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A valaha volt leghosszabb év áll mögöttünk! Mindenki fellélegzett, amikor szilveszter
éjjelén végre éjfélt ütött az óra. Sok minden átértékelődött egyéni, családi, de
közösségi szinten is: más dolgok lettek fontosak, másképp látjuk a múltat és másképp
tekintünk a jövő felé is. Úgy tűnik, olyan már nem lesz a világunk, mint 2020 előtt. De
az előttünk álló év - bízom benne - csak jobb lehet a tavalyinál. Nézzünk előre,
közösen, egy akarattal legyőzzük az előttünk álló akadályokat és együtt be tudjuk futni
azt a pályát, amelyre a sors kijelölt minket. Hiszem, sok jót tartogat számunkra az új
esztendő.

Sikeres, egészséges, bőséges, gazdag és boldog évet kívánok mindannyiunknak!

Huszár Zoltán polgármester

Kedves kunfehértói lakosok, Kedves Olvasók! 
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Kunfehértó a Vidékfejlesztési Program pályázatán keresztül – 
a többi között - egy hótolót és sószórót is beszerzett, hogy a 
téli hónapokban gyorsabban, nagyobb közlekedésbiztonságot 
nyújthasson a településen. A most hadrendbe állított kistrak-
torra szerelhető tolólappal az új kerékpárút hóeltakarítása is 
egyszerűbbé vált. A településen és a külterületen, a mintegy 40 
kilométeres úthálózaton eddig a hóeltakarítás 15-16 órát vett 
igénybe két géppel, a harmadig tolólapos traktor beállításá-
val ez az időtartam mintegy 10-11 órára csökkenhet. Ráadásul 

egy több mint 300 literes sószóró kiegészítő is felszerelhető 
bármelyik munkagép hátuljára, amely tovább növeli a haté-
konyságot. 

Intenzív havazás esetén a gépek folyamatosan dolgoznak 
majd, a sofőrök váltani fogják egymást, így a bel- és külterüle-
ten a hóeltakarítás gyorsabbá válik. A Fehértó Non-Profit Kft. 
munkatársai emellett párhuzamosan a járdák síkosságmentesí-
tését is végzik, ezt szolgálja a kereszteződésekben kihelyezett 
homok is, amelyet a lakosság is használhat majd.

Egy 2019-ben elnyert „Vár-
építő” pályázat biztosított for-
rást a Sporttábor lapostetőjé-
nek a felújítására. A szigetelést 
a kiírás szerint 2020. decem-
ber 31-ig kellett befejezni. A 
munkálatokat a helyi telepü-
lésfenntartó cég munkatársai 
végezték el, a szaktanácsadást 
pedig egy kiskunhalasi cég 
biztosította. A beruházás közel 
félmillió forintba került. Mint 
megtudtuk, a munkálatokkal 
egyidőben a Fehértó Non-
Profit Kft. irodájának a tető-
felújítását is elvégezték, erre 
az Önkormányzat biztosított 
mintegy 180 ezer forintot. 

ÚJ SZIGETELÉST KAPOTT A SPORTTÁBOR TETEJE

JÖHET A HÓ –
HADRENDBE ÁLLT A HARMADIK TOLÓLAPOS TRAKTOR



Nagy összefogásra volt példa karácsony előtt a kunfehértói Boros-
tyán Waldorf Iskola háza táján – számolt be róla a vira.hu hírpor-
tál. „Az ünnepi ráhangolódás szellemében ajándékgyűjtést rendez-
tünk rászoruló családok részére. Picike kis közösség vagyunk mi, 
hiszen nem rég indult az iskolánk, de megmutattuk, hogy sok kicsi 
sokra megy. A gyűjtéssel az volt a célunk, hogy szebbé tegyük 
embertársaink számára a szeretet ünnepét.  A gyerekeknek szánt 
ajándékcsomagokat kor, és nem szerint válogattuk szét, illetve 
igyekeztünk az igényeknek megfelelően ételcsomagot, háztartá-

