
 2019. szeptember 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Szeptember 27-én, pénteken 16 órai kezdettel  
Parkoló- és piactér-avató a RETROLEUM Zenekarral! 
Mindenkit szeretettel vár: Foktő Község Önkormányzata  

Beruházások: 
Az előző testület döntése alapján a Paksi Atomerőműtől ka-
pott támogatást 2014. november 30-ig útépítésre kellett fordí-
tani. Az októberben felálló új testület első döntése volt, hogy 
a Szt. János utca és a Petőfi utca végén az utat aszfalt bur-
kolattal látták el.  
A busszal közlekedő lakosok közül sokan kérték, hogy a kör-
forgónál kialakított három buszmegállóban szükség lenne 
esőbeállóra! 2014-ben az új vezetés döntött az esőbeállók 
felállításáról. 
2015-ben a gyermekek és a szülők nagy örömére csodálatos 
játszótérrel gazdagodott a falu! Az eltelt évek azt bizonyít-
ják, hogy jó ötlet volt bekeríteni a területet, így megszűntek a 
rongálások. A foktői játszótér olyan népszerű, hogy sok kis-
gyerekes család délutáni programként még Kalocsáról is ki-
kerékpározik, hogy ott töltse el az időt! 
Játszóteret a gyerekeknek – fitnesz parkot a felnőtteknek! Így 
gondolta a testület és meg is valósult a Fok parton a felnőttek 
sportolására alkalmas fitnesz park. Esténként lányok, asszo-
nyok, idősek és fiatalok járnak ide – ki csak beszélgetni, ki 
edzeni. A területen szalonnasütő helyet is kialakítottunk ki-
ülőkkel, áram- és vízellátással. 
A hivatal udvarán a parkosítás megtörtént, a bejárat és az 
udvar térkövezése még hátravan. A dísznövények, a fák és a 
bokrok kellemes látványt nyújtanak egész évben, a szép kör-
nyezetben már esküvőt is tartottak. 
Az Október 6. utca lakói hosszú éveket vártak arra, hogy a 
régi, széttöredezett, sok helyen balesetveszélyes út felújításra 
kerüljön. Az önkormányzat a jelenlegi ciklus elején pályázati 
pénzből, saját erővel kiegészítve felújította az utat. 
Még 2012. novemberében – valószínűleg gyújtogatás követ-
keztében – leégett a sportpálya melletti öltöző épülete. Az 
eső áztatta a falakat és a megmaradt tetőszerkezetet. A pálya 
is rendkívül elhanyagolt állapotban volt, teli vakondtúrással 
és a fű között feltörő cserjékkel. Ezekben az években a sport-
egyesület, így a focicsapat sem működött. Az épületet felújí-
tottuk, a pályát pedig azóta rendszeresen karbantartjuk. A 
pálya melletti területre facsemetéket ültettünk. 
Évekig tartó kényszerszünetet követően újra indítottuk a 
sportegyesületet. 

2016 tavaszán felújításra került az iskola konyhája és ebéd-
lője. A konyha modern, az előírásoknak megfelelő felszere-
léssel lett ellátva. 
RHK (Radioaktív Hulladékokat Kezelő) Kft. támogatásból  
megtörtént a Fő út 81. szám alatti szolgálati lakás tetőszer-
kezetének és teraszának a felújítása. 
A temetőben, a hősök emlékműve mellett két fekete gránitból 
készült urnafalat állíttattunk fel. Egyik urnafal a katolikus, 
másik a református vallású elhunytak részére nyújt végső 
nyughelyet. 2019-ben az urnafalak és az emlékmű körüli 
térkövezés is fel lett újítva. 
Az önkormányzat műhely- és garázs épületére napelemek 
kerültek, amelyek jelentősen csökkentik az önkormányzat 
villamos energia költségét. 
2018-ban felújítottuk a temetőben a ravatalozót és letér-
köveztük az utakat. A munkálatokhoz az RHK-tól kapott 10 
millió forintos támogatást 6 millió forint önrésszel kellett 
kiegészíteni. Felkérésre Fazekas Margit festett egy képet, ez 
került fel a ravatalozó falára.  
A polgármesteri hivatal épületének homlokzatára digitális 
tájékoztató tábla került. A táblákat a Társadalmi Ellenőrző 
Információs és Településfejlesztési Társuláshoz tartozó köz-
ségekben szerelték fel: Az információs táblákon az aktuális 
dátum és hőmérséklet mellett fontos tudnivalókat is közlünk 
a lakossággal. 
2017-ben megtörtént az orvosi rendelő felújítása, teljes egé-
szében pályázati pénzből, önkormányzati önrész nélkül. Az 
épület, a berendezés és a felszereltség a hatályos jogszabályi 
előírásoknak mindenben megfelel. 
A kultúrház tetőzete olyan rossz állapotban volt, hogy a 
kézműves foglalkozáson a gyerekek nyakába csöpögött az 
esővíz. Először ennek a tetőnek a cseréje történt meg, majd  
TEIT és RHK támogatásból felújításra került a hivatal tető-
szerkezete is. A 17 millió forintos támogatáshoz 700 ezer 
forint önerőt kellett biztosítani.  
Lakosság részéről igény mutatkozott arra, hogy – különösen 
téli időszakban – többen szeretnének sportolni, mozogni. A 

