
MIKLOSFA BABA-MAMA KLUB OT INDÍTUNK 
2010. december 7-én (KEDD) 17 órakor 

Helyszín: 
MINDENKI HÁZAfelújított klubhelyisége 

Terveink szerint a klub keretein belül: 
• Kicserélhetjük egymással tapasztalatainkat, 
m e g o s z t h a t j u k e g y m á s s a l g o n d j a i n k a t , 
sikerélményeinket. 
• Meghívott előadók (védőnő, gyermekorvos, 
gyermekgyógyász) segítségével többet tudhatunk 
meg gyermekeink körötti teendőkről. 
• Megismerkedünk olyan ölbéli játékokkal, amelyeket 
már egészen kicsi kortól játszhatunk gyermekünkkel. 

Szívesen látunk, ha nem csak az orvosi rendelő 
várótermében szeretnél beszélgetni, ha úgy érzed, jó 
ötleted van a gyermekneveléssel kapcsolatosan, vagy 
úgy gondolod, segítségre van szükséged. Itt a helyed, 
ha szeretnéd felkészülten várni kisbabád érkezését. 
Akkor is várunk, ha úgy érzed, az életed kezd csupán a 
pelenkázás és az etetés körül forogni. 

Segítsünk egymáson, hogy a várandósság és a 
babaápolás örömteli időszaka legyen életünknek! 

„Az anya nemcsak egy gyermeknek ad életet, hanem a 
szeretetnek és az örömnek, amit valaha magának 
remélt." 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 

Kérjük, hogy személyi jövedelem adója 1%-ával 
támogassa egyesületünket! Köszönjük! 

Adószámunk: 19269263-1-20 

a Közművelődési és Városszépítő Egyesület 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 
2010. november 24-én (szerda) 

18 órakor rendezendő 

Dr. Szentendrey Edgár érdemes orvos 
szoboravatójára és a miklósfai 

Emlékpark átadási ünnepségére 

Helyszín: Mindenki Háza 

Hálával és tisztelettel emlékezünk Miklósfa első 
körzeti orvosára, a Vöröskereszt helyi alapítójára. 

Kérjük emlékezésük jeléül hozzanak magukkal egy 
szál gyertyát vagy egy szál virágot! 

2010. november 

MEGHÍVÓ 

„PARBESZED és EGYÜTTMŰKÖDÉS" 

2010. november 12-én az Ifjúsági Klub látta vendégül 
a Kertbarát Kör tagjait a KRUMPLI esten. A jó 
hangulatú estén az iíjak krumpliból készített 
finomságait és a Kertbarátok remek borait 
fogyasztottuk. A prósza, a dödölle és a borok felett jó 
ízű beszélgetés folyt az ifjak és a felnőttek között. Az 
est sikerrel zárult, mindenki teli hassal, jókedvvel és 
élményekkel gazdagodva térhetett haza. 

A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ 
EGYESÜLET ÁTADTA A POLGÁRŐRSÉG IRODÁJÁT 

November 5-én (pénteken) kora délután került sor a 
Miklósfai Polgárőr Egyesület irodájának átadására és 
felszentelésére, valamint az azt követő baráti beszélgetésre. 

A Mindenki Házában alakított ki az egyesület a helyi 
polgárörségnek egy irodát, amelynek ünnepélyes átadására és 
felszentelésére került sor. Az ünnepségen részt vett Karádi Ferenc 
alpolgármester, dr. Molnár József rendőrkapitány és a 
polgárőrség megyei parancsnoka is. 

GYÓGYSZERTAR NYITVA TARTASA 
FIGYELEM!!! TÉLI IDŐSZAKBAN 

Nyitvatarási idő: 
Hétfő-pétek: délelőtt 08:30-12:30; délután ZÁRVA 
Szombat, vasárnap: ZÁRVA 

Miklósfa megújult hivatalos honlapja a 
www.miklosfa.eu. 

eMagyarország Pont a Mindenki Házában 
A házban kialakítottunk egy olyan nyilvános helyiséget, ahová a 
leendő érdeklődök (kortól függet lenül) rendszeresen 
ellátogathatnak. Az E-Pont azt hivatott szolgálni, hogy a 
számítógép- és internet ismerettel nem rendelkezőknek 
biztosítson helyet a felzárkózásra. 
INGYENESEN, szakértői segítséggel ismerhetik meg az 
Internetet, kezdhetik el kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. 
Ilyen tanácsadói segítséggel, számítógéppel és Internettel ellátott 
helyek az eMagyarország Pontok azaz a Mindenki Háza is. 

Babát vársz, nemrég lettél édesanya? 
Köztünk a helyed! 

Adja tovább gyermeknek-felnőttnek! 

http://www.miklosfa.eu


EMLÉKEZÜNK 
Dr. Szentendrey Edgár 

1885-1966 

Dr. Szentendrey Edgár 
érdemes orvos születési nevén 
Szokol Edgár Valér 1885-ben 
született Erdélyben a Szatmár 
vármegyei Felsőbányán. 
Egye temi t anu lmánya i t 
Budapesten és Kolozsváron 
végezte 1913-ban. Az I. 
v i l á g h á b o r ú v é g é n 
főhadnagy-orvosként szerelt 
le. Résztvett a II. világhábo-

rúban. 1922-ig községi orvos a közeli Légrádon (ma 
Horvátország). 1922-1950-ig körjegyzőségi körorvos 
Somogyszentmiklóson, 1950-1965-ig községi körzeti 
orvos Miklósfán. Miklósfa neve 1895-1950-ig 
Somogyszentmiklós (Somogy vármegye), 1950-
1981-ig Miklósfa (1950-től tartozik Zala megyéhez), 
1982-től Miklósfa néven Nagykanizsa városrésze. 

