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Farsang 2017
Idén is nagy várakozás és készülődés előzte meg a farsangot. Az iskolás szülők egy csoportja a tavalyi sikerek után
ismét táncbemutatóval lepte meg a közönséget. Lelkesen, hétről hétre összejöttek az iskola zsibongójában és
Fábián Kata vezetésével sajátították el a salsa tánc alaplépéseit. Közben az iskola tanári kara sem tétlenkedett. Az
iskolás farsang megszervezése és a produkciók segítése,
jelmezek készítése mellett még egy vetélkedővel is készültek a felnőttek farsangjára, Csák Enikő tanárnő vezetésével. A bál napjára már szép számban sorakoztak az
asztalokon a szülők és a helyi vagy környékbeli vállalkozók
által felajánlott tombolanyeremények. Minden készen állt
a bálozók fogadására. Sajnos a bálra kevesebben jöttek el,
- főként az iskolás szülők közül-, mint az előző években.

De aki eljött jól mulatott, retro disco-ra rophatta a táncot
egész éjjel. Sajnos idén jelmezes beöltöző szinte alig
akadt, de a lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta a
farsangi produkciókat. Mindannyiunk számára felejthetetlen élmény volt Raposa Lajos csapatának Hattyúk tava
előadása, Szalai Attila és Bárány Évi cigánytánca, és Molnárné Ida takarítónő jelmeze. Köszönjük bátorságukat és
lelkesedésüket, és bízunk benne, hogy jövőre többen
kedvet kapnak egy kis farsangi beöltözéshez.

A rendezvényt támogatták:
Szigligeti Önkormányzat, Esterházy Pince Kft.,Kikötő Étterem, Szászi Pince, Végvári Gelato Kft., Szent Antal Pince,
Németh Pince, Hegymagasi Marhaságok, Horváthné
Czégány Judit, Silver Mesterkozmetika, Weller Andrásné,
Szabóné Lakosy Csilla, Domonkos Zoltán és Évi, Balló Piroska, Idrányi Péter, Ács Alexandra, Janosh von BeőthyCsobánc Bormanufaktúra, és a szigligeti iskolások szülei.

Király Nikolett
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Februárban történt a Szigligeti Általános Iskolában
A február nagyon kemény időjárással köszöntött be, ónos eső esett egész éjszaka. Sok családnak gondot okozott a
közlekedés. Többen felnőttek és gyerekek közül nem tudtak iskolába jönni. A gyerekek nagy örömére a sí szünet így
egy nappal hosszabb lett. 30-án 31- én, 1-én nem volt tanítás.
10-én és 14-én iskolai fogászaton vettünk részt. Ilyenkor Tapolcára utazik mindenki. A fogorvos felméri, kinek van
szüksége kezelésre, fogszabályzóra. A szülők pedig gondoskodnak arról, hogy gyermekük megkapja a megfelelő kezelést. Nagyon fontos a kisgyermekek fogainak karbantartása, gondozása. A maradó fogak állapota, az emésztés
minősége függ ettől.
A nyolcadik osztályosok orvosi vizsgálata is megtörtént.
Kecskeméti Attila, akivel a Vaterán keresztül vettük fel a kapcsolatot, az iskolai énekkar számára ajándékozott egy
ritka kottát, melyet már a kereskedelemben nem lehet fellelni. A kotta címe: Bárdos Lajos Hét kurta kórus, Bogojai
táncdalok. Amikor Attila megtudta, hogy kiknek lesz a kiadvány, ingyen átadta a ritka kincset azzal, hogy ő is kisgyermekként ilyen kis iskolában tanult, és szép emlékei vannak ezekből az időkből.
15-én megtartottuk a fazekas kemence átadó ünnepségünket. Nagyon szép alkalom volt ez az ünnepség arra, hogy a
gyermekek megértsék, semmi sincs ingyen, milyen jó dolog, hogy a település lakói figyelnek ránk, igényeinkre, segítik a szakkörök, az iskola működését, támogatnak bennünket. Mindenkinek köszönjük, aki tett azért, hogy a kemencét megvásárolhattuk, és az ünnepség létrejöhetett. Sőt! Annyi pénz jött össze, hogy megrendeltük a zsibongóba az
új bútorokat. A korábban nekünk ajándékozott használt bútorok mára nagyon tönkre mentek. Le tudjuk őket cserélni. Most olyan variálható ülő alkalmatosságokat szeretnénk, ami megfelel az ünnepségeken nézőtéri padként, de
tanórát, szakkört is lehet tartani, mert akár körbe is rendezhetőek. És színesek, vidámak, könnyen mozgathatóak,
takaríthatóak. Reményeink szerint májusra el is készülnek.
25-én Idrányi Panna 6. osztályos tanulónk a Balaton Fitness Sportegyesület versenyzője, csapatával akrobatikus gyerek formációban 1. helyen végzett a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén, ezzel kvalifikálták magukat a Zágrábi
Európa Bajnokságra.
25-én délelőtt volt az 5. óvodás foglalkozás a tél temetés jegyében. Mezeyné Verő Katalin és Dér Krisztina tanárnők
vezették a foglalkozást.
Hatalmas készülődés előzte meg a farsangot. 24-én a gyermekek temették a telet, 25-én a felnőttek vigadoztak. A
gyerekek, felnőttek produkciókkal készültek, volt tombola, diszkó, Szeretlek Magyarország vetélkedő.
Benkő Katalin
intézményvezető

