földet, virágok kezdtek nyílni, a lombok között madarak 
fészkeltek. A falvak képe megváltozott, csinosodó házak várták a zöldbe kiránduló városiakat. 
A férfira, aki egykor idehozta gyászát, csak nagyon kevesen emlékeznek. De ők azt szokták 
mondani, hogy a cevennesi erdő Franciaország, vagy talán a világ legcsodálatosabb síremléke. 
 
 

ÉLET-KÉRDÉS 
(Ézs 55,8-9: Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolatai, és a ti utaitok nem az én utaim –
így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim 
a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.) 
 
 

Mert már öregek voltak, séta közben gyakran megpróbálták elképzelni, milyen is lesz majd, ha 
Istennél lesznek. 
Egyre részletesebben festették le maguknak az eget. Aztán megint kétségek gyötörték őket. 
Végül a következő egyezséget kötötték: amelyikük előbb meghal, annak kötelessége még aznap 
éjszakáján felkeresnie a másikat. Egyetlen szót kell hogy mondjon: „Taliter” – ami annyit jelent – 
így van, vagy „aliter” – azaz: másként van. 
Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel, megegyezés szerint, megjelent öreg barátjánál. 
- Taliter? – kérdezte. 
Az elhunyt a fejét rázta. 
- Aliter? – kérdezte félénken a barát. 
- Az elhunyt ismét csak a fejét rázta, majd sokatmondóan mosolyogva csak ennyit mondott: 
- Totaliter aliter: teljesen másként van. 

                                  Szabó Endre 



VERSENYEK, EREDMÉNYEK, ESEMÉNYEK  
Február 18-án iskolánkból 12-en indultak a Zrínyi Ilona  Matematika Verseny 
megyei fordulóján. Az évente ismétlődő megmérettetésen szépen helytálltak diákjaink. 
A díjkiosztó ünnepségre minden évfolyamról a legjobban szereplő 15 tanulót hívták 
meg. Idén Révész Tamás (4/a) vehetett részt ezen a rangos eseményen, aki 260 
versenyző közül a 15. helyezést érte el. Gratulálunk neki!       

                                                                                                                               Csillagné Szentgyörgyi Ágnes 
*********************************************************************************************** 

2011. március 5-én szombaton délelőtt ismét megnyitotta kapuit a Magvető Általános Iskola. 
Tavaszi játszóházba érkeztek azok az óvodás gyerekek a szüleikkel, akik majd első osztályosként 
beiratkozva kezdhetik el iskolai tanulmányaikat. Megismerkedhettek azokkal a tanító nénikkel 
(Fodor Judit, Révászné Nagy Gabriella, Schriffertné Bendli Krisztina, Szabó Idikó), akik elvezetik 
őket a számok és betűk birodalmába. A 2. évfolyamos tanulók népdalokkal, néptánccal ötvözött 
tavaszköszöntő műsorral kedveskedtek, melyet szeretetvendégség követett. Kézműves 
foglalkozások várták vendégeinket a tavaszi díszek készítéstől egészen az arcfestésig. Egy szép, 
tartalmas délelőttöt tölthettünk el együtt.  

                                                                                         Schriffertné Szigeti Judit      
************************************************************************************************                                            
2011. március 5-én 8 tanuló: Bánfi Orsolya, Széplaki Ádám az 5/a , Juhász Rebeka, Herdeló Dorottya az 5/b 
osztályból, Béres Eszter, Borbély Eszter, Csillag Judit és Szabó Sándor a 6. osztályból indult 
Békéscsabán az Erzsébethelyi Általános Iskola szervezésében az elsőként megrendezett 
megyei angol csapatversenyen. Az 5-6. évfolyamos diákoknak meghirdetett vetélkedő 4 
fordulóból állt. Az első három írásbeli jellegű volt, melyek eredménye alapján kerültek be az 
említett gyerekek a (4.) szóbeli fordulóra, ahol a legjobb eredményt elért 10 csapat versengett 
egymással: írásbeli feladatsor, hallott szövegértés és szóbeli bemutatkozás volt a feladatuk. Itt a 
Bánfi Orsolya (5/a), Juhász Rebeka (5/b), Borbély Eszter (6.o.) és Csillag Judit (6.o.) alkotta 
csapatunk az 5. helyen végzett. (A többi csapattag más versenyen való távolléte miatt nem tudott 
eleget tenni a versenyen való részvételnek.)                              