Összefoglaló Foktő Község Önkormányzatának 
elmúlt öt évéről 

A Hírmondó augusztusi számában a 2014-2019-ig történt programokat és a támogatásokat gyűjtöttük össze,  

a szeptemberi újságban a beruházásokról és egyebekről olvashatnak. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

Tájékoztatjuk a foktői lakosokat, hogy 
2019. szeptember 25- én szerdán 17 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁS lesz a művelődési házban. 
Napirend:  

Foktő község polgármesterének beszámolója az elmúlt évről.  
Foktő Község Önkormányzata 

A közmeghallgatást követően a polgármester- és képviselő-
jelölteknek lehetősége lesz a bemutatkozásra. Hozzájuk a 

jelenlévők kérdéseket intézhetnek. 

(Folytatás a 2. oldalon) 



 

 

 

2 

kultúrház emeletén lévő – korábban számítástechnika terem-
ként funkcionáló – teremből konditermet alakított ki az ön-
kormányzat. Működtetését a Főnix Sportegyesület vállalta. 
Sokak kívánsága teljesült, amikor Meszesen a strandra ve-
zető utat szilárd burkolattal láttuk el.  
A Batthyány utcában megoldódott a csapadékvíz elvezetése 
és az út szilárd burkolatot kapott. Az önkormányzat az utcá-
ban megvásárolt egy területet, melyre gyümölcsfákat telepí-
tett. 
A Fő utcai megüresedett szolgálati lakásból saját kivitelezés-
ben vendégházat alakítottunk ki. Az önkormányzathoz érke-
ző vendégeket azóta itt szállásoljuk el. 
2018-ban elkészült és átadásra került a Foktő-Kalocsa ke-
rékpárút! Ez volt az az ígéret, amelynek megvalósulását a 
legtöbben várták. A beruházáshoz a pályázaton elnyert 80 
millió forinton túl jelentős összegű önrészre is szükség volt. 
Az avatóünnepségen nemcsak a foktői, de a kalocsai lakosok 
is szép számban részt vettek. Azóta is minden nap, reggeltől 
estig sokan kerékpároznak, futnak, kutyát sétáltatnak a kerék-
párúton.  
2018-ban egy csodálatos könyvtárral gazdagodott Foktő. A 
kialakítás költségeit JETA (Jövőnk Energiája Alapítvány) és 
TOP (Településfejlesztési Operatív Program) pályázaton 
elnyert pénzből fedeztük. Az ízléses belső tér, a visszafogot-
tan stílusos külső megjelenés Foktő ékszerdobozává tette ezt 
az épületet. Számtalan programot kínáltunk az elmúlt egy 
évben a könyvtárba látogatóknak, többek közt: BABA-
MAMA klub, internet használat oktatása, előadások, beszél-
getések, filmvetítés …, stb. 
2019-ben a Fő út 108-118. szám alatti ingatlanok előtt a rég 
megoldatlan csapadékvíz-elvezetés és teljes aszfaltozás tör-
tént meg. A feladat nem volt egyszerű, mert olyan szűk az 
utca, hogy ároknak nincs hely. Végül a lakókkal történt több-
szörös egyeztetéssel sikerült a problémát megoldani, a csapa-
dékvíz is elvezetésre került és az úttest szilárd burkolatot 
kapott. 