si felszereléseket, és könyveket ajándékozni. Nagy mennyiségű 
csomag gyűlt össze, így jutott belőle: Jánoshalmára, Pirtóra, Kis-
kunhalasra, Kunfehértóra és Kiskőrösre is. Kiskunhalason nemrég 
összedőlt egy családi ház, oda vittünk háztartási felszereléseket, 
lábasokat, poharat, tányért szőnyeget.  Azt látjuk, hogy egyre több 
ember adományoz, ajándékoz így az ünnepek előtt. Reméljük jó 
példát mutatva másoknak, mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy a 
világ jobb hely legyen” – nyilatkozta Csőváriné Kovács Gabriella, 
a Csodabogyó Családi Bölcsőde vezetője.  (Fotó: vira.hu)
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A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincse-
nek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése felesleges. Éppen 
ezért ennek – bármennyire nem szeretnénk is ezt hallani – semmi 
köze a madarak segítéséhez, éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja 
veszélybe, betegíti meg és ítéli akár pusztulásra az állatokat – hív-
ja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület. A harminc éve nem tapasztalt keménységű fagyokat hozó 
2016/2017-es tél szomorú tapasztalatai, a tömeges madárelhullások 
és a közösségi fórumokon sajnálatos módon terjedő téves híreszte-
lések rávilágítottak arra, hogy a madarak és az emberek védelme 
érdekében Magyarországon is beszélni kell a témáról. Meg kell ér-
tenünk, hogy a vadon élő állatoknak nem a „szeretetünkre”, hanem 
értő, a saját szabályaik szerint élni hagyó, szemlélődő tiszteletünkre 
van, lenne szükségük! Éppen ezért a vízimadarak esetében a SOHA, 
SEHOL, SEMMIVEL NE ETESSÜK őket alapelv betartása jelenti 
a legjobb, az állatok érdekeit leginkább szem előtt tartó magatartást. 
Természetesen nem szeretnénk elvitatni senki döntési jogát attól, 
hogy mikor és mit tesz, és ami még fontosabb, nem kérdőjelezzük 
meg senki jó szándékát! Egyetlen célunk a szakmai érvekkel alátá-
masztott tájékoztatás, remélve, hogy az olvasottaknak köszönhetően 
a jövőben kevesebb madár kerül bajba – írják az egyesület szakem-
berei a közleményükben. 

FONTOS: NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT!

KŐRÖSIEK IS KAPTAK A KUNFEHÉRTÓI
BOROSTYÁN WALDORF ISKOLA ADOMÁNYAIBÓL
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1.250.000 forintot nyert hangszerszoba kialakítására a Nemzeti 
Tehetség Program pályázatán a kunfehértói Borostyán Waldorf 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – számolt be róla 
a baon.hu megyei hírportál. A megvásárolt új hangszereket online 
mutatták be a szülőknek és a gyerekeknek. A hangszerszobára 
azért van szükség az iskolában, hogy a gyermekek megismerked-
jenek az oktatáshoz használt hangszerekkel, megtanulják őket ke-
zelni, így az intézményben a zenei pedagógiai oktatás és nevelés 
több módon zajlik. Fontos a gyerekek érdeklődésének felkeltése 
a zene iránt, ezért kiemelt szerepet kap az oktatás során a diákok 
szemléletformálása. A későbbiekben iskolai zenekar alapítását is 

tervezik a tehetséges fiatalok bevonásával, hogy felléphessenek és 
különböző rendezvényeken mutathassák meg tudásukat. A prog-
ram keretében többek között gyermekgitárt, basszusgitárt, mando-
lint, bendzsót, gyermekhárfát, metalofont, furulyát, fuvolát, sza-
xofont, klarinétot, kongát, kolompot és ritmuskészletet is vásárolt 
az iskola. Az új hangszereket egyelőre csak online közvetítésen 
keresztül ismerhették meg a gyerekek és a szülők. A jövőben – 
amint a kialakult vírushelyzet engedi – az iskolában nyilvános 
hangszerbemutatókat tartanak majd óvodások és kisiskolások szá-
mára, ahol lehetőségük lesz megnézni, meghallgatni és kipróbálni 
is a hangszereket.   (forrás: baon.hu) 