folyt...

2017. Február

Szigligeti Harsona

3. oldal

További képek a facebookon és az iskola honlapján: www.szigliget.hu/iskola

Farsangi varázslat az óvodában
Február 19-én farsangot ünnepeltünk a szigligeti óvodában. Csilla óvó néni „varázsló” vezetésével kezdődött a jelmezes felvonulás. Boszorkányból volt három is, mindegyik fekete. Csakúgy, mint a kéményseprő. A tavasz hírnökeként pillangó és tündér
érkezett az óvodába. A lurkók előcsalogatták a macikat, akik nem ijedtek meg sem a katonától, sem Zorrótól, sem a robottól, de
még a sárkánytól sem. Eljött Piroska is, a messzi tengerekről pedig egy sellőlány és a kincsek után keresgélő kalózkapitány. Tűzoltó vigyázott, hogy a nagy zenebonában ne essen baja senkinek. A
kis jelmezesek ropták a táncot, ment
a „risza-risza”. Finom sütemények és
üdítők várták a megfáradt maskarásokat. Tibi bohóc is ellátogatott az
óvodába, a bálozók közül senki nem
ment haza üres kézzel, a zsákbamacska mindenki számára kincseket rejtett.
Köszönjük az Óvodának, a Szülőknek
és a Szülői Munkaközösségnek a jó
hangulatot!

