
Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./IV. szám

Folyamatos a csatornaépítés 
mendén!

Az elmúlt lapszámban a címlapon kiemelt 
hírként kezeltük, hogy településünkön 
megkezdődött a csatornaberuházás. 
Sajnos az időjárás nem kedvezett a ki-
vitelezőnek, a folyamatos esőzés, hava-
zás megnehezítette a munkát. A földes 
úton történő kivitelezés – az előzőek 
miatt - jelentős mértékben csökkentette 
a lakossági tűréshatárt, az önkormány-
zathoz folyamatosak voltak a bejelenté-
sek. Szinte naponta helyszíni szemlét 
tartottunk, próbáltuk kezelni a kialakult 
helyzetet, napi kapcsolatban voltunk/
vagyunk a kivitelezővel, a műszaki el-
lenőrrel és a Tápiómenti Települések 
Csatorna Vízgazdálkodási Társulatával. 
A megbeszélések eredményeként a 
Dózsa György úton a kivitelezés 2013. 
április 8-ig szünetelt, mivel meg kellett 
oldani az útátvágások problémáját.

Az egyeztetések eredményeként meg-
állapodtunk a kivitelezővel, hogy csak 
abban az esetben vágják át az utat, ha 
átfúrással nem megoldható a bekötés. 
Jelenleg a kivitelezés folyik, a tartós jó 
időt követően a településnek egyszer-
re több pontja válik munkaterületté. Az 
ütemtervek rendelkezésre állását kö-
vetően a település lakosságát közmeg-
hallgatás keretében tájékoztatjuk az 
építési ütemek várható időpontjáról. A 
közmeghallgatáson jelen lesz a kivitele-
ző cég képviselője is, amelyek idejéről 
tájékoztatót küldünk ki.
A fentieket figyelembe véve továbbra is 
türelmüket kérjük. Amennyiben azon-
ban problémával találkoznak a kivite-
lezés során kérjük jelezzék a Mendei 
Polgármesteri Hivatal részére levélben, 
vagy email-ben a mende@mende.hu  
címre. Ha fotóval dokumentálják az 
esetleges sérelmeket az megkönnyíti a 
probléma rendezését.

Kaszanyi József
polgármester  
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Hivatalosan is megnyitotta kapuit 
a mendei Szabadidőközpont

Lovakkal az egészségért!

A nagyszabású megnyitón tiszteletüket tet-
ték a környező települések vezetői, a helyi 
képviselők, a hivatal dolgozói, és tagintéz-
ményeink vezetői is. 
A polgármester nyitóbeszéde után Pest Me-
gye Közgyűlésének elnöke, Dr. Szűcs Lajos 
is felszólalt, és a beruházás sikerességét 
méltatta. Elmondta, hogy „a mendeiek egy 
nagy tervben foglalták össze mindazt az el-
képzelést, ötletet és kezdeményezést, amely 
a községben élő emberek életét jobbá teszi.”
Miután a polgármester körbevezette az 
épületben a meghívottakat, külön köszö-
netet mondott Gyömrő és Nagykáta tele-
pülések vezetőinek, akik nagyban hozzá-
járultak a beruházás megvalósulásához, a 
használatbavételi engedélyt Nagykáta hiva-
tala adta ki. A megnyitó végén a vendégek 
ünnepélyes ebéden vettek részt, ahol meg-
kóstolták az új üzlet finomságait.

A hivatalos átadón a Williams TV készített 
felvételeket, így hamarosan a televízióban 
is figyelemmel kísérhetik az események le-
zajlását.

Huszák Zsuzsi

2013. május 19-én 8 óra 30 perces kezdettel, 
első alkalommal ugyan, de hagyományte-
remtő célzattal kerül megrendezésre a díj-
ugrató lovasverseny, a 31. számú főútvonal 
mentén elhelyezkedő Mende községben.
A verseny színvonalát emelve találkoz-
hatunk a magyar díjugrató szakág or-
szágos és megyei szintű lovasaival és 
lovaikkal, többek között Göttler Vilmos 
háromszoros magyar bajnok és olimpiai 
résztvevővel, Kormos János mesterek 
tornája győztesével, Janik Attila felnőtt 
magyar bajnokkal, Stöckler Ingrid ifjú-
sági magyar bajnokkal, Szotyori Nagy 
Kristóf a Díjugrató Szakág elnökével to-
vábbá a díjátadók között köszönthetjük 
majd Madaras Ádám kétszeres Világ- és 
hatszoros Európa bajnok öttusázót. Az 
esemény fővédnöke Kocsi János a Tá-
piószentmártoni Kincsem Lovaspark 

