
Név:___________________ Rajtszám:____________

Indulási idő:____________ Érkezési idő:____________ 

Rajt: Feked, kulcsos ház
8.00-14.45

1.Schmidt-kereszt
8.15-15.00

2.Harsányi-kereszt
8.45-16.25

3.István-kunyhó
9.00-17.00

Cél: Feked, kulcsos ház
9.30-17.45

?

A pontok kb. 7km/h sebességre nyitnak és 4 km/órás tempóra zárnak!
A rendezvény ideje alatt bármilyen probléma esetén a következő telefonszámon kérhető 
segítség:
                       Kontha Gabriella: 06-70 3827873

                       Nád Béla: 06-70 3792928 Csak útvonallal kapcsolatos kérdésekben!

A Fekedi Keresztutak teljesítménytúra

IGAZOLÓLAPJA

Kék O

                               Szeretettel köszöntük a rendezvényünkön!

JÓ IDŐT és SIKERES TELJESÍTÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Táv: 11.58 km Szintidő: 3 óra 00 perc

2014. JÚLIUS 5.



Kék irányított körtúra  : Útvonal: Feked, Z▬ – Schmidt-kereszt – Stiller-
kereszt – Gyantás-völgy – Harsányi-kereszt – erdei feltáró út – Kökény-árok – 
Pest-kereszt – Feked, Z▬

Táv: 11,58 km. Menetidő: 3 óra 00 perc

A rajttól elindulva a templomnál a kishídon átkelünk a patakon, majd jobbra a 
Z- jelzésen indulunk el. Ezen 200 métert haladunk, majd balra KO jelzésre 
térünk. Innen ezen haladunk csaknem a célig. (Ahol szükséges szalagozunk!) 
Az  Erdősmecske  felé  vezető  löszmélyúton  szuszogunk  felfelé  a  régi 
pincesoron. A gerincre felkapaszkodva találjuk a Schmidt-keresztet,  ahol az 
első ellenőrzőpont (Táv:0,8km, Szint:50m) vár!  Pecsételés után a szántás 
mellett északi irányba tartunk, és egy erdőszegélynél keleti irányba fordulunk. 
Hamarosan  a  Stiller-kereszthez  érünk,  ahol  megismerhetjük  a  kereszt 
történetét, és a padon megpihenhetünk. Majd balra indulunk tovább. Jelzésünk 
innen  a  zöld  sávjelzéssel  fonódva  halad.  Nagyon  szép  erdei  szakaszokon 
megyünk keresztül:  Under-völgy,  Veres-völgyi-patak, majd a Gyantás-völgy 
következik.  A  tetőre  érve  az  erdei  feltáró  út  mellett  találjuk  a  Harsányi-
keresztet,  ahol ismertető tabló,  esőbeálló,  asztal,  pad és tűzrakóhely és a  2. 
ellenőrzőpont (Táv 5,34m Szint: 165m) fogad. Innen az aszfaltos úton dél-
kelet felé tartunk, majd az István-kunyhó előtt találkozunk a ZO turistaúttal. 
Figyelem!  Rövid  kitérőt  teszünk  a  szalagozáson  az  István-kunyhó 
pihenőjéhez,  ahol  a  3.  ellenőrzőpont  (Táv:8,08km  Szint:190m) vár 
Visszatérünk a KO ZO találkozásáig, majd mi balra elhagyjuk a ZO-t (az a 
Harang-tető irányába fordul) mi pedig a Kökény- árok-völgyébe térünk, a KO 
jelzést követve. Csodálatosan szép gyertyános-tölgyesben botladozunk a patak 
medre mellett. Közelünkben ered a Karasica-patak forrása. Az erdőből kiérve 
szántáson folytatjuk utunkat, majd hamarosan a Pest-kereszthez érünk, ami az 
egykori  Cikóra vezető  úton áll.  Itt  is  padot  és kis  tablót  találunk a kereszt 
történetéről.  Löszmélyútban  folytatódik  utunk  és  meredek  lejtőn  a  temető 
mellett  érünk  be  a  faluba.  Jelzésünk  innen  a  zöld-  jelzésbe  torkollik. 
Nemsokára a faluban majd elérjük a CÉL-T. A megérdemelt díjazás átvétele 
után az eszem-iszom következik! Gratulálunk a teljesítéshez!