Sulyok Judit, szülő
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MEGHÍVÓ!
A Szigligeti Turisztikai Egyesület
2017.március 08.-án szerdán 17 órakor NŐNAPOT tart az Esterházy Pincében,
Minden hölgy vendégünk egy pohár pezsgőre!
Természetesen a férfi kísérőket is szívesen látjuk a „Hölgy koszorúban”.
Üdvözlettel:
Németh Zoltán Elnök
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek március 05-ig az info@sullofesztival.hu e-mail címre!
Bővebb információ: Káli Magdolna tel:+36 70 5705638
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Szabadtéri kemence a szobában?
A címben felvázolt lehetetlen helyzet a major egyik lakásának felújítása során állt elő a napokban. Az önkormányzat
dolgozói a belső vakolat leverése után egy boltíves falazást találtak téglából, melynek mindkét vége a talajszinten
végződött. Furcsa megoldás, hiszen az épület Kossuth utcai falán talált boltívek korábbi ablaknyílások tartozékai.
Mivel az épület az 1910-es években épült, felvetődik a kérdés, hogy került a padlószint alá is benyúló, attól 80 centiméterre emelkedő, látszólag funkciótlan boltív a falba? Takács Józsival agyalni, majd ásni kezdtünk. Vagy fordítva.
A major helyén már az 1700-as években is álltak épületek, akkor Pajta kertnek hívták azt a részt. Ebből következőleg
valószínűleg egy pajta biztosan helyet kapott ott, viszont az 1846-os térképen (lent, a major épületei a kép jobb alsó
részén) több épület szerepel, így felvetődik a kérdés, mi lehetett még ott?
A Gulaistálló már akkor is létezett, így a szarvasmarhákat ott helyezték el. Helyet kaphatott talán
egy juhakol, azonban egy épület szerepe még
mindig kérdéses. Talán szolgálati lakás, béresek
szállása lehetett a Béresdombon álló épületet
kiegészítendő. Talán állandó alkalmazottak éltek
itt. Biztosat nem tudunk, de a feltételezés az,
hogy a boltív egy szabadtéri kemence eleje lehetett, ahogy később, az 1950-es évekig is volt egy a
majorban. Ezt támaszthatja alá a padlószint alól
előkerülő, téglákból és faragott kövekből kirakott,
a boltívhez vezető járda, valamint a járda két oldalán, a boltívvel szemben előkerült gödör. Az
elképzelés az, hogy a szabadtéri kemence előtt/
felett egy féltető volt, annak a két tartóoszlopa
lehetett a gödörben. Ez a kemence a major lakóinak szolgálhatott kenyérsütésre alkalmas helyként. Pontos építési időpontot nem ismerünk, a járdából 1823-as és
1858-as tégla került elő, de ezek nyilván bármikor odakerülhettek.
A boltívre később kővel ráfalaztak, talán 1858 és 1910 után, majd az 1910-es években Esterházy Pál parancsára az
épületet is átalakították. A kemence már az első ráfalazáskor
eltűnt, a kemence többi része a falban, illetve a mostani járda,
valamint a Kossuth utca alatt lehet. Talán ekkor épülhetett meg a
már említett másik kültéri kemence, amit az ötvenes években is
használtak.
Írásos források nélkül sajnos már sosem áll módunkban megtudni, mi lehetett a boltív titka, így maradjunk meg a feltevéseknél.

A boltívet fekete vonallal jelöltük, előtte a járda

1858-as GED feliratú tégla a járdából

Balassa Dániel
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Badacsonytördemici
kocsonya szépség verseny
Február 11-én jellegzetes téli ételünk a kocsonya „kellette
magát” Badacsonytördemicen. A zsűri ezúttal a külső alapján bírálta el az ízletes finomságokat. A megmérettetésen
Raposa Lajos hagyományos kocsonyából készült emeletes
tortát épített, és remekművét burgonyapürével díszítette.
Ezzel a remekművel az arany minősítésű kocsonyák között
az abszolút 3. helyen végzett a versenyben.

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
jogot szerzett, hogy az adózó magánszemélyek által felajánlott szja 1%-át
fogadja. Körünk kötelezettséget vállal
– összhangban az érvényes Alapszabályunkkal -, hogy az így befolyt öszszeget teljes egészében a Szigligeti
Általános Iskola környezet- és természetvédelmi programjának segítésére
fordítja.

Adószám: 19254465-1-41
Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége

Sport
Sakkverseny Tapolcán

Indul a focitavasz

Sakkversenyen vettek részt a szigligeti diákok. Tapolca, Ajka
és Pápa csapataival szálltak versenybe. Nehéz dolguk volt,
hiszen az említett csapatok tagjai évek óta sakkoznak, míg
nálunk csak szeptember óta van sakkoktatás. Szigligetet
Falati Kitti (5. o.), Szabó Márk (3. o.), Szalai Attila (4. o) és
Szántó Bálint (5. o.)
tanulók képviselték.
A
háromfordulós
versenyen
Bálint
szerezte a csapat
becsületpontját.
Kosztolánczi Gyula a
gyerekek edzője nagyon örült az eredménynek és szerdánként további izgalmas partikkal várja a
lelkes diákokat.

