
X. Elszármazottak 
találkozója

Augusztusban a  X. „Elszármazottak találkozóját” rendeztük meg, mely keretében  Pekler Mátyás plébános úr megszentelte a kápolna 
előtti felújított teret, ahol méltó búcsút vehetünk szeretteinktől (Képes összeállításunk a 2. és 3. oldalon olvasható)
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X. Elszármazottak találkozója

A fekedi Peck család apraja-nagyja dalával emlékezetessé tette az 
ünneplést

Akik eljöttek megnézni a szentelést biztosan nem bánták meg! A 
szent mise következett a programban, amin nagyon sokan részt 
vettek, már régen nem telt meg ennyire a templom

A mise után a már szokásos tánc a templom előtt és a buszforduló-
ban következett, majd a menet megérkezett az iskola udvarába, 
ahol a sátor és az udvar  már teljesem megtelt a kíváncsi nézőkkel

A német önkormányzat és a polgármesteri köszöntő után az óvo-
dások nyitották meg a műsort. A  táncosaink folytatták…

Az első fellépő a Hahner duó volt...
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Kis anyakönyv
Sajnos a lakosság megint fogyatkozott.
2017. 7. 28-án Inhof Istvánné született Wéber Borbála, 
2017. 8. 14-én Gonda Lászlóné született Daradics Má-
ria hunyt el.
Mindkét család hozzátartozóinak őszinte részvétünk!

Beharangozó
2017. szeptember 9-én 16 órakor a Kultúrházban 

„3 generáció” címmel kiállítás nyílik

Legközelebbi nagyszabású rendezvényünk: Október 

21. „Idősek napja”

Ezután következett a finom vacsora, ezúttal is a már hagyomány-
nyá vált töltött káposzta. egy kis esővel. A tombola  húzás után 
kezdődött a bál a Diamant Capellével

Ez a rendezvényünk is nagyon jól sikerült, nagyon sokan eljöttek, 
hogy jól érezzék magukat és régi ismerősökkel találkozzanak, be-
szélgessenek. Büszke vagyok mindenkire, aki valamivel segített a 
találkozót emlékezetessé, sikeressé tenni, köszönöm!

A továbbiakban jó hangulatról 
Tarlós Fecó, a Diamant Capelle 
és nem utolsó sorban a Sramli 
kings és Sturcz János gondos-
kodott
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„A mi kis falunk „ címmel nyílt kiállítás 
a Kultúrházban  2017. augusztus 11-én

Schmid Péter községünk díszpolgára állandóan alkot valamit, most logót készített településünknek

ERDŐSMECSKE LOGÓJA
Erdősmecske, a Baranyá-

ban - Magyarország délnyu-
gati megyéjében - fekvő kis 
település, érdekességei mi-
att megérdemel egy ka-
rakterisztikus logót.

Számos országban 
hasonlóképen népsze-
rűsítik az utak és au-
tópályák mentén azon 
településeket, melyek-
ben történelmi, építé-
szeti, környezeti vagy 
más érdekességeket talál-
hatunk. Nyilvánvaló, hogy a 
reklám ezen formája az adott 
településeket jelentőségtel-
jesebbé teszi, nő az odalá-
togatók száma, érdeklődése, 
sőt általa esetleg gazdasá-
gi szempontból is előnyök-
höz jutnak, nem is beszélve a 
kulturális felértékelődésről.

Az Erdősmecske Logó 
természetesen nem helyet-
tesítheti a címert, mely már 
hosszú ideje a faluhoz tarto-

zik, de talán hasznos kiegé-
szítése lehet annak.

A logó leegyszerűsített 
kontúrokkal ábrázolja a két 
kimagasló templomtornyot 
(1766, 1813), köztük az ál-
landó kiállítás és a könyvtár 
épületének sziluettje; balra 

a Kultúrház az Erdősmecs-
kei-Kultúrház Galériával, 
jobbra a temetői Kápol-
na (1856); alattuk az Er-
dősmecskei Iskola épülete, 
mely az Erdősmecskére jel-
lemző házforma jelképe is 
egyben; valamint az Erdős-

mecskei Óvoda az új Pol-
gármesteri Hivatallal. Közé-
pen a Mecske-Kő Emlékmű 
(2013), mely pozitív ener-

giát sugárzó középpont-
ként vonja magára a te-
kinteteket. Alul látható 
(a logó megtervezése-
kor kialakulóban lévő) 
Békekert-Labirintus, 
mely a jövőben külön-

legességként fogja bőví-
teni a világszerte jelentős 

labirintusok sorát.
A logó Peter Schmid ter-

vezete, aki Erdősmecske első 
díszpolgára. A logó a RED 
-Research Education De-
sign in Science Art Techno-
logy for Peaceful Sustainab-
le Development- keretében 
készült.

Írta eredetileg német 
nyelven: Peter Schmid

Magyarra fordította: 
Hengl Melitta