 Turánné Bódi Beáta 
*********************************************************************************************** 
 
2011. március 4-5-én nyolc tanulónk Nyíregyházán képviselte iskolánkat a „Csodát virágzik a jelen” 
Református Iskolák Versenyén: anyanyelv, vers, próza, valamint népdal kategóriában.  
Pénteken reggel indultunk iskolánk kisbuszával, majd három órás utazást követően, még aznap délután sor 
került a versenyek első fordulóira. A pénteki nap fáradalmait nyíregyházi diákok családjainál elszállásolva 
pihenhettük ki. Szombaton, a verseny második napján minden helyszínen folytatódtak a versengések, majd a 
nap zárásaként hallhattuk a kétnapos verseny következő eredményeit: 
Anyanyelvi verseny: 
Sárosi Boglárka (4/a) II.hely 
Szépen helytálltak: Vad Imre (6. o.), Fekete Fruzsina (8/b)  
Népdal kategória:     Mesemondó kategória:   
Herdeló Dorottya (5/ b) II. hely  Jantyik Zsanett (4/b) II. hely 
      Herdeló Dorottya (5/b)  I. hely 

             Szabó Katalin (8/a)  III. hely 
Versmondó kategória:    Szépen helytálltak: Szabó Sándor (6.o.) és Dormán Daniella (7.o)           

Szabó Sándorné                                   
************************************************************************************************ 
 

 „Tiszta hanggal - a tiszta vízért!" A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
2011. március 10-én rendezte meg a víz világnapja alkalmából meghirdetett II. „Tiszta 
hanggal - a tiszta vízért!” dalversenyt. A résztvevőknek két dalt kellett énekelni műfaji 
megkötés nélkül, amely a vízről, vagy a víz bármely formájáról, illetve ahhoz kapcsolódó 
tevékenységekről szól. A versenyre négy kategóriában lehetett jelentkezni. Iskolánkból kilenc 

tanuló mérettette meg magát: 
 Perlaki Anna 3/b, Podobni Martina 3/b, Juhász Rebeka 5/b , Nagy Ede 4/a, Herdeló Dorottya 5/b, 
Borbély Eszter 6. o., Fazekas Csenge 6.o., Nagy Adél és Nyári Adrienn 7. o.  A megyei döntőbe, amely 
2011. március 19-én szintén Gyulán került megrendezésre, iskolánkból hat tanuló jutott be:  Perlaki Anna, 
Nagy Ede, Herdeló Dorottya, Fazekas Csenge, Borbély Eszter és Nyári Adrienn. 
Alsó tagozatos kategóriában:   I. helyezést ért el:  Nagy Ede 
Felső tagozatos szóló kategóriában:  I. helyezett:   Nyári Adrienn 
     II. helyezett:   Herdeló Dorottya                          

László Olga 



 
 „ Aranyos” Éneklők: március 11-én a budapesti Julianna Református Általános Iskola adott otthont a Béres 
Ferenc Országos Éneklő Versenynek. A megmérettetésre határainkon innen és határainkon túlról is érkeztek diákok. 
A szervező iskola ezzel a versennyel tiszteleg Béres Ferenc emlékének, aki a magyar dalkultúra kimagasló egyénisége 
volt. A verseny fővédnöke: özvegy Béres Ferencé is jelen volt. A református templomban a megnyitó áhítat után 
kezdődött el a korcsoportonkénti verseny.  Az egyéni versenyben a tanulóknak 3 kötelező éneket (1 genfi zsoltár és 1 
dicséret első verse, 1 népdal két versszakkal) és 1 szabadon választott népdalt (két versszakkal) kellett előadni. Ebéd 
után a résztvevő gyermekek közös éneklésen és kézműves foglalkozáson vehettek részt. 
Iskolánkat ezen a versenyen nyolc tanuló képviselte. 
Eredményeink: 

