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ADOMÁNYGYŰJTÉS 
Szoborpark létesítésére 

Szentendrey Edgár Dr. Kotnyek István 
(1885-1966) (1940-2010) 

Egyesületünk Dr. Kotnyek István és Dr. Szentendrey 
Edgár emlékére és tiszteletére bronz mellszobrot 
kíván állítani. A szobrot a miklósfai Mindenki Háza 
déli oldalán kialakítandó emlékparkban kívánjuk 
elhelyezni. A két mellszobor várható ára együttesen 
3 millió forint. A szoborállítás költségét közadako
zásból - magánszemélyek, vállalkozók, intézmények 
- segítségével kívánjuk előteremteni. 
Tisztelettel kérjük, legyenek anyagilag segítségünkre 
a szobrok elkészülésében. 

A szoborátadás tervezett időpontja: 
2010. október 9. 

Egyesületünk aktivistái fel fogják keresni szemé
lyesen Önöket adománygyűjtés céljából, vala

mint szeretnénk véleményeiket és javaslataikat 
kérni, hogy a megújult Mindenki Háza valóban 

mindenkié lehessen. 

Tisztelt miklósfai lakótársak! 

Az egyesület Dr. Kotnyek István, és Dr. 
Szentendrey Edgár érdemes orvos személyének 
kíván méltó emléket állítani, akik a miklósfai város
rész elmúlt történetének kiemelkedő személyiségei 
voltak. 
Az Egyesület adománygyűjtő felhívásával egyetér
tünk és személyesen is támogatjuk. 
Tisztelettel kérjük adományaikkal támogassák a 
nemes cél megvalósulását. 

Professzor Dr. Bátorfi József és Dr. Dömötör Károly 
kórházi főorvos körzeti orvos 

Köszönettel az egyesület vezetősége! 
Felajánlásaikat várjuk: 06 20 479 8382 

E-mail: mindenkihaza@miklosfa.eu 

MINDENKI HÁZA FELÚJÍTÁSÁNAK 
2. ÜTEME 

Megkezdődött a Mindenki Háza felújításának 2. 
üteme. A vezetőség a következő felújítási sorrendet 
állapította meg: 

- Fűtésrekonstrukció: emele t i - , könyvtári rész, 
előtér valamint a mosdók központi fűtése. (a fű
tésrekonstrukció 2010.07.20-án elkészült) 
Tetőbeázási hibák kijavítása 
Emeleti részen az eddig nem használt tetőtérben 
új helyiségek kialakítása (iroda, Polgárőrség va
lamint bérlemény és raktár) 
Ifjúsági és Baba-Mama klub kialakítása 
Könyvtár és internetes szoba kialakítása a jelen
legi iroda és Polgárőrség helyén 
Nagyterem, előtér padozatának cseréje 
Új büfé rész kialakítása - melyből egyszerre 
lehet befelé és kifelé is kiszolgálni 

- Az épület teljes külső-belső festése 
Szabadtéri színpad fedése 
Udvari WC-k, zuhanyzók kialakítása 
Emlékpark kialakítása az épület déli részén 
A takarékszövetkezeti oldalon az árok lefedésé
vel parkolóhelyek kialakítása 
A ház udvarában piknikező rész kialakítása (30-
50 fő részére) - kemence, grillező, bográcsolás, 
padok-asztalok 

Várjuk minden segítőkész tagunk jelentkezését, aki 
munkájával hozzá kíván járulni az épület és környe
zetének szépüléséhez! 

A GYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA 

Július 12-30-ig: kedd, szerda, péntek 14-15 óráig 
Augusztusban a régi nyitva tartási rend visszaáll. 