Az önkormányzat a gépállományát is gyarapította az elmúlt 
években. Pályázati pénzből került beszerzésre egy traktor, 
hozzá különböző kiegészítő berendezések, mint ágaprító, 
sószóró, stb. A Skoda Yeti személygépkocsit is pályázaton 
nyertük. A puttonyos kisteherautó jó szolgálatot tesz a min-
dennapokban, az ebédet is azzal hordják. 
Az önkormányzat az elmúlt években több ingatlant vásárolt. 
A Kossuth utcában kettőt, amelyek a kisiskola épületével 
együtt egy pályázatra vannak kijelölve. Ebben a pályázatban 
az atomerőmű bővítése miatt kialakítandó munkásszállásokat 
támogatja az állam jelentős összeggel. A régi 100forintos bolt 
helyére eredetileg piactér volt tervezve, de figyelembe vettük 
a lakosok véleményét, így valószínűleg elbontás után a gépek 
részére lesz hátsó bejárat kialakítva. A Bajcsy utcai ingatla-
non műhely, géptároló, raktár lesz. A Fő utcai házból tájház 
lett. A Perczel utcai telken pedig a kerékpáros és kajakos 
turisták részére sátorozó-tisztálkodó helyet, WC-t tervezünk 
kialakítani. 
Foktő azon ritka települések egyike, ahol már nincsenek 
földes utak. A forgalmas utak után a kisebb mellékutcák is 
szilárd burkolattal lettek ellátva. Így lett felújítva a Szent 
János utca végi és a Fő út végi leágazás, a Jókai utca, vala-
mint a Rostás hídra vezető kis út is. 
Az óvoda épületét több lépcsőben újította fel az önkormány-
zat. Az udvarra mászóka és hinta került. A vizesblokk felújí-
tása, a világítótestek cseréje után új padlóburkolatot kaptak a 
csoportszobák, majd az utcai járda térkövezése és a két gáz-
kazán cseréje is megtörtént. Mindez önkormányzati költség-
vetésből! 
A könyvtár új épületbe költözése után az üresen maradt he-
lyiségből rendezvénytermet alakítottunk ki. Az igényesen 
berendezett termet a lakosok előzetes egyeztetés után kibérel-
hetik. 
Az önkormányzat a Fő út 32. sz. alatti régi parasztházat 
1millió forintért megvásárolta és egy évtizednyi tervezgetés 
után 2019. augusztusában megtörtént a tájház avató. „Aki 
nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek 

2019. szeptember-októberi programok 
Szeptember 21. szombat 18 órakor: HÍVOGATÓ a szüreti bálra  
Szeptember 21. szombat  20 órától :Szüreti bál a kultúrházban 
Szeptember 24. kedd 19 óra: Színházak éjszakája a kultúrházban 
Szeptember 25. szerda 17 órakor Közmeghallgatás a kultúrházban 
Szeptember 27. péntek 16 órakor A piactér és a parkoló avatója 
Október 1. kedd 10 óra: BABA-MAMA klub a könyvtárban 
Október 4. péntek 18 óra :filmvetítés gyerekeknek a könyvtárban 
Október 5. szombat 17.00 óra Beszélgessünk az asztrológiáról –  
                     Kopasz Zoltánnal a könyvtárban 
Október 13. vasárnap   Önkormányzati választás 
Október 18. péntek 18 óra:Filmvetítés felnőtteknek a könyvtárban 
Október 26. szombat 17 óra: Az Érdekes emberek – Érdekes életutak  
                       sorozatban a könyvtárban bemutatkozik: Koncz Zoltán  
Október 31. csütörtök 17 óra: Utcadíszítő verseny díjainak átadása 

 
Az Érdekes emberek- érdekes életutak sorozatban a következő bemutatkozó: 

Koncz Zoltán Asztrik lesz. 
Koncz Zoltán Asztrik nagyon várja a falubelijeivel való találkozást. Addig is üd-
vözletét küldi foktő minden lakójának, továbbá egy igazán könnyű találós kér-

dést: Milyen kapcsolódást fedeztek fel a következő települések között: Érd, Bécs, 
Budapest, Pozsony, Klosterneuburg, Regensburg, Foktő?  
Jöjjenek el minél többen, beszélgessünk, kérdezzünk!  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Színházak éjszakája 
Az országos  Színházak Éjszakája 
rendezvénysorozathoz első ízben 

csatlakozik Foktő. 
Szeptember 24-én kedden este 7 

órakor. „Süt a hold” – bohózat, humo-
ros jelenetek, kis szösszenetek, egyé-

ni előadások…  
Bárki felmehet a színpadra és  

kipróbálhatja önmagát egy szerepben. 
Ha van kedvenc verse, prózája vagy 

dala, most előadhatja!  
Jöjjenek el minél többen,  
színészkedjünk egy jót!  

