
Kedves Fekediek, Elszármazottak, Baráti Kör tagok! 

Szeretnénk röviden leírni, mi is történt Fekeden 2019-ben.  

A faluban történt jelentősebb fejlesztések a következők voltak: 

• Szennyvízkezelési pályázat beadása és a támogatás elnyerése 

• Tájház melléképületeinek és présházának felújítása 

• Megkezdődött a templom díszítőfestése 

• Vízelvezetési munkák a falu több pontján (kultúrház mögött, mecskei úton, parkban) 

• Megújult a sportpálya gyepe és automata locsoló berendezés épült 

• Újabb köztéri alkotással gazdagodtunk, Báling József szobra a templomkertbe került 

• A tájház feletti telek az önkormányzat tulajdonába került 

• Bálázó gép vásárlása a közmunkaprogram céljára 

• Fűnyíró traktor vásárlása és eredményes egyesületi pályázat során további gépek 

beszerzése a közterületek könnyebb ápolásához 

• A nyár folyamán a fekedi körtúrajelzések újrafestése 

A 2019. év jelentősebb eseményei: 

• 02.09. Hagyományőrző disznóölés 

• 04.01. Templom helyszíni bejárása, a díszítőfestés engedélyezése 

• 04.06.  Egy Nap Fekedért - társadalmi munka 

• 04.27. Tavaszváró kórustalálkozó 

• 05.18. Karasica fesztivál, kult. találkozó a patakmenti települések részvételével 

• 06.03. Közös színházlátogatás a Pécsi Nemzeti Színházban „Meseautó” 

• 06.10. Gyalogtúra a fekedi erdőben (Héthárs) 

• 06.15. X. Stifolder fesztivál 

• 06.16. Szentháromság-napi templombúcsú 

 Báling József szobrának avatóünnepsége 

• 06.24-30. Fekedi (néprajzi) tábor, Fekeden élők és elszármazottak gyerekeinek 

• 07.05-08. Kerékpártúra Súrra 

• 08.25. Virágos Magyarország versenyen különdíj 

• 09.14. Nyitott Templomok Napja 

• 09.20-21. Baráti Kör kirándulás Szlovákiába 

• 09.22. Autómentes nap / Tekerjünk, hogy tekerhessünk 

• 09.27.-10.01. Fuldai kirándulás 

• 11.10. Márton napi búcsú és Idősek napja 

• 11.15. Ismeretterjesztő előadás „A gombák országa” 

• 11.23. Adventi koszorú készítés 

 Fuldai kirándulásról filmvetítés 

 Retro bál 

• 11.29. Ismeretterjesztő előadás „Varázsóra” 

 Fotópályázat eredményhirdetés, fotókiállítás megnyitója, naptárbemutató 

• 12.08. Mikulás műsor (Márkus Színház) 

 Adventi koncert 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködők segítségét és a résztvevők érdeklődését, 

melyre a jövőben is számítunk. 



Egyesületünk karöltve a település vezetőségével mindig azon dolgozik, hogy szülőfalunk, 

vagy választott otthonunk mindinkább élhető legyen, és az idelátogatóknak is felejthetetlen 

élményt nyújtson. Falunkat azzá a hellyé szeretnénk tenni, ahol múltunkat és annak minden 

értékét megbecsülve, megőrizve örökítjük tovább a fiatalabb generációknak, és ahol az 

emberek büszkén vállalják, hogy fekediek. 

Egy kis ízelítőt szeretnénk adni az idei, 2020-as év tervezett és már lezajlott programjaiból: 

• 02.01. Demizson klub, közösségi beszélgetés 

• 02.02. Medvenap gyerekeknek 

• 02.08. Hagyományőrző disznóölés 

• 02.09-16. Szerelmes séta /Házasság hete 2020 

• 02.16. Délszláv táncház (Poklade és Darazsacz István) /Kultúrházak éjjel-nappal 2020 

• 02.23. Táncház (Heil Helmut) 

• 03.06. Nőnapi batyus bál 

• 03.07. Kerítésbontás társadalmi munka 

 

 