Keresztes Lili 1/a   arany minősítés+ különdíj 
Pályer Tamás 2/b  arany minősítés + III. helyezés 
Szűcs Eszter 3/a   arany minősítés 
Nagy Ede 4/a   arany minősítés+ különdíj 
Herdeló Dorottya 5/b  arany minősítés+II. helyezés 
Fazekas Csenge 6. o.  arany minősítés+III. helyezés 
Nagy Adél 7. o.   arany minősítés+II. helyezés 
Szabó Katalin 8/a               arany minősítés 
 

Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!                                              László Olga 
************************************************************************************************ 
2011. március 11-én Szentesen a Kiss Bálint Református Általános Iskola ötödik alkalommal rendezte meg 
multimédiás hittanversenyét. A versenyzők különleges, az általános iskolai hittan tananyaggal 
kapcsolatos feladatokat kaptak; ezeket számítógéppel, internet segítségével és multimédiás 
eszközökkel kellett megoldani 2 óra alatt. A magvetős diákok három 2 fős csapattal indultak, és szép 
eredményeket értek el: Jantyik Zsanett (4/b) és Futó Krisztián (4/b) II., Kopcsák Róbert  
(7. o) és Nánási Gergő (7.o.) V., Barta Bettina (5/a) és Széplaki Ádám (5.o) IX. lett ezen az országos 
versenyen!    
                                                                                                                                  Csüllög Ferenc 
********************************************************************************** 
 

Március 21-én és 22-én az 5. Számú Általános Iskolában rendezték meg a Lékó Ilona Környezetvédelmi Versenyt 
a hagyományokhoz híven. Az idei téma a tűz volt, mint energiaforrás. Iskolánk alsó tagozatos diákjai közül 3/a és a 3/b 
osztályosok makett-készítésben indultak, és lettek díjazottak, a felsősök: Kopcsák Róbert, Nánási Gergő és Pápa 
Dániel (7.o.) az energia témaköréből természettudományi területen IV. helyezést értek el.                                        
                                                                                                                              Csőszné Hámori Ágnes 
************************************************************************************************ 
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatot hirdetett „Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel” címmel. 6 általános iskolából 414 alkotást küldtek be a gyerekek, alsó és felső 
tagozatosok egyaránt. Közülük Juhász Áron (3/b)  
I. helyezést ért el, Perlaki Anna (3/b) pedig különdíjban részesült.          Csőszné Hámori Ágnes 
************************************************************************************************ 
A Bay-Napok alkalmából rendezett Heuréka rajzpályázat résztvevői: Stók Zsolt (4/b)I. helyen végzett:, 
Ungor Zoltán (4/b)III. lett, valamint különdíjat kapott Ökrös Patrik (3/a). Dicséretes oklevelet vehettek át: Sárosi 
Boglárka (4/a), Jantyik Zsanett (4/b), Borbély Dominika (4/b),Bánfi Orsolya (5/a),Juhász Rebeka Sára (5/b).  