HANGSZEREKET VÁSÁROLT A WALDORF ISKOLA

Összesen mintegy 360 ezer forint 
értékben juttatott el ajándékcso-
magot kunfehértói családok szá-
mára Karácsony alkalmából a Vö-
röskereszt helyi alapszervezete. A 
3000 forint értékű csomagokból 
húszat a gyermekeknek állítottak 
össze, a többit pedig nyugdíjasok, 
illetve rászorulók kapták. A Ma-
gyar Vöröskereszt mellett az ado-
mányozók között volt Kunfehértó 
Önkormányzata, az Arany Kapu 
Zrt., az ExtractrumPharma Zrt., a 
Szalai Gép Kft., Kádár Péter, Tur-
csik Mihályné, Csofcsics József 
és Horváth István, valamint sok 
önzetlen kunfehértói lakos. A két 
kihelyezett gyűjtőponton – a he-
lyi Coop Ábc-ben és a Pincebolt-
ban kihelyezett dobozokba – húsz 
csomagra elegendő adomány 
gyűlt össze – mondta el lapunk-
nak Kovács Mária titkár. 

120 AJÁNDÉKCSOMAGOT OSZTOTT KI A
VÖRÖSKERESZT KUNFEHÉRTÓI ALAPSZERVEZETE
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A Kunfehértói Általános Iskola felső tagozatos tanulói az ünnepek 
előtt mindennap egy-egy kérdést kaptak biológia és kémia téma-
körben. A tanulók több mint fele adott be válaszokat valamelyik 
tantárgyból. Aktivitásuk és tájékozottságuk jutalmául pedig tan-
tárgyi ötöst kaptak – számolt be róla az iskola közösségi oldala. 
Biológiából a legeredményesebben Bor Bendegúz 5. osztályos, 

Vastag Ádám 5. osztályos, Huszár Eleonóra 7. osztályos, valamint 
Palotás Márk 7.  osztályos tanulók szerepeltek. Kémiából Tőzsér 
Aliz 8. osztályos, Breznyán Előd 8. osztályos, Kónya Ádám 8. 
osztályos és Darányi Dominik 8. osztályos diákok teljesítettek ki-
magaslóan. 
  Képek: Kunfehértói Általános Iskola Facebook

Kunfehértó település a Magyar Falu Program keretében kiírt pályá-
zaton szerepelt sikerrel, és nyerte el egy újabb szabadtéri sportolást 
segítő edzőpark megvalósítását. A teljes beruházás 100%-os támo-
gatottságú és mintegy 5 millió forintba kerül. A park megközelítését 
egy térköves járda segíti majd, amelyet a Fehértó Non-Profit Kft. 
munkatársai fognak megépíteni, ennek viszont már a költségeit a 
település állja. Az új kondipark alapterületének az előkészítése már 
megtörtént, a meglévő „cross fitt” park mellett fogják felépíteni. Az 
edzőpark elemei már megérkeztek, a Depóban várják a beépítésü-
ket – tudtuk meg Monda Tamástól. Az ügyvezető azt is elmondta, 
a sporteszközöket kora tavasszal már birtokba is veheti a lakosság. 

A Street Workout park jellemzően vízszintes, függőleges és ferde 
rudakból álló eszközökből tevődik össze.  A Street Workout egy 
szabad (saját) testsúlyos edzés, mely nagyon látványos és teljesen 
ingyen elérhető edzésmódszer mindenki számára.  Az edzés során 
általában csak a saját testsúlyt használva történnek az edzések. A 
népszerűsége a gyakorlatok szabadságában, a nagyszerű fizikum, 
erő felépítésében rejlik, akár egyedül, akár csoportosan. A sport 
olyan gyakorlatokat vesz alapul, mint a fekvőtámasz, húzódzko-
dás, tolódzkodás, guggolás stb. A kondiparkot 14 éves kortól fel-
ügyelet nélkül, 10-14 év között pedig felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni.

