
Név:___________________ Rajtszám:____________

Indulási idő:____________ Érkezési idő:____________ 

Rajt: Feked, kulcsos ház
8.00-11.00

1.Schmidt-kereszt
8.00-11.15

2.Jakabéczy-kereszt
8.30-12.00

3.István-kunyhó
9.30-13.30

Cél: Feked, kulcsos ház
10.00-14.45

?

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

Zöld O

                               Szeretettel köszöntük a rendezvényünkön!

JÓ IDŐT és SIKERES TELJESÍTÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Táv: 14. 87 km Szintidő: 3 óra 45 perc

2014. JÚLIUS 5.



Zöld irányított körtúra  : Útvonala - Feked, Z▬ – Schmidt-kereszt – volt 
vasútállomás – Jakabéczy-kereszt – Weber-kereszt – Jaschek-kereszt – István-
kunyhó – Harang-tető – Stiller-kereszt – Feked, Z▬

Távja: 14,7 km. Szint: 200 m  Menetidő: maximum 3 óra 45 perc

A rajttól elindulva a templomnál a kishídon átkelünk a patakon, majd jobbra a 
Z- jelzésen indulunk el. Ezen 200 métert haladunk, majd  balra ZO jelzésre 
térünk. Innen ezen haladunk csaknem a célig! (Ne tévesszenek meg a közben 
előforduló  „partizán”  kék  O  jelzések,  régi  korok  maradványai!)  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!  Innen  szántás  mellett  déli 
irányba  tartunk.  Vadkerítés  és  szántás  mellett  érünk  le  a  Pécsváradot 
Moháccsal összekötő műútra. Ezen balra indulunk, majd rövidesen –ahol egy 
hatalmas  fakéz  és  pihenőpadok  állnak-  jobbra  lekanyarodunk  a  régi 
vasútállomás épülete felé, átkelünk a régi vasúti pályán (régi dicsőségünk…). 
Innen egy széles földúton erdőszegély és szántás mellett  „zakatolunk” fel a 
Jakabéczy-kereszthez,  ahol  megismerhetjük  a  kereszt  történetét,  és  az 
ideiglenesen itt állomásozó  második ellenőrzőpont (Táv:3,9km Szint120m) 
személyzeténél pecsételhetünk. Hosszú szakaszon szántás mellett megyünk, és 
innen leginkább a Feked felé kitáruló panorámában gyönyörködhetünk. Jelzés 
az kevés, de a széles földes útról nem kell letérni. Hullámvasutazunk. Ahol az 
út  balra  kanyarodik,  választhatunk:  itt  a  mazochisták  a  jobb oldali  ágon,  a 
mélyúton  induljanak.  A  jelzés  is  arra  visz.  Hatalmas  pocsolyák,  csalán  és 
mocorka várja a túrázókat. A hedonisták a bal oldalin egy szántóföld szélén 
kényelmeskedhetnek.  A  2  út  egymástól  10  méterre  párhuzamosan  halad. 
Következő  állomásunk  a  2012-ben  felújított  Weber-kereszt.  Továbbra  is 
szántók  mellett  baktatunk,  majd  a  régi  vasúti  síneken  áthaladva  kiérünk  a 
műútra.  A következő egy km-t az út szélén tesszük meg.  A Trefort  pusztai 
elágazásnál találjuk a Jaschek-keresztet. Itt az út bal oldali ágát válasszuk, 3 
km-en keresztül az erdei feltáró út aszfaltos szakaszán caplatunk. Figyeljünk! 
Balra:  Az  István-kunyhó  pihenőjénél  vár  minket  a  3.  ellenőrzőpont. 
(Táv:11km Szint:170m) Itt  miután  kis  italt  magunkhoz  vettünk,  folytatjuk 
utunkat. Nemsokára letérünk az aszfaltról balra, itt keresztezzük a KO jelzést, 
majd  nagyon  szép  árnyas  erdőbe  térünk.  Utunk  többször  irányt  vált,  majd 
hamarosan a Stiller-kereszthez érünk. Jelzésünk innen a zöld - fonódva halad. 
Betérünk a faluba, majd elérjük a rész CÉL-T. Itt frissítünk. Az eszem-iszom 
után elkérjük a Kék irányított körtúra igazolófüzetét, majd hajrá!