Februárban kerültek elbírálás alá a Toyota Dream Car nemzetközi rajzversenyre beküldött rajzok: 3 
kategóriában összesen 1700 alkotás. A 10 éves kor alatti kategóriában Szűcs Eszter (3/a) az előkelő 
II.helyezést érte el. A legjobb 15 alkotást Japánba továbbítják.                               Fodor Judit                          
********************************************************************************** 
 

Törökszentmiklóson a Bethlen Gábor Református Iskola által megrendezett „Te legyél a Net-jobb!” országos 
döntőjében Futó Krisztián 4/b osztályos tanuló  IV. helyezést ért el.                                                           Szabó Ildikó                                            
*********************************************************************************************** 
Iskolánk regisztrált a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és több piacvezető informatikai cég által támogatott „Találd fel 

magad!” nevű informatikai játékra, amelyre 4. osztálytól 8. osztályig lehet nevezni. A verseny 
során minden hét elején a diákok fejtörő és internetes kutatást igénylő feladatokat kapnak több 
tantárgyból: matematikából, történelemből, magyar nyelv és irodalomból, fizikából, 
informatikából, biológiából, földrajzból és rajzból. A feladatok megoldásába tanárokat is 
bevonhattok. A verseny március 28-án indul és 6 héten keresztül fog tartani. A helyes választ 
beküldők között minden héten egy XBOX 360-as játékkonzolt sorsolnak ki. A játék végén még 

további három darabot, valamint értékes hardver- és szoftver termékeket. Minél több helyes választ küldötök be, annál 
nagyobb a nyerési esélyetek. A feladatokat e-mailben kapjátok meg, és azon keresztül kell a megoldásaitokat 
visszaküldeni.  A játékhoz kapcsolódóan iskolánk egy teljes levelezőrendszert kapott, melyben minden dolgozónak, 
tanárnak, tanulónak létrehoztak egy e-mail címet, melyen keresztül kell majd a megoldásokat elküldeni. 
                     

   Csillagné Szentgyörgyi Ágnes 



 
XXX. Régiós Iskolai Mini-Tenisz Bajnokságon vett részt Szentesen 2011. március 5-én Csukás Orsolya 
(2/a), aki a 2. osztályos lányok közötti versenyben a III. helyezést érte el.                     Csukásné Kovács Katalin  
************************************************************************************************************************ 
2011. március 18-án rendezte meg iskolánk az I. Magvető-kupa Úszóversenyt a gyulai Várfürdő 50 
méteres medencéjében, melyre tíz iskola nevezett be. 

 
50m fiú mellúszás: 2000:  6. Jakus Roland  7. Nagy Ede, 2001: 8. Pápa Márton 9. Pápa Zsombor  
10. Varga Dániel, 1998:   1. Nagy Benedek 10. Nádasdy Balázs , 1999: 10. Nagy Róbert    
 
50m leány mellúszás: 2000: 8. Papp Daniella  9. Petri Izabella , 2001: 5. Burás Annamária, 
1997: 2. Domokos Zita  6. Petri Tímea  1998: 11. Béres Eszter 13. Fazekas Csenge  
1999: 4. Herdeló Dorottya 7. Juhász Rebeka  

 
50m fiú hátúszás: 2000: 2. Jakus Roland , 2001: 8. Pápa Zsombor 9. Pápa Márton,  
1998: 2. Nagy Benedek 5. Nádasdy Balázs  8. Jordán Krisztián 9. Kopcsák Róbert  
 
50m leány hátúszás: 2000:8. Papp Daniella  2001: 1. Burás Annamária  1997: 4. Nagy Adél  
5. Domokos Zita 1999: 5. Herdeló Dorottya  

 
50m fiú gyorsúszás: 2000: 1. Jakus Roland 8. Nagy Ede, 2001: 9. Pápa Zsombor 10. Pápa Márton  
1998: 1. Nagy Benedek  5. Nádasdy Balázs 10. Mócz Dániel  
 
50m leány gyorsúszás: 2000: 9. Papp Daniella, 2001: 1. Burás Annamária 10. Farkas Kinga  
1997:5. Nagy Adél  6. Domokos Zita, 1999: 5.  Herdeló Dorottya  
  