ÉV VÉGI VERSENY:
KVÍZ KÉRDÉSEK MINDENNAP BIOLÓGIÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL 

SZABADTÉRI STREET WORKOUT EDZŐPARK
ÉPÜL AZ ERDEI TÉREN
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Szilveszter napja van. Itthon vagyunk, Kunfehértón. Az igazság az, 
hogy sok helyen vagyok otthon. Így bárhol vagyok, mindig van hon-
nan haza gondolni, emlékek közt turkálni. Persze, hamiskásan hang-
zik ez a mindenhol otthon levés, dehát... Anyai dédapám portréja 
alatt állok. Kezemben babaillatú Döme unokám. A babáknak kü-
lönös illatuk van. Olyan bódító. Megrészegül tőle az ember. Olyan 
az illatuk, mint nyáron eső után az ózondús levegő. Felrobbantja a 
tüdőt. És a legkeményebb szívet is megpuhítja. Kivéve a kőszívet. 
Mert az lelketlen.  Mindegy... Döme meg köztem az apja, Dávid 
fiam. Tündi menyem fényképen megörökít bennünket. Kérdezhe-
tik, hogy kinek, minek? Hát azoknak kik nincsenek, nem lehetnek 
itt. Meg az utókornak. Mint ahogy Graff mester is megörökítette 
dédapámat a festményén. Kinek, minek? Nekem, nekünk, csak úgy. 
Hogy legyen hírvivője a jövőnek... 

Nézem a pár másodperce készült képet. Rajta anyai águnk négy 
korosztálya. Mama meg Lipostyák, született Takács nagyanyám 
hiányzik a fotóról. Ha rajta lennének, akár virtuálisan is, hat kor-
osztály képviseltetné magát 2020 Szilveszter estéjén itt, Kunfehér-
tón. Itthon, de messze az otthonomtól. Persze, a gyerekeknek már 
otthon lesz az itthon, mert itt lesz az otthon... Nézem a képet, s oda 
gondolom, aki nincs rajta. Igen, így festene, anyai ágról, a ma is-
mert vérvonal. De Mama Amerikában van. Maholnap százkét éves. 
Nagyanyám meg nagyapám mellett van. A csantavéri temetőben... 

Belegondolok. Döme 177 évvel később született, mint szépapja. 
Szép öreg volt Takács Mihály dédapám, szép gyerek szépunokája 
is. Igen, közük van egymáshoz. Közünk van egymáshoz. Istenem, 
kettejük születése között mi minden történt a világban, a világgal! 

Százhetvenhét év felemelkedése, zuhanása, reménysége, re-
ménytelensége szorul e két ember születésének évei közé. És én ott 
vagyok e két iszonyatos teher között. Közöm van hozzájuk. Úgy, 
mint nekik is hozzám. Egyikünk sem lenne a másikunk nélkül. 
Egyikünk sem lehetne Mihály dédapám nélkül. És dédanyám, Fa-

ragó Viktória nélkül sem. Itt vagyunk dédapám portréja alatt. Ha 
van a túlvilágon élet, márpedig van, akkor fentről, a mennyből, 
mosolyogva figyel bennünket. És csodálkozik. Csodálkozik, hogy 
ennyi sorscsapás dacára, még vannak kik reá gondolnak, kik őrzik 
emlékét, kik tovább viszik génjeit, kik még az ő nyelvén tudnak és 
mernek álmodni. És igen, merve tudunk álmodni. Mert még tudunk, 
és merünk álmodni... Igen, még vagyunk. És még sokáig leszünk. 
Gondolom én... És dédapám életre kel. Az emlékeimben. És ha nem 
leszek felelőtlen és betoji, meg a gyerekeim sem, akkor Mihály 
dédapám sokáig itt lesz köztünk. Itt lesz dús hajával, ősz bajuszával, 
jövőbe révedő tekintetével... 

Mert akikre emlékezünk, ilyen vagy olyan oknál fogva, azok   
köztünk vannak. Valamiért nem engedjük el egymást. Ragaszko-
dunk egymáshoz. Láthatatlanul, de egymáshoz vagyunk láncolva. 
Szeretjük egymást. Nem, nem csak itt a földön. Egy más dimen-
zióban is. Emlékek fűznek bennünket egymáshoz. A számunkra 
kedvesekhez, meg azokhoz is, akik kellemetlen emlékként élnek 
agysejtjeinkben. És vannak, kikhez szép meg rút emlékek is kötőd-
nek. És e két, bennünk élő ellentétes emlék, örökké tartó, ádáz csatát 
vív egymással. Véget nem érő birkózás ez, anélkül, hogy győztest 
hirdethetnénk... 