Feledhetetlen Fekedi nyaralások

Vannak helyek…

   Vannak helyek, sajnos egyre kevesebb, ahol körbevesz a csend, a makulátlan tisztaság, az 
emberség.  Ahol  nem tolakodóak,  de  odafigyelnek  rád.  Ahol  egy  nap  alatt  része  lehetsz  a  
csodának, egy összetartó, értékőrző, őseik hagyományát ápoló közösségnek. Ilyen hely Feked!
 Ahogy Tillmann Péter polgármester úr írja a falu honlapján: „Amikor valaki Fekedet keresi,  
akkor  azt  helyet  találja  meg,  amely nekünk,  fekedieknek  bárminél  többet  jelent.”  Miért  is 
jelent ennek az alig 200 embernek ez a falucska ennyit? Erre is választ kapunk: „Mára sajnos 
fel  kellett  adjuk  iskolánkat,  óvodánkat  és  szinte  az  összes  intézményünket,  de  az 
önkormányzat,  a  lakosság,  valamint  az  elszármazottak  összefogásának  köszönhetően 
településünk fejlődésnek indult, mely alatt nem csupán az infrastrukturális beruházásokat kell 
érteni, hanem ennél fontosabb annak a szellemnek az ereje, ami a közösséget formálja.”
  Ezt a szellemet én is megtaláltam Fekeden, ezért az elmúlt két nyáron 4-4 napot töltöttem ott. 
Egyszer túratársaimmal, hogy túráink bázisa legyen, egyszer ballagó diákjaimmal, hogy pár 
utolsó felejthetetlen nappal emeljük tovább „az együtt eltöltött 4 év fényét”.

Stiffollerek

   Feked címere gazdagon díszített, központi jelképei egy hatalmas gót betűstílussal megrajzolt 
F betű és egy hármas virágtő. Mindkét szimbólum a múltra utal. 
 Ez a falu igen régi, már 1372-ben Feketh névalakban említi egy oklevél. Azonban a török 
korban teljesen elpusztult. A török kiűzése után aztán az új földesúr, Jányi Jakab Ferdinánd 
elhatározta, benépesíti a „pusztát”. 
 Mint sok környékbeli földbirtokos ő is Hessenből hívott be szorgos embereket. Hessen déli 
részéről  (Darmstadt  környéke)  érkezettek  Tolnában,  míg  a  kelet-hesseniek  a  Pécs-Mohács 
közti  sávban  telepedtek  le.  (Bizony  annyian  jöttek,  hogy  ezt  a  területet  egy  ideig  Kis-
Hessennnek nevezték).
  Kelet-Hessen legjelentősebb települése ebben a korban Fulda volt, ezért a bevándorlók a Stift  
Fuldaerek vagyis a fuldai apátságiak voltak (Egyébként az említett virág, ami a falu címerét 
ékíti az apátság ősi címerében is szerepel. A dolgos stiffollerek a XVIII.  század első felétől 
építik-szépítik falujukat, hazájukat. Építettek maguknak egy helyre kis szép tornyos barokk 
templomot,  szép  katonás  rendben  sorakozó,  hasonló,  de  mégis  más  rendezett  portákat, 
sokasodtak, gyarapodtak. 
 Egészen  a  második  világháború  utáni  „elmebajig”,  ami  egy-két  győztes  diktátor  és 
diktátorpalánta közös őrülete volt… a kitelepítésig (A kollektív bűnösség képtelen őrjöngése 
sajnos más országokban minket is sújtott). Kitelepítették stiffollereket,  de ők 3 család híján 
„visszaszivárogtak”, ahogy tehették. Hiszen ez a falu már az ő hazájuk volt. Vágytak arra a 
szellemre, ami Fekedet különlegessé teszi.

Nád Béla