4x50m fiú gyors váltó: 3. Magvető A (Jakus Roland (2000) ,Jordán Krisztián (1998) , Nádasdy Balázs 
(1998) ,Nagy Benedek (1998) 
7. Magvető B (Nagy Ede 2000) ,Mócz Dániel (1998), Mátyási Szabolcs (1998),  Kopcsák Róbert (1998) 
 
4x50m lány gyors váltó: 4. Magvető A Herdeló Dorottya (1999), Burás Annamária (2001), Domokos Zita 
(1997), Nagy Adél (1997) 
6. Magvető B  Juhász Rebeka (1999), Béres Eszter (1998) , Fazekas Csenge (1998), Petri Tímea (1997) 
7. Magvető C  Podobni Martina (2001), Farkas Kinga (2001), Petri Izabella (2000) , Papp Daniella (2000) 
 
25m fiú mell:  2003: 6. Herdeló Csongor  8. Székács Márk  

 
25m lány mell:  2002: 6. Sándor Lilla , 2003: 6. Csukás Orsolya 10. Nagy Melinda  

 
4x25m lány mell váltó: 5. Magvető A Papp Daniella (2000), Burás Annamária (2001), Sándor Lilla (2002), 
Csukás Orsolya (2003) 
6. Magvető B Petri Izabella (2000), Balogh Noémi (2001), Nagy Melinda (2003) , Keresztes Lili (2003) 

                              Nacsa Rita 
*********************************************************************************************************** 
 
A Körzeti Mezei Futóversenyt 2011. március 24-én rendezték meg a városi sporttelepen. Kiemelkedő 
eredményeink:  
I. korcsoportos lányok:   
19. helyezett: Csukás Orsolya (2/a)                                                                Csapatban : VII. helyezett   
I. korcsoportos fiúk: 
1. Kesztyűs Róbert (3/a) 9. Székács Márk (1/b) 19. Herdeló Csongor (1/a)  Csapatban : III. helyezett 
II. korcsoportos lányok: 
10. Gajdács Zita (5/a) 17. Balogh Noémi (4/a)                                  Csapatban:  IV. helyezett 
II. korcsoportos fiúk: 
5. Jakus Roland (4/b) 15. Nagy Ede (4/a) 16. Halász Balázs (4/b)                Csapatban: IV. helyezett 
III. korcsoportos lányok:   14. Béres Eszter (6.o.) 
III. korcsoportos fiúk:    3. Nagy Benedek (7.o) 6. Nádasdy Balázs (7.o)  
14. Kesztyűs Zoltán (6.o.) 15. Mátyási Szabolcs (6.o.)                                   Csapatban: I. helyezett 
 
************************************************************************************************ 
 



Kedves Gyerekek! 
  
A Hírharang környezetismereti  (" Katicás") versenyének  márciusi helyes megoldása: 1. B  2. B  3. C 
 Februári nyertesek: Perlaki Réka 1/a  Turán Simon 1/a 
  
Márciusi feladványok:     
 1. Melyik ünnepet előzi meg a 40 napos böjt?   

 A. karácsonyt  B. húsvétot  C. farsangot  D. szilvesztert   
  
 2. Mire jó a pukedli? 
     A. megenni B. bókolni  C. felvenni  D. elmondani  
  
3. Tavaszi erdőben túrázunk. Az erdőt még foltokban hó borítja, de a hó alól már kis virágok  kandikálnak ki. 
A tavasz első virága minden télen a hagymájában felhalmozott táplálékból él.  Melyik virág ez?   

 A. erdei ciklámen B. hóvirág  C. ibolya  D. illatos hunyor 
 
 A megfejtéseket nevetek, osztályotok feltüntetésével írjátok rá egy lapra, majd a 4/a osztályban lévő 
gyűjtőládába dobjátok bele!                                                                                        

Jó munkát kívánok!     Révászné Gabika néni  
***************************************************************************************************************************

  
Bibliai fejtörő 
A nagyhét eseményeinek betűi összekeveredtek! Állítsd helyre őket, és számozással tedd 
sorrendbe az eseményeket!  
A megoldásokat Csüllög Ferenc tanár úr várja. 