tulajdonosa, védnökei Kaszanyi József 
Mende község polgármestere és Orlik 
Zoltán az Erdei Zsolt Sportegyesület 
szabadidő szakosztályának elnöke. A 
verseny legfontosabb célja a díjugrató 
sport, a versenyszerű- és szabadidős 
lovaglás népszerűsítése, a fiatalság mo-
tiválása, továbbá, hogy közelebb hoz-
zuk az emberekhez azt a nemes állatot, 
’mely évszádok óta szolgál és megfelelő 
szakemberekkel felügyelve gyógyítani 
is képes. Ennek kapcsán a szervezők 
a versenyszámok összeállításánál töre-
kedtek arra, hogy megfelelő kihívást ál-
lítsanak a versenyzők elé, a nézők pedig 
a versenyek izgalmait és látványosságait 
élvezni tudják, így a versenyszámok kö-
zött például láthatunk izgalmas vadász-
ugratást és a látványos magasugratást.
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Egy szokatlan március 15-e Hírek
Testületi hírek 

Mende község önkormányzatának képviselő-
testülete soron következő ülését 2013. már-
cius 21-én tartotta. Az ülésen a képviselők 
módosították a szociális ellátásról szóló 
rendeletet, amelyben átvezetésre kerültek 
a jogszabályi módosítások. A képviselő-
testület megfelelve a törvényi kötelezett-
ségének két utcanevet megváltoztatott, 
-külön cikk- a Felszabadulás térből Fejes 
Ferenc tér, míg a Hámán Kató utcából 
Gárdonyi Géza utca lesz május 1-től. 
•A grénium a továbbiakban döntéseket 
hozott az óvodabővítéssel kapcsolatban, 
megrendelve a kiviteli tervek elkészítését. 
•A képviselő-testület az idén is pályázatot 
írt ki a civil szervezetek részére, amely-
nek beadási határideje 2013. április 15. 
A pályázati kiírásban a testület figyelembe 
vette a belső ellenőr által tett javaslatokat.  
•A testület az ülés további részében beszámo-
lót hallgatott meg a csatorna beruházás meg-
kezdéséről és a lefolytatott egyeztetésekről.

 Mona Gyula
jegyző

Adó felajánlás
Újra itt az személyi jövedelem adó 1%-ának 
rendelkezési időszaka! Kérjük, hogy a tele-
pülésen működő civilszervezeteket, alapítvá-
nyokat támogassák adójuk 1%-ával.
Kedvezményezett neve: 
„Szép,tiszta Mendéért“ Kiemelten Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület (Zöld Klub) 
 adószáma: 18709883-1-13
Polgárőrség:  
 adószáma: 18697823-1-13
Mende Labdarúgó SE 
 adószáma:18293065-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
 adószáma: 18293065-1-13

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az álta-
lános iskolai étkezési térítési díjak beszedésére 
az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
2013. május 6-án (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. május 10-én  (péntek) 
 700-800  Általános iskola
2013. május 13-án (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. június 3-án (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. június 7-én (péntek)
 700-800  Általános iskola
2013. június 10-én (hétfő)
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
április hónap 26. napján (pénteken)  
11 órától 12 óráig tartom a Polgármeste-
ri Hivatalban. Bejelentkezés szükséges 
a 06-30/466-7304 telefonszámon, 
hétfőtől péntekig 10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693
Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina 
ügyvéd

Az Egészségvédő Klub következő előadá-
sa április 24-én, szerdán lesz 18 órától a 
Szabadidő központban. Szeretettel várok 
minden érdeklődőt!

Dr. Dóczi Ildikó

Az országos kedvezőtlen időjárási viszonyok 
miatt a kormány kérte a települések vezetőit, 
hogy a március 15-i rendezvények szabad-
ban történő megemlékezéseit ne tartsák 
meg. Szerecsére településünkön nem ala-
kult ki ítéletidő, a hideg és a szél miatt a fák-
lyás felvonulás azonben elmaradt, az egész 
rendezvény a Szabadidőközpontban került 
megtartásra. A rendezvényen megjelentek 
az ünnephez méltó megemlékezésen vehet-
tek részt. Paskó Zoltán alpolgármester ünne-
pi köszöntőjét követően a települési- és roma 
nemzetiségi önkormányzat képviselői, a te-
lepülés civilszervezetei és az intézmények 
delegáltjai rótták le kegyeletüket a márciusi 
hősök előtt. A koszorúzást követően a Géza 
Fejedelem Általános Iskola tanulói, a Roz-
maring  nyugdíjas klub és a Hagyományőrző 
Népi Együttes tagjai adtak méltán emlékeze-
tes műsort a 48’-as szellemiség jegyében.