Szeretettel vár mindenkit:  

(Folytatás a 3. oldalon) 
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hordozója." – idéztük többször Tamási Áront. A tájház gaz-
dag gyűjteménye, az épület kialakítása és a már megvalósult, 
valamint tervezett hagyományőrző programok segítik a múl-
tunk megismerését és megőrzését. Ezúton is köszönjük a 
foktői lakosoknak, akik a berendezési tárgyakat felajánlották! 
A vízügy melletti területen korábban is játszótér volt, de a 
játékok idővel tönkrementek. A testület döntése alapján új 
játszóteret alakítottunk ki ezen a helyen. 
Ez év augusztusában elkészült a Jókai és Kossuth utca sarkán 
a gördeszka pálya. Ennek örülnek a gyerekek, a szüleik és 
minden autóval közlekedő, mert nem a nagyhídon ugrálnak a 
gördeszkások. 
Reméljük, hogy szeptember hónap során elkészül és minden-
ki megelégedésére szolgál majd a temető kerítése és ková-
csoltvas kapuja is.  
Szeptemberben kerül átadásra a felújított parkoló és a piac-
tér is. 27-én pénteken egy kis ünnepséget tartunk ennek örö-
mére, ahova minden falubelit sok szeretettel várunk!. 
Egyebek: 
Létrehoztuk a házi-segítségnyújtó és családsegítő szolgála-
tot, ezen feladatokat összesen 3 szakképesített dolgozó látja 
el. 
A temetőkertben megszüntettük a sírok közelében a zöldség-
termelést, erre a területre diófákat ültettünk. 
A www.fokto.hu honlapot rendszeresen karbantartjuk, a la-
kosok fontos információkat tudhatnak meg és nyomtatványo-
kat tölthetnek le a honlapról.  
Igyekeztünk a két egyházat egyforma mértékben támogatni. 
Előző években mindkét egyház pénzbeli támogatást kapott az 
önkormányzattól, idén közösen próbáltunk pályázati pénzt 
szerezni, sajnos ez nem sikerült. 
2016-ban a falunapon Foktő Község Díszpolgára kitüntetést 
adományozott a testület Gombos Jánosnak. A volt polgár-
mester méltatásakor elhangzott, hogy 17 éves működése alatt 
kimagasló érdemeket szerzett a község fejlesztésében. Egye-
bek mellett az ő vezetése idején, a környező községeket meg-
előzve valósult meg a telefon-, a földgáz- és a szennyvízháló-
zat beruházás, de a közösségi élet területén is számos ered-
mény született. Kistamás József pedig a Foktő Község 
Sportjáért kitüntetést vehette át, ezzel kívánta a képviselő-
testület megköszönni Józsi bácsinak a falu sportjáért hosszú 
éveken át végzett munkáját.  
2017. decemberében a Fő utcai szolgálati lakásából kiköltö-
zött a lakó. Ez az épület rendkívül lepusztult állapotban van, 
kizárólag pályázati pénzből tudjuk felújítani. Több gondolat 
is van a hasznosítására, mint  bölcsőde, szociális otthon, stb. 
Évente egyszer az önkormányzat ingyenesen begyűjti és el-
szállíttatja az elektromos és elektronikai hulladékot. Az 
akcióval reményeink szerint megszűnik az a régi szokás, ami-
kor a rossz hűtőszekrények vagy a kiszuperált számítógépek 