Felesége Thoma Valéria okleveles tanítónő, 
megszállás előtt Kolozsváron tanított. Fiuk 
Szentendrey Szokol László, aki külföldön telepedett 
le. A megözvegyült orvos második felesége Thoma 
Erzsébet, Thoma Valéria testvére. 

Az OTI (Országos Társada lombiz tos í t á s i 
Igazgatóság) fennállása idején 1929-1950-ig 
térítésköteles volt az orvosi ellátás. Térítésmentesség 
az á l lami a l k a l m a z á s b a n á l lóknak és a 
családtagjaiknak, valamint a magánbiztosítottaknak 
járt. Az országos állapotokhoz hasonlóan a 
körjegyzőségben, Somogyszentmiklós, Bagola, Liszó 
falvakban és a hozzájuk tartozó külterületi lakott 
helyeken élő vidéki, a faluhelyi, pusztai társadalom 
különböző rétegeihez tartozó ellátandó lakosság 
jelentős létszámának, parasztgazdáknak, a 
napszámosoknak és más munkavállalóknak nem volt 
betegbiztosítása. 

Az orvos ellátatlanul nem hagyott senkit. Sokszor 
látott el beteget a saját költségén. A korabeli 
útviszonyok (földutak) és az időjárás viszontagságai 
közepette járt gyalogosan, naponta kezelni a súlyos 
betegeket. Életeket mentett. A mezőn ellátta az aratót, 
a krumpliföldön a napszámost. Fáradhatatlannak tűnt 
- mesélték róla a miklósfaiak. 

Küzdött a járványok, a népbetegségek, a TBC, a 
gyermekbetegségek ellen. Rendkívüli figyelmet 
fordított a kötelező oltások betartására. Gyakori volt a 
hüléses, az érrendszeri, az emésztőrendszeri betegség, 
a nyári időszakban sűrűn fordult elő kaszavágás 
okozta sérülés. 

A k ö r j e g y z ő s é g t e l e p ü l é s e i n és i t t h o n 
Somogyszentmiklóson tisztelettel fogadták a 
házaknál és felnéztek rá, a betegei és az orvoskollégái 
körében is kiváló diagnoszta hírében álló orvosra. A 
családokban számos esetben nem jutott pénz a 
gyógyszer kiváltására. Segített a rászorulókon. A 
szeretetével is gyógyított. A falubeliekhez tartozónak 
érezte magát, szerette az embereket. 

A miklósfai körzeti orvos tevékenységét a 
Nagykanizsai Járási Tanács egészségügyi osztálya 
felügyelte a járások megszüntetéséig. 1960-ban az 
orvos körzetéhez tartozó települések: Miklósfa, 
Szentgyörgyvári szőlőhegyek I-IV szőlőhegyhát, 
Mórichely puszta, Szaplányos puszta, Liszó, Ság 
puszta (Liszótól délre), Bagola, Látóhegy, Kisfakos, 
Nagyfakos, Virághegy, Bánom puszta, Csákányháza. 
A körzet falvaiba, pusztáira az orvos ment a beteghez 
az ápolónő kíséretében, kiszállással. A Zala Volán 
faros buszain ingáztak a helyközi autóbuszjáratokon. 

Dr. Szentendrey Edgár nemcsak orvosként szolgálta 
az egészségügyet. Élete végéig elnöke volt az általa 31 
fővel alapított 1960-2000-ig működő Miklósfai 
Vöröskereszt alapszervezetnek. A miklósfaiak az 
elnökükkel együtt vettek részt a vöröskeresztes 
szervezetek önkéntes és ingyenes véradó 
mozgalmában. A Vöröskereszt szervezésében tartott 
rákszűréssel, rákkutatással, véradással foglalkozó és 
más egészségügyi felvilágosító előadásait folyamatos 
érdeklődés övezte. 

Munkásságáért 1918-ban a Császári Kereszt, 1961-
ben az Érdemes orvos kitűntető cím, 1965-ben a 
Munka Érdemrend arany fokozata elismerésben 
részesült. 

1966-ban hunyt el Nagykanizsán. A Vas megyei 
Kőszegen a városi temetőben található családi 
sírhelyen helyezték örök nyugalomra. 

1982-től Nagykanizsa-Miklósfa városrészében utca 
viseli a nevét. Az 1960-1981 között Ady Endre és 
Dózsa György nevű utcákat egy közös névvel illették 
Dr. Szentendrey Edgár utca néven. 

A helyi Vöröskereszt és a lakosság kezdeményezésére 
került sor az orvos áldozatos munkáját megörökítő 
emléktábla elhelyezésére a Miklósfa úti orvosi 
rendelő épület nyugati falán 1986-ban. 

Őrizzük emlékét. 

Tóthné Kantó Katalin 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónk 
segítségét! 