Érdekes, nemhogy dédapámat, de nagyszüleimet sem ismerhet-
tem. Kár. Mennyi mindent mesélhettek volna az életről, az életükről. 
Hamar meghaltak, de lehet, hogy én jöttem későn. Ettől függetle-
nül, emlékek tucatjait őrzöm róluk. Az idősebbektől örökölt emlé-
kek ezek. És ezek az átörökített emlékek talán többet érnek minden 
anyagi örökségnél, minden tapintható tárgynál, csecsebecsénél, el-
költhető pénznél... Sokat, nagyon sokat lehet tanulni az emlékekből. 
Jót is, rosszat is. Ilyenkor, világjárvány idején is. Az Úr 2020-adik 
évének utolsó napján is...

 Dankó László

KOCKADARABKÁK
(RÉSZLET)
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Községünk vezetése lapunk hasábjain köszönti a 80 évnél
idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk 
a múlt hónapban születetteknek!

Köszöntjük
Zentai Istvánnét

az Ady Endre utca 6/A-ban, aki december 4-én ünnepelte 84.

Bata Jánosnét
a Rákóczi utca 43-ban, aki december 7-én ünnepelte 82.

Kohán Juliannát
a Rákóczi utca 59-ben, aki december 23-án ünnepelte 83.

Zámbó Jánost 
a Rákóczi utca 59-ben, aki december 24-én ünnepelte 80.

Baranyai Pálnét
a Radnóti utca 17-ben, aki december 26-án ünnepelte 81.

Körmendi István Imrét
a Rákóczi utca 3-ban, aki december 24-én ünnepelte 93.

Fehér Istvánnét 
a Petőfi utca 44-ben, aki december 4-én ünnepelte 87.

Agócs Lajosnét
a Kossuth utca 37-ben, aki december 28-án ünnepelte 82.

születésnapját.

SZÜLETTEK:
Bak Bendegúz Soma
2020. december 4.    an.: Bozsóki Anett 

Hunyadi Ábel
2020. december 8.    an.: Pándi Bianka

Földvári Áron
2020. december 10.    an.: Tóth Laura

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Dr. Lunger Zoltán és Gendur Katalin Andrea
2020. december 10.

ELHUNYTAK: 
Tárnoki István   (1942)
Józsa Margit   (1938)
Szász Lajosné  (1945)
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ANYAKÖNYVI HÍREK



Kiadja:
Fehértó Non-profit Kft.

Főszerkesztő:
Juhász D. Géza

Megjelenik:
havonta 200 példányban

Szerkesztőség címe: 
6413 Kunfehértó,Tábor u. 27.

Tel.: 06 30 / 254 7472
E-mail:

kunfehertoikalauz@gmail.com
Tördelés és nyomdai munkák:

Majsa Lapnyomda Bt.
KiskunmajsaMegjelenik minden hónap 10. napjáig.
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Az élő betlehemes játékot eddig már közel 20 ezren látták az iskola 
közösségi oldalán. A covid-járvány miatt ebben az évben az intéz-
mény falain belül nem lehetett a hagyományos karácsonyi műsort 
megtartani, így az interneten keresztül adták át jókívánságaikat az 

iskola tanulói és dolgozói a szülőknek, nagyszülőknek. A diákok 
– a pedagógusok irányítása mellet - nagy örömmel szerepeltek a 
közel 5 perces produkcióban. Ha még nem látta volna, a nagyon 
hangulatos kisfilm megtekinthető az iskola Facebook oldalán.