Mona Gyula
jegyző
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elektromos és elektronikai hulladékgyűjtésTérítésmentes lakossági szelektív 
Fontos! 

Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne 
helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanu-
kon kívülre, elkerülve ezáltal a be-
rendezések fosztogatását, illetve 
környezetük szennyezését!
Az elektronikai hulladék 
csak ép, összeszerelt ál-
lapotban gyűjthető! Elekt-
ronikai hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatosan érdeklődni a  

(30) 870-4528-as telefonszámon lehet! 
A gyűjtést megelőző nap 12 óráig 

bejelentés esetén vagy ha nagy 
mennyiség, vagy ha idős, beteg  
embereknél van a hulladék ak-
kor a teherautó házhoz megy.

Együttműködő munkájukat 
köszönjük!

Mona Gyula
Jegyző 

Mende Község Önkormányzata, vala-
mint az ENVIROINVEST Zrt. szervezé-
sében lakossági szelektív elektromos 
és elektronikai hulladék berendezés 
(e- hulladék) gyűjtést szervez közsé-
günkben, amely során a lakosság ingyen 
leadhatja háztartásában összegyűlt  
e- hulladékát.

Az e- hulladékgyűjtés ideje:
2013. május 11. 0800-1400-ig

Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Mende Forrásköz 1 sz 

(Általános Iskola előtti terület)
Mi az e- hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a 
környezet védelmének, ezért szeretnék 
elérni, hogy Mende községben széle-
sedjen az újrahasznosítható hulladékok 
begyűjtésének köre. E-hulladék az élő-
világra, az emberi egészségre fokozott 
veszélyt jelent, különleges gyűjtést és 
kezelést igényel, így az nem gyűjthető 
a háztartási vegyes hulladékkal. Az e- 
hulladék másodnyersanyagokat is rejt, 
amelynek jelentős része újrahasznosít-
ható. Ennek ellenére nagy részük ma 
mégis hulladéklerakókba, erdőszélek-
re, illegális lerakókba, vagy illetéktelen 
kezekbe kerül. Sajnos az e- hulladék a 
sok újrahasznosítható másodnyersanyag 
mellett számos mérgező anyagot és ne-
hézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) 
is tartalmazhat, amelyek a környezet szá-
mára nagy veszélyt jelenthetnek. 
Cél az, hogy az e- hulladék minél 
nagyobb mértékben hasznosul-
jon, illetve a benne található 
környezetre, emberre veszélyt 
jelentő mérgező anyagok el-
lenőrzött körülmények között 
kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket kérjük, ve-
gyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések:
•Háztartási kis- és nagyberendezések, szó-
rakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, víz-
forraló, mikrohullámú sütő, szendvicssütő, 
porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, 
mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, vil-
lanybojler, ventillátor, lámpatest, asztali lám-
pa, videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, 
CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-center.
•Képernyős elektronikai berendezések: TV 
készülék, monitor.
•Számítógépek, telefonközpontok egyéb 
irodatechnikai berendezések: asztali tele-
fon, nyomtató, számítógép, elektromos író-
gép, iratmegsemmisítő, diktafon.
•Elektromos és elektronikus barkács-
gépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, 
sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsiszoló, 
hőlégfúvó, stb.
•Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton ér-
tesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a 2013. év-
ben a megváltozott jogszabályi és gazdasági 
körülmények miatt a zöld hulladék begyűjté-
si szolgáltatását (ún. zöld zsákos bio- hulla-
dékgyűjtés) nem tudja tovább végezni.
A Társaságunk által önként vállalt, és a la-
kosság részéről nagy örömmel fogadott szol-
gáltatás fenntartása a 2012. évben is csak 
úgy volt lehetséges, hogy annak költségeit 
az egyéb bevételekből fedezte a Társaság, 
amire a 2013. évben – önhibáján kívül – már 
nincs lehetősége.
Sajnos a zöld hulladék a jelenlegi törvényi 
szabályozás értelmében – begyűjtését illető-
en – nem tartozik a támogatott hulladékfrak-
ciók közé, illetve az elkészített komposztnak 
sincs meg a felvevő piaca, így a veszteséges 
tevékenység végzése veszélyeztetné az újra-
hasznosítható hulladékok – sárga zsákos – 
szelektív gyűjtését is.
A 2013. évben a lakosságnak lehetősége 
lesz a Hulladékgyűjtő udvarokban 10 zsák 
vagy kéve/háztartás/hét, illetve a nagykőrö-
si Komposztálóban korlátlan mennyiségben 
a zöld hulladék díjmentes elhelyezésére. A 
szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya 
bemutatása minden esetben szükséges.