Miklósfa megújult hivatalos honlapja a 
www.miklosfa.eu, ahol folyamatos tájékoztatást 
adunk a Mindenki Háza építési munkálatairól. 

mailto:mindenkihaza@miklosfa.eu
http://www.miklosfa.eu


A Miklósfai Kertbarát Kör 
2010. évi kirándulási programja 

ISMERKEDÉS ZALA HÍRES 
PINCÉSZETEIVEL 

Időpont: augusztus 7. szombat 
Indulás: Miklósfa, Mindenki Házától 8-kor 

10.00 Veres családi borpince megtekintése 
Csáfordon, 5 fajta bor kóstolásával, borkor-
csolyával 
12.30 Bezerics borászat bemutatása, Szent
györgyvár Széchenyi pincében, 6 fajta bor 
kóstolása, majd magyaros ebéd pinceszer 
menüvel. 
15.00 Keszthelyen fakultatív programként a 
vadászati és modellvasút kiállítás megte
kintése. 
17.00 Cézár pincészetben Nagyradán 5 
fajta bor kóstolása, majd vacsora 

Részvételi díj: 10.500 Ft/fő (mely magába 
foglalja a légkondicionált autóbuszos uta
zás költségét is.) 

Jelentkezés, helyfoglalás a fenti összeg 
befizetésének sorrendjében: Kalamászék 
Gazdaboltjában és Gárdonyi Józsefnél Ká
polna tér 10. 

Várjuk minden tagunk, és a zalai borkultúra 
iránt érdeklődők jelentkezését! 

KERTBARÁT KÖR HÍREK 

A Miklósfai Kertbarát kör nyári programjai 
általában a társadalmi munkák szervezésé
vel telnek, majd a szüret előtti kirándulás a 
ju ta lma a dolgos hétköznapoknak. 
Idén sem volt ez másként, mivel a megépí
tett hegykapuk környezetét illik rendben 
tartani. 
Április 23-án kezdtük a kaszálásokat, ge-
reblyézést és ezekben a munkákban általá
ban egy megszokott 5-10 fős csapat dolgo
zik, saját géppel, saját benzinnel. Legutóbbi 
akciónk alkalmával, látva az összehangolt 
munkát, már árajánlatot is kértek tőlünk 
birtok rendbetételre, de mi csak ingyen és 
csak magunknak . . . 
Április 25-én megtörtént a Szent György 
napi búcsú alkalmával hagyománnyá vált 

Szőlő Jövések Könyvének és az új szőlő
vesszőknek megáldása. 
Körünk vezetősége képviseltette magát Dr. 
Bakonyi Károly szőlőnemesítő és a „Da 
bibere" borlovagrend nagymestere jún ius 
4-i temetési szertartásán, Keszthelyen. Kar
csi bácsi, míg egészsége engedte, mindig 
szívesen elnökölt borversenyeink zsűrijé
ben. Jó tanácsait, bíztatását megőrizzük 
emlékeinkben. 
Kivettük részünket a majálisi Répa Guiness 
rekord kísérlet és program szervezésében, 
melyet Városszépítő Egyesületünk rende
zett, és Miklósfa jó hírét újra tovarepítették 
a híradások! 
Nyugdíjas tagjaink az I. Hegykapu antik 
szőlőprését konzerválták újra, hiszen az 
ál lagmegóvásra is vigyáznunk kell, nem 
csak a küllemre. 
Meghirdet tük idei kirándulásunkat is, mely 
keretében augusztus 7-én ismerkedünk hí
res zalai pincészetekkel. E rendezvényünk
re a mellékelt program alapján szeretettel 
várunk minden jelenlegi és leendőbeli tagot 
és kívülállót egyaránt! 
Bekapcsolódtunk a Mindenki Háza felújítá
sának 2. ü temébe, és várjuk minden segítő
kész tagunk jelentkezését, aki munkájával 
hozzá kíván járulni az épület és környeze
tének szépüléséhez! 

Imrei Ferenc 
Kertbarát Kör elnöke 

NYUGDÍJAS KLUB 2010-ES 
NYÁRI KIRÁNDULÁSA 

2010. június 23-án a Nyugdíjas Klub tagjai 
kirándulást tettek Pannonhalmára. 
A kiránduláson 48 klubtag vett részt. Elő
ször idegenvezető segítségével megtekin
tették a pannonhalmi apátsági templomot, 
és annak könyvtárát. 
Az apátság megtekintését követően Pápára 
mentek városnézésre, a hazafelé úton meg
álltak a Szépkilátónál, ahol csodálatos bala
toni látvány tárult eléjük. 

Az est zárásaként Zalaváron a Katica Csár
dában megvacsoráztak és a vacsora nóta
énekléssel zárult. 