 
SORSZÁM  ESEMÉNY NEVE 
 VÉTSÚH  
 YGANÖRTÖKCSÜT  
 VASRÁGVIÁRPAN  
 SMBZOATNAGY  
 NTEKAGYPÉN  

 
 
 
 

 

A Hajnalcsillag Református Óvoda(Gyula, Szegedi Kis István u. 18.) 
2011. április 9-én szombaton 10-12 óra között 

 

TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZAT, 
 

2011. április 19-én, 20-án, 21-én, 27-én, 28-án, 29-én  8-12 óra között 
nyílt napokkal egybekötött  regisztrációt szervez. 

Ekkor lehet jelentkezni az óvodaiskolai nagycsoportba is. 
 

Óvodai beiratkozás: 2011. május 3-4. 
 

Várjuk azokat az óvodaválasztás előtt álló szülőket, 2-5 év közötti gyermekeikkel 
együtt, akik szeretnének megismerkedni óvodánk életével, programjaival. 

 
 
 



 
 

Felhívjuk a leendő első osztályosok szüleinek figyelmét, hogy az 
beíratáshoz szükséges előzetes regisztrációra 2011. április 6-7- 8-án  
800-1600 között kerül sor. 

 
BEÍRATÁS 

 
2011. április 18-19-én 700-1700  között lesz az iskola igazgatói irodájában. A 

beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, lakcímkártya, óvodai szakvélemény, orvosi igazolás, Taj-kártya 

Mindenkit szeretettel várunk, akik a hívó szót hallván bennünket, a Magvetőt 
választják! 

 
************************************************************************************************ 

 
FIGYELEM!  2011. április 14-15-én NEM LESZ TANÍTÁS az iskolában! 

 
************************************************************************************************ 

 
Mai családi istentiszteletünkön az óvodánk Maci csoportja szerepelt. 

************************************************************************************************ 
 

Áprilisi program 
 

április 6-7-8.    - Első osztályosok előzetes regisztrációja 
április 7. 1245    - Alsós vers- és prózamondó verseny (házi fordulója) 
április 8.    - Bendegúz Nyelvész Verseny területi fordulója 
április 9. 1000-1200   - Tavaszváró óvodai játszóház 
április 9.     - Focikupa (Vésztő) 
április 11-12.    - Ebédfizetés 
április 11. hétfő 1630    - Szülői értekezlet (1., 2., 5.,6.,7.évfolyam) 
április 12. kedd 1630   - Szülői értekezlet (3.,4.,8. évfolyam) 
április 12.     - Kórustalálkozó (Orosháza) 
április 12.    - Városi versmondó verseny (felső tagozat) 
április 13.     - Városi prózamondó verseny (felső tagozat)  
április 14-15.    - Tanítás nélküli munkanap 
április 15. péntek   - XII. Országos Bibliai Történetmondó Verseny 
április 15. péntek   - Református Országos Úszóbajnokság (Mezőtúr) 
április 15. péntek   - Alsós vers- és prózamondó verseny 
április 18-19.    - Beíratás   
április 20. szerda   - Tavaszi szünet előtti utolsó munkanap 
április 21-26.    - Tavaszi szünet 
április 27. csüt.   - Tavaszi szünet utáni első munkanap 
május 1. 1000    - Családi istentisztelet, anyák napja (Szolgál: 1. évfolyam) 
       
 

A Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda 
Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény információs kiadványa. 

Megjelenik havonta egy alkalommal. Felelős kiadó: Varga Ottó Szerkesztő: Turánné Bódi Beáta 
Postacím: 5700 Gyula, Árpád u. 4-6. Pf.: 118; Telefonszám/fax: 06/66 463-405 

Web: www.magvetoiskola.hu; E-mail: info@magvetoiskola.hu  
 