Egyúttal kérjük Önöket arra, hogy amennyi-
ben lehetőségük van a házi komposztálásra, 
úgy éljenek annak lehetőségével.
Az alábbiakban közöljük a működő Hulladék-
gyűjtő udvarok nyitvatartási rendjét és címeit:
•Monor, Bajcsy-Zsilinszki út 092/11 hrsz.
  (régi hulladéklerakóval szemben)
•Pilis, Vágóhíd utca 751/4 hrsz. 
 (Nyárfa utca sarkánál)
•Nagykáta, Erdőszőlő 0236/4 hrsz.

Március 1-től szeptember 30-ig 
 Hétfő: SZÜNNAP
 Kedd- Péntek: 900 – 1700

 Szombat: 800 – 1600

 Vasárnap: ZÁRVA
 Ebédidő: 1200 – 1300

Október 1-től február 28-ig
 Hétfő: SZÜNNAP
 Kedd- Péntek: 800 – 1600

 Szombat: 800 – 1600

 Vasárnap: ZÁRVA
 Ebédidő: 1200 – 1300

A Komposztáló Mű címe és nyitva tartása:
•Nagykőrös, 0114/4 és 0123/2 hrsz.
  (szennyvíz teleppel szemben)
 Hétfő- Péntek: 700 - 1530

 Szombat - Vasárnap: ZÁRVA
 Ebédidő: 1200 - 1230

KÖZLEMÉNY
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Tájékoztatás utcanévváltozásról
Tisztelt utcanévváltozással érintett lakosok!
Mende Község Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete – figyelemmel az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényural-
mi rendszerekhez köthető elnevezések-
nek tilalmával összefüggő módosításáról 
szóló 2012. évi CLXVII. törvényre, amely-
nek értelmében közintézmény, közte-
rület, utca nem viselheti olyan személyt 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszernek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában vezető 
szerepet töltött be – a 25/2013. (III.21.) 
határozatával 2013. május 1-től Mende 
községben a következő utca/tér névvál-
toztatásáról döntött:

Hámán Kató utca új neve: 
Gárdonyi Géza utca

Felszabadulás tér új neve:  
Fejes Ferenc tér

Tájékoztatom a lakosokat, hogy az utcanév 
(közterület) megváltoztatása során az aláb-
biakat kell végrehajtani:
Lakcímet igazoló kártyájukat 2013. má-
jus 1-je után ügyfélfogadási időben adják 
le a Mendei Polgármesteri Hivatalban, vagy 
a Nagykátai Járási Hivatal Okmányirodájá-
ban. (2760. Nagykáta, Dózsa Gy.út 3. 
Telefon: 06-29 440-035)  A lakcímkártya 
azonnali kicserélésére csak az Okmány-
irodában van lehetőség, amelyhez a fen-
tiekben megjelölt telefonszámon célsze-
rű időpontot egyeztetni. 
A lakcímkártya cseréje ingyenes és hivatal-
ból történik! (A polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 18. 
§. (3) bekezdés d./ pontja és az illetékek-

ről szóló 1990.évi törvény IX/IV. melléklet 
egyéb rendelkezések 2. d./pontja)
Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, 
ingyenesen  kicserélik az új címre szó-
ló engedélyeket. Ezt személyesen kell 
intézniük azt érintetteknek a Nagykátai 
Járási Okmányirodában.
Gazdasági társaságok a Mendei Polgár-
mesteri Hivataltól az utcanévváltozásról 
kért igazolással ingyenesen tudják a 
Cégbíróságnál bejelenteni az utcanévvál-
tozást. Ezt is személyesen kell intézniük 
az érintetteknek!