• 03.hó Rétessütés 

• 03.22. Táncház 

• 04.11. Nagyszombat, feltámadási körmenet 

• 04.18. Egy nap Fekedért társadalmi munka, Baráti Kör éves közgyűlése 

• 04.24. Trachttag Erdősmecske és Feked közös rendezvénye 

• 04.25. Tavaszváró kórustalálkozó 

• 04.26. Táncház 

• 04.26. Közös színházlátogatás Pécsi Nemzeti Színház „Olivér” 

• 05.hó Fuldai vendégek fogadása 

• 05.09. Retro bál 

• 05.31. Gyereknap 

• 06.01. Pünkösdhétfői gyalogtúra a fekedi erdőbe 

• 06.06. XI. Stifolder fesztivál 

• 06.07. Szentháromság napi búcsú 

• 06.12-13. Kerékpártúra Császártöltésre 

• 07.hó Fekedi tábor gyerekeknek 

• 09.19-20. Közös kirándulás (Budapest és környéke vagy Bécs és Nyugat-Magyarország) 

• 10.17. A Baráti Kör 35 éves. Ünnepi műsor batyus bállal. 

• 11.14. Márton napi búcsú és Idősek napja  

• 11.29. Adventi készülődés 

• 12.06. Adventi kórustalálkozó 

• 12.06. Mikulásünnepség 

• 12.26. Malenkij robot emléktúra 

• havonta Régi Receptek közös sütés-főzés, Társasjáték klub 

• kéthavonta Demizson klub 

 

A jelenlegi helyzetben a koronavírus járvány miatt az elkövetkezendő néhány hónap 

programterve bizonytalannak tekinthető. 



A templom díszítőfestése 

Az idősek visszaemlékezései szerint az alábbi négy témájú kép volt a boltmezőkbe felfestve: 

Ábrahám és Izsák, Jézus megkeresztelése, Jézus az Olajfák hegyén, Utolsó vacsora. 

2019-ben az Örökségvédelemtől megkaptuk az engedélyt a templom új díszítőfestésére. A 

munka 2019 júliusában a Szentháromság szekkóval kezdődött, s 2020. június közepétől fog 

folytatódni. Az elvégzett munkát a Fekedi Egyházközség és a Baráti Kör az erre gyűjtött 

adományokból fizette, ha a terv szerint tudunk haladni, akkor még egy mennyezeti szekkót 

(Utolsó vacsora) tudunk az idén festetni. 

Fokozatosan szeretnénk a képeket a mai kornak megfelelően újrafestetni, de ehhez további 

forrásokra van szükség (kb. 4.5 millió Ft). Ezúton kérünk minden kedves támogatót, hogy 

adományaival segítse célunkat megvalósítani. 

A 2019-es 1%-os adó felajánlásokat a templom díszítő festésére fordítjuk. 

Ezúton is kérjük minden tagunkat és támogatónkat, hogy személyi jövedelemadójának 1 

%-át ajánlja fel fenti céljaink megvalósítására. 

Aki további felajánlásokat szeretne tenni, az a Szülőföldünk Baráti Kör Mohácsi 

Takarékbanknál vezetett: 50400113-11000169 számú számlájára való utalással teheti. A 

közlemény rovatban, kérjük, jelezzék: támogatás. Köszönjük! 

Adószám: 19028217-1-02 

A tavalyi 1 %-os adófelajánlásokból 461893 Ft támogatáshoz jutott a Baráti Kör, melyet 

ezúton is köszönünk minden kedves támogatónknak. 

Szeretnénk, ha hírlevelünk minél szélesebb réteget érne el, ezért kérjük, hogy osszák meg 

velünk minden olyan ember elérhetőségét, akinek fontos Feked sorsa és szeretne tenni a 

faluért, vagy örülne a róla szóló híreknek. 

Elérhetőségünk: 

Szülőföldünk Baráti Kör 

7724 Feked, Fő u. 3. 

Tel/fax: 69/345-106, 30/204-3240 

E-mail: fekedhivatal@gmail.com 

Feked, 2020. 03. 20. 

 Üdvözlettel:  

 A Baráti Kör Vezetősége 