HATALMAS SIKER LETT A KUNFEHÉRTÓI
ÁLTALÁNOS ISKOLA KARÁCSONYI VIDEÓJA

ÚJABB TURISTAÚTVONAL LÉTESÜL A TAVAKNÁL
Az úgynevezett kettes tó gátján alakítanak ki egy sétányt, amely 
újabb turistacsalogató attrakció lesz már tavasztól. Az eddig telje-
sen elvadult területről mintegy 1300 tő fa kitermelése zajlik jelen-
leg, az Államkincstár engedélyével. A nagy tömegű fa hatalmas 
mennyiségű vizet párologtatott el, az egyébként is csapadéksze-
gény időszakokban. A többnyire kisebb nyárfák, túlburjánzott ko-
ronaakác cserjék teljes tarvágása után, az ágak aprítékából sétány 
készül, amelyet a tervek szerint padokkal tesznek még barátsá-
gosabbá. A területen lévő nemes növényeket – például borókákat 
– nem érintik a munkálatok. Az új sétány a kilátótól indul majd, 
és a kettes tó teljes belső gátszakasza lesz elérhető azok számára, 
akik rendszeresen járnak sétálni a tóhoz. A fákat pótolni is fog-
ják kisebb vízigényű és lombozatú fajokkal. A fák kitermelését a 
Fehértó Non-Profit Kft. végzi, míg a gallyak darálását a horgá-
szegyesület tagjai társadalmi munkában végzik majd. Ősszel már 
történt fásítás a kettes és a hármas tó partján, akkor 100 tő cse-
metét ültettek el, amelyeket a Füzes pusztai Szemerédi Kertészet 
ajánlott fel a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület részére. A tó 
egyre népszerűbb a halasi és jánoshalmi horgászok körében, de 
sokan csak sétálni járnak ki a környező városokból. A fásítással és 
az új sétánnyal még inkább vonzóbbá válik Kunfehértó.
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Milyen feladatokat terveztek be 2020-ra, és mit sikerült megvaló-
sítani belőle? 

 Tavaly megtörtént a hármas tó hínármentesítése. Komoly, 
embert próbáló fizikai munka volt, amelyet az egyesület tagjai 
társadalmi munkában végeztek el. Ezután nagy mennyiségű halat 
telepítettünk, így a pontyfélék fejezték be a hínár kiirtását azzal, 
hogy kitúrták a növény gyökérzetét is. Várhatóan ezzel hosszú 
távra sikerült megoldani ezt a rég fennálló problémát. 

Másik nagy feladat volt a négyes tó halállományának és a vi-
zének a rendezése. Tavaly kora tavasszal az összes vizet kiszivaty-
tyúztuk, a ragadozó halak egyedszámát minimálisra csökkentet-
tük, a békés halakat – mintegy 200 kg pontyot, 200 kg keszegfélét, 
200 kg amurt, valamint 100 kg süllőt - áthelyeztük a többi tóba. 
Ezután teljesen új vizet kapott a tó, majd betelepítettük kétnyaras 
pontyokkal és 20 darab anyaponttyal. Csanytelekről Szabó Zoltán 
adományozott 1 tonna ivadékpontyot az egyesületnek, ezek is a 
tavakba kerültek. Így elmondhatjuk, hogy a négyes tó teljesen ön-
fenntartóvá vált. Az egyesület adományokból összegyűjtött takar-
mánnyal eteti a halakat, amelyek a telepítés óta több mint egy kilót 
híztak. Ezekből a szépen fejlett pontyokból már négy mázsa át is 
került a fürdőtóba. Egy tesztelés során kiderült, az anyapontyok is 
jól teljesítenek: több tízezer, már itt született ivadék van a vízben. 
Ezek szelektálás után átkerülnek majd a kettes tóba. 

Milyen terveik vannak erre az évre vonatkozóan? 
Februárban tervezzük a tisztújító taggyűlésünket, de a jelenlegi 

járványhelyzetben ezt várhatóan nem tudjuk megtartani. Ebben az 
évben 80 mázsa halat szeretnénk telepíteni. Azt is szeretnénk, ha 
újra lennének kapitális halaink, ennek érdekében nagy erőfeszíté-
seket fogunk megtenni. Tervben van a területi engedélyek korláto-
zása is, egyrészt a tavak mérete miatt, másrészt aktív tagokat sze-
retnénk a soraink között látni. A kettes tó gátjának a parkosítását is 
folytatjuk, valamint napelemes lámpákat is szeretnénk felszerelni. 
Ha a járványhelyzet engedi, újra megtartjuk a már hagyományos 
versenyeinket, valamint az utánpótlás nevelést is folytatni akarjuk. 

NAGYOT LÉPETT ELŐRE AZ „ELŐRE”

ÚJSZÜLÖTTEK

Több nagy célt is kitűzött a Kunfehértói Előre Horgász Egyesület az elmúlt évre, ezekről beszélgettünk
Monda Tamás tógazdával, és megkérdeztük azt is, milyen terveik vannak erre az évre.

Bak Bendegúz Soma      

 Hunyadi Ábel 
Földvári Áron