A Mendei Polgármesteri Hivatal az alábbi 
szerveknek küldi meg az értesítést az utca-
névváltozásról:
• Közszolgáltatóknak (ÉMÁSZ, TIGÁZ, 

ASA Magyarország Kft, MENDEVÍZ 
Kft.)

• Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak
• Magyar Posta Zrt-nek
• Közép-magyarországi Regionális 

Egészségbiztosítási Pénztárnak
• Közép-magyarországi Regionális 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak
• Pest Megyei Kormányhivatal Munka-

ügyi Központ Monori Kirendeltségnek
• Monori Járási Hivatal Járási Földhiva-

talának
• Illetékes Rendőrkapitányságnak
• Tápiómenti Települések Csatorna Víz-

gazdálkodási Társulata
• Egyéb szerződések esetén: (pl. Ban-

kok, Biztosítók, Magyar Államkincstár, 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Nyug-
díjpénztárak, munkahelyek stb.) utca-
névváltozás bejelentése a lakosság 
feladata.

Mona Gyula
jegyző

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk a fenntart-
hatóság jegyében célul 
tűzte ki környezetünk 
tudatos védelmét, mely-
nek érdekében 2011. 
évben 49 településen, 

így az Ön településén is bevezettük a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 
A gyűjtés sikeresnek bizonyult, egyre 
több lakos választotta ezt a módszert a 
háztartásában keletkező, újrahasznosít-
ható hulladékok elhelyezésére. Együtt-
működő munkájukat ezúton is köszön-
jük, továbbra is tartsanak velünk! 
Gyűjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is!
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a 
szelektíven gyűjtött újrahasznosítható 
csomagolási
hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, 
italos karton) a Hírös Hulladékgazdálko-
dási Kft. által térítésmentesen – a zsák-
juttatási rendszer szerint - rendelkezésre 
bocsátott sárga
színű zsákban keverten gyűjti és a hul-
ladékgyűjtési naptárban szereplő napo-
kon kihelyezi az ingatlana elé. 

A gyűjtési útmutató a zsákokon található.
Gyűjtési időszak: havonta egy alkalom-
mal, a mellékelt hulladékgyűjtési naptár-
ban megadott napokon, melyet a túlol-
dalon olvashat.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos 
munkavégzés érdekében üveget NE he-
lyezzen a zsákokba! 
Zsákok begyűjtésének módja, plusz 
zsák igénylése: A sárga (újrahaszno-
sítható hulladék) zsákokat a gyűjtési 
napokon reggel 700 óráig szíveskedjen 
kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulla-
dékgyűjtő gépjármű elhaladása után a 
kihelyezett zsákokat nem áll módunk-
ban elszállítani! Amennyiben a zsákba 
háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szeny-
nyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk 
jogosult megtagadni annak elszállítását.
További változás, hogy – a korábbi gya-
korlattól eltérően – nem lehet plusz 
zsákot igényelni a polgármesteri hivata-
lokban, illetve a hulladékgyűjtő udvarok-
ban.
Fontos tudnivaló! Amennyiben a csere-
zsák kevésnek bizonyul, az újrahaszno-
sítható hulladékokat bármilyen más át-
tetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti!