a falu határába és az erdőkbe kerültek! 
Az önkormányzat ügyes kezű közmunkásai a fóliasátrakban 
virágpalántákat is nevelnek. A közterületre történő kiültetés 
után a megmaradt palántákat minden évben kiosztjuk a lakos-
ságnak. 
A korábban megszüntetett Foktői Hírmondó-t a jelenlegi 
ciklus elején újra indítottuk. A havonta megjelenő újság min-
den háztartásba eljut. és felkerül az önkormányzat honlapjára 
is, ahol színesben olvasható (www.fokto.hu). Az újságból 
tájékozódhatnak a lakosok az aktuális programokról és fontos 
tudnivalókról. 
2019-ben megjelent a Foktői történetek és képek 1900-
1960-ig című kiadvány. A könyv 200 oldalon, sok-sok kép-
pel mesél a régi világról, a száz évvel ezelőtt élt emberek 
életéről. Áprilisban a könyvtárban, hatalmas érdeklődés mel-
lett Petróczi Mária és Horvát Csaba által összeállított színvo-
nalas műsor keretében történt meg a bemutatása. A könyv 
1000 forintos áron még megvásárolható az önkormányzatnál. 
A múlt század első felében élt Foktőn egy fiatalember, Ko-
pasz Sándornak hívták. Egy csokorra való verse 1940-ben kis 
füzetben „A KALÁSZSZEDŐ” címmel megjelent, akkor 1 
pengő 50 fillér volt az ára. Egyetlen eredeti példány került 
elő ebből a verses füzetből, amely alapján az önkormányzat 
hasonmás kiadványt készíttetett. A verses füzetet korlátozott 
számban 1000 forintért még meg lehet vásárolni az önkor-
mányzatnál . 
A 2014-2019-es önkormányzati ciklusban a vezetés fontos-
nak tartotta kikérni a lakosság véleményét, ötleteit. Ha vala-
ki csak név nélkül vállalta a véleményét, annak lehetősége 
volt vagy a kihelyezett ládába, vagy a kérdőíveken kinyilvá-
nítani. Köszönjük, hogy sokan éltek a lehetőséggel. Ilyen 
lakossági kezdeményezés, ötlet alapján készültek utak, a 
gördeszkapálya, vagy voltak filmvetítések és számítógépes 
tanfolyam  is. 
Egy falu életét meghatározza, hogy milyen civil szerveződé-
sei, közösségei vannak. A Foktői Hagyományőrző Néptánc-
együttes immár öt éves. Az elmúlt években sokszor képvisel-
ték Foktőt falunapokon, fesztiválokon és különböző rendez-
vényeken. A színjátszókör három éve alakult, azóta több si-
keres előadásukat láthattuk. A vegyes kórus még egészen új, 
a könyvtár avatóra álltak össze és azóta többször színesítették 
a rendezvényeinket. Mindenkinek köszönjük, további sikeres 
munkát kívánunk - mindannyiunk örömére! 
Ha az elmúlt öt évre gondolunk, feltétlenül meg kell emlí-
teni azt a fontos változást, ami észlelhető, érezhető volt. 
Az emberek elkezdtek feloldódni, kis közösségek jöttek 
létre, mindenki mindenkivel beszélhet, nincs számonké-
rés, nincs feljelentés, nincs összeugrasztás. A jobb közér-
zet, az élhetőbb falu mindennél, még a fejlesztéseknél is 
fontosabb! Tartsuk ezt szem előtt!!!  

(Folytatás a 2. oldalról) 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
ismét meghirdetjük az őszi utca-

díszítő versenyt ! 
Kérjük, aki teheti, díszítse fel saját 

háza előtt az utcafrontot! Készítsenek minél ötletesebb 
díszítéseket,lehetőleg természetes anyagokból ! 

A zsűri október 30-án tekinti meg a dekorációkat. A dí-
jak átadása október 31-én történik! 

Kérjük, minél többen nevezzenek be a versenybe,  
értékes nyeremények várnak gazdára!  

NEVEZÉSI LAP 
 

………….……………………………………………………………… 

(név) 

Foktő, ,…………………………………….………………… 
(lakcím )alatti lakos benevezek 

az önkormányzat által meghirdetett  
utcadíszítő versenybe. 

http://www.fokto.hu
http://www.fokto.hu
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. szeptemberi szám 

Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester 
Tördelés: Zsigmond Enikő    Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa 

 

Hirdetés 
Terménydaráló és benzines fűnyí-
ró eladó. Telefon: 06-78-460104 
 
1 db 500 literes és 1 db 700 literes 
műanyag kád (olasz gyártmányú) 
eladó. Tel.: 06-78-460049 
 