Ha  tetszett  Feked  varázslata,  találkozzunk  2015  júliusának  első 
szombatján!

A makulátlan és egyedi

…A  Karasica  (Fekete-víz,  egyesek  szerint  innen  ered  Feked  neve)  új  kövezett 
medrében folydogálja, osztja hosszában ketté a falut. Két oldalán egy-egy utca. Az 
utcák  között  a  plébánia  épületéből  átalakított  2004  óta  működő  turistaszálló  és 
rengeteg zöld.  Focipálya,  játszótér,  sétányok és egy aprócska tó (tócska- mondaná 
orosz  barátunk),  közepén  szigetecske  (Ha  Péntek  bemenne  az  aprócska  fahídon, 
Robinsonnak ki kéne jönni). 
 Az  utcákat  mézeskalács  házikók  szegélyezik.  Egyforma  elrendezésűek,  mégis 
mennyire  más  mindegyik.  Mindegyik  porta  hosszan  benyúlik  a  telekre,  végig  az 
oldalakon árnyékos, hűs tornác húzódik végig. Magas homlokzatok, jó 3 méter magas 
alig fél méter széles bejárati ajtók. Egy kaptafára készült mind. Mégis ha szemléled 
őket, nem találsz két egyformát. A tornácot tartó egyedi esztergált oszlopok, az egyedi 
feliratok, díszek a házak homlokzatán, kovácsoltvas zsanérok, kilincsek, a manöken 
alkatú ajtók sokszínű ablakai (ha átsütnek, rajtuk a nap sugarai a színek frenetikus 
orgiáját váltják ki) mind-mind originálissá teszik a házakat.

A jövő ígéretei…

   Mikor Tillmann úrral beszélgettem, ő világossá tette Fekednek az egyedi falukép 
megőrzése,  a múlt  ápolása nemcsak az ősök iránti  tisztelet  miatt  fontos,  ez a falu  
jövője! 
 Az emberek vágynak a rendre, tisztaságra, a csendre, a nyugalomra… Feked ezeket  
tökéletesen biztosítja,  megadja az idelátogatóknak. Az utcákról szinte „enni lehet”, 
nincs hangos szó.  Ha idejön valaki,  úgy érzi,  megállt  az idő,  nincs hova és miért  
sietni, minden úgy jó, ahogy van.          
 A  turistaszállás  környékén  minden  megvan,  ami  szem-szájnak  ingere.  Kemence, 
óriás-sakk, lengőteke, baleset biztos játszótér. A falu határában napelemek. A vízmű 
teljes elektromos áram szükségletét biztosítják. 
 No,  és  itt  a  hamisítatlan  „sváb”  étek,  a  stifolder.  A  tiszteletére  minden  évben a 
pünkösd utáni első héten fesztivált tartanak. Ilyenkor több ezer gurmand lepi el az alig 
200 fős falut. Jönnek a stifolder szálak tömött sorban (Jönnek még Fuldából is). Mi is 
az a stifolder? Az bizony jóféle paprikás, eredetileg borssal fűszerezett vastag szalámi. 
Régebben  Sommerwurstnak-nyári  szaláminak  hívták  a  stifolderek,  mert  az  nyárra 
érett be aratásra. 
 Az, hogy ennyire őrzik épített és szellemi értékeiket, remek turistacsalogató. Képzeld 
csak el túratársam, mikor felújítják a házakat a villamos- és telefonvezetékek csak a  
tetőre, a gázvezetékek a föld alá kerülhetnek, hogy ne károsítsák a százéves házakat.  
A  homlokzat  és  a  kerítés  színét  sem  lehet  önkényesen  megváltoztatni.  Így  egy 
modernizált, lakható skanzen falu jött létre.

Nád Béla