Mende

Hónapok Április Május Június Július Augusztus

Újrahasznosítható 
hulladék
elszállítási napja

15 16 17 15 15

Hétfő Csütörtök Hétfő Hétfő Csütörtök

Hónapok Szeptember Október November December

Újrahasznosítható 
hulladék
elszállítási napja

16 21 18 16

Hétfő Hétfő Hétfő Hétfő



Mendei Híradó  2013./IV. szám 1110 Mendei Híradó  2013./IV. szám

Gárdonyi Géza
1863. augusztus 3-án
született Agárdpusztán. 
Édesanyja Nagy Teré-
zia, Édesapja Ziegler 
Sándor uradalmi gé-
pész, a szabadságharc idején fegyvereket 
is gyártott.  A család Gárdonyi gyermekko-
rában több helyen is élt, így elemi iskolai ta-
nulmányait Sályon kezdte, majd Hejőcsabán 
fejezte be.
A sárospataki kollégiumban, és a pesti Kálvin 
téri református gimnáziumban végezte kö-
zépiskolai tanulmányait. 1878-tól az egri ér-
seki tanítóképzőben tanult. Iskolái elvégzése 
után segédtanító, majd miután megkapta az 
oklevelet, többek közt Devecserben és Dab-
ronyban  katolikus kántor és tanító volt.
1885-ben feleségül vette Molnár (Csányi) 
Máriát, de házasságuk boldogtalan volt, 
majd 1892-ben zátonyra is futott. Győrött 
munkatársa volt a Hazánknak, a Győri Köz-
lönynek és a Győri Hírlapnak. Novellái, ver-
sei sorra jelentek meg a budapesti lapokban. 
1889-től a Szegedi Hírmondónak, 1890-től 
a Szegedi Naplónak 1891-től pedig az Arad 
és vidékének volt munkatársa. 1891 őszén 
Pestre került és Bródy Sándor segítségével, 
Feszty Árpád körképvállalatának titkára lett. 
1891-ben Argyrus librettójával elnyerte a 
Műbarátok Köre pályadíját. 1892–97 között 
a Magyar Hírlap munkatársa.

1898-tól a Petőfi és a Természettudományi 
Társaság tagja. 1899 karácsonyán elkezd-
te közölni a Pesti Hírlap az Egri csillagokat. 
1900-ban, és a következő években gyakran 
utazott Franciaországba és más nyugati or-
szágokba. 1902-ben a Kisfaludy Társaság 
elvetette jelölését – 1903-ban már Gárdonyi 
nem fogadta el a felkínált tagságot. 1906-ban 
kidolgozta titkosírási rendszerét. 1910-től a 
Magyar Tudományos Akadémia levelezője, 
1920-tól tiszteletbeli tagja. 1918-ban Móricz 
Zsigmond kérésére elfogadta a Vörösmarty 
Akadémia tagságát. 1919-ben a Magyar Írók 
Szövetsége másokkal együtt díszelnökévé 
jelölte, de nem választották meg. 
Még 1897-ben anyjával Egerben teleped-
tek le, majd utolsó éveiben remeteként 
élt.1922. október 30-án, 59 esztendősen 
hunyt el. Az egri vár Bebek-bástyájában te-
mették el. Egykori egri háza emlékmúzeum. 
Sírja is Egerben található, rajta a következő 
felirattal: „Csak a teste”.
 Főbb művei:
• A lámpás  (1894)
• Egri csillagok  (1901)
• A láthatatlan ember  (1902)
• Az a hatalmas harmadik  (1903)
• Isten rabjai  (1908)
• Hosszúhajú veszedelem  (1909)
• Ida regénye  (1924, posztumusz)
•  Kék pille  (1957, posztumusz)
• Versei  (1958, posztumusz)

Fejes Ferenc 
1917-ben született. 
A tanítóképző elvég-
zése után 1939-ben 
Mendén kezdett taní-
tani. 
A következő években 
sok fiatallal szerettette 

meg a zenét, zongorázni, hegedülni tanítot-
ta őket. Később biológia és földrajz szakos 
tanári oklevelet szerzett, de továbbra is a 
zene szeretete határozta meg életét. 
l959-ben az akkori Községi Tanács Végre-
hajtó Bizottsága elhatározta, hogy kultúrhá-
zat építtet a faluban. Az ünnepélyes átadás 

után fellendült a kulturális élet a települé-
sen. A kezdetektől a Mendei Színjátszó Kör 
és Irodalmi Színpad zenei vezetője volt. 
Tagja volt a mendei tanács végrehajtó bi-
zottságának, és társadalmi tisztségben a 
tanács elnökhelyettese is.
23 évig volt az iskola igazgatóhelyettese, 
majd igazgatója is. Nyugdíjazásakor a ne-
velés és oktatás érdekében végzett több 
évtizedes áldozatos munkájáért pedagó-
gus szolgálati emlékérmet kapott. Volt ta-
nítványai közül orvosok, mérnökök, peda-
gógusok, kiváló szakemberek kerültek ki.
Fejes Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, 
Mende község díszpolgára 1999-ben halt meg.

Mende Község Önkormányzata 
2013. május 1-jén ismét megrendezi 

a SPORTMAJÁLIS-t

A részleteket megtalálja 
a facebook.hu/Mende Község Hivatalos Oldala 

oldalon, illetve érdeklődhet 
Gér Viktornál az alábbi telefonszámon 06/20 545-72-33 

Gárdonyi Géza Fejes Ferenc

Sportmajális

Rejtvény

Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy a 
kutya az ellenkező irányba nézzen!