Foktőn 0,9 ha belterületi szántó-
föld kiadó. Érd: 06 302234709 
 
Mutsu alma eladó, 200 Ft/kg. Tel.: 
06-30-3254658  

Augusztus utolsó napján felavattuk a 
Foktői Tájházat. A jelentős eseményt 
színesítette az egész napos lekvár fő-
zés, amely rézbográcsban, fával tüzel-
ve, kilenc óra alatt készült el. Folyama-

tosan jöttek a falubeliek, idősek és fia-
talok, mindenki keverni akarta a lek-

várt. Sok lány és asszony öltözött ha-
gyományos foktői viseletbe, hogy még 
autentikusabb legyen az esemény. 
Napközben kóstolgatni lehetett a ke-
szőcét, ami délutánra igazi sűrű lekvár-
rá változott.. Az öt órakor kezdődő 
műsorra nagyon sokan eljöttek nem-
csak Foktőről, vidékről is. Meghall-
gattuk a polgármester és Kustár Rozália 
beszédét, melyet szalagátvágás köve-
tett, ezután a nap emlékére elültetésre 
került egy szilvafa. A műsorban közre-
működtek még a Foktői Mikroszínpad, 
a Foktői Hagyományőrző Néptánc-

együttes és a Foktői Vegyeskórus tag-
jai. Majd Balaton László harmonika 
zenéjére táncra is perdültek a jókedvű 
emberek. Mindenki megkóstolhatta a 
szilvalekvárt, a kukoricakását, kukorica-
málét, csörögefánkot, krumplis pogá-
csát, amit egy kis borral és musttal 
öblítettünk le.    

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik  hozzájá-
rultak a tájház kialakításához, a beren-
dezéséhez illetve az avatóműsor szín-
vonalas lebonyolításához!  

A tájház megtekinthető előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján. Tel.: 
06-78/678-130 vagy 06-20/2169766 

További képek:  
www.fokto.hu /galéria  

Tájház-avató 

Jó tanulmány díjazása 
Foktő Község Jövőjéért Alapítvány az év végi jó bizonyítványt ismételten támogatta. 
Támogatásban részsültek: Bakai Balázs, Bányai Gréta, Ferencz Dominika, Hábi Lilla, 

Kovács Aletta, Merényi Dániel, Szűcs Barnabás, Tőkés Szofi.  

FIGYELEM! A kerti hulladék égetésekor az alábbiakra 
hívjuk fel a figyelmet:  
Az égetés szeptember 1-től december 1-ig végezhető 
hétfőtől szombatig, 8 és 18óra között. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! 
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy tilos a kerti hulladékokkal együtt el-
égetni kommunális, veszélyes- és ipari eredetű hulladékot (pl. műanyag, gumi, 
vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)  

2019. szeptember 21-én szombaton 

18 órakor HÍVOGATÓ 
a parkolóban, ahol hallhatjuk a kisbíró hir-
detéseit, fellépnek az óvodások, a Foktői 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a Fok-
tői Vegyeskórus. Gyerekeknek népi játékok 

és kosaras ringlispil. A vendégeket kaláccsal, pogácsával, musttal és 
óborral várjuk.  

20 órától SZÜRETI BATYUSBÁL a 

kultúrházban 
ZENE: Homokmégyi lakodalmas zenekar 
Sztárvendég a KREDENC együttes 
TOMBOLA fődíj: négyszemélyes vacsorautal-

vány (A tombola bevétele a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttest 
támogatja, tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!) 
Belépő 500.- forint 
Asztalfoglalás a 78/678-130 vagy a 20/216-9766 telefonszámon  

Labdarúgó  
bajnokság –  
Megye III.  

Nyugati csoport 
2019. 09. 21.  
16.00 MIKLÓSI GYFE– FŐNIX FOKTŐI 
SE 
2019. 09. 29. 16.00 FŐNIX FOKTŐI SE 
– TASS KSE 
2019. 10. 05. 15.00 FAJSZI SE -  FŐNIX 
FOKTŐI SE 
2019. 10. 13. 15.00 FŐNIX FOKTŐI SE 
– DUNASZENTBENEDEK KSE 
2019. 10. 19. 14:30 BÁTYAI SE –  FŐ-
NIX FOKTŐI SE 
2019. 10. 26. 14.30 MÉHECSKÉK SE –  
FŐNIX FOKTŐI SE 
2019. 11. 03. 13.30 FŐNIX FOKTŐI SE 
– DUNAVECSEI SE 
2019. 11. 10. 13.30 SZAKMÁRI KSE –  
FŐNIX FOKTŐI SE 
2019. 11. 17. 13.00 FŐNIX FOKTŐI SE 
–-  SZENTMÁRTON SE 