A Balaton SE labdarúgói a megyei III. osztály Déli csoportjának ötödik
helyéről várják a bajnokság folytatását. A téli szünetben sikerült öt
játékost igazolnunk, így az őszi létszámproblémák talán megoldódnak.
Az öltöző felújítása jelenleg is zajlik, emiatt, valamint a vizes sportpálya
miatt a második fordulóbeli hazai meccsünket Tapolcára tettük át.
Kérjük, szurkoljanak nekünk a mérkőzéseken! Hajrá Szigliget!

Szülők

A tavaszi menetrend:
03.12. 13:30 - DISZELI SE - SZIGLIGET BALATON SE
03.19. 14:00 - SZIGLIGET BALATON SE - RÉVFÜLÖP NKSE (Tapolcán)
03.25. 14:00 - BALATONAKALI SE - SZIGLIGET BALATON SE
04.02. 16:00 - BALATONSZEPEZD ÖKSC - SZIGLIGET BALATON SE
04.09. 16:00 - SZIGLIGET BALATON SE - MONOSTORAPÁTI SE
04.16. 16:00 - KÁPTALANTÓTI LKE - SZIGLIGET BALATON SE
04.23. 16:00 - SZIGLIGET BALATON SE - DÖME BORHÁZ SE
04.30. 16:30 - BALATONSZŐLŐS SE - SZIGLIGET BALATON SE
05.07. 16:30 - SZIGLIGET BALATON SE - BALATONEDERICS SC
05.14. 16:30 - ZÁNKA SC - SZIGLIGET BALATON SE
05.21. 17:00 - SZIGLIGET BALATON SE - NEMESVITA SE
05.28. 17:00 - NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE - SZIGLIGET BALATON SE
06.04. 17:00 - SZIGLIGET BALATON SE - LESENCEISTVÁND-UZSA SE
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Esterházy uradalom szőlész- borásza
1936. szeptember 19-én a Magyar Országos Tudósító III. számában közzétette a Balatonfüredi Bor és Gyümölcskiállítás helyezettjeinek a névsorát. A szőlő és borcsoport bírálóbizottsága Teleki Sándor elnöklete
mellett kihirdette többek között, hogy állami ezüstéremmel jutalmazták özvegy gróf Esterházy Pálné szigligeti gazdaságának beküldött borát. Ebben az időben a szigligeti
uradalom szőlő és bortermelését, Beke János irányította, sorsáról lánya, Isztl Ádámné Rózsi néni nyilatkozott a Szigligeti história II című filmben.
„1922-ben jöttünk Szigligetre. Apámat vincellérnek vették fel,
megvolt a kertészeti, szőlészeti és borászati szakiskolája.
Zsigmondházán dolgozott, Schwarz Jakabéknál, ők szerezték
ide. Egy peres ügy miatt Schwar felajánlotta az alkalmazottaknak, hogy akinek jobb hely akad, oda mehet dolgozni. Ő szerezte ezt a helyet. Esterházy Pálnak megfelelő végzettségű embert
kellett felvennie a birtokra, mert a korábbi alkalmazottnak nem
volt meg a papírja. Apám a borászatit Budafokon végezte, a
vincellérit Tapolcán, a kertészetit Nagysomkúton. Először a
Vilmahegyen laktunk, mert a nekünk járó házban, ami két szobakonyhás volt, mások laktak. Amikor a nekünk járó öreghegyi
házból 8 év múlva kilakoltatták az addig ott lakókat, akkor költöztünk át oda. Az öreghegyi borozó körülbelül 37-ben lett
megnyitva. Esterházy János azt mondta, hogy csak úgy, ha én
elfogadom, én 17 éves voltam. Elfogadtam, bár tanultam varrni is. Azt mondta, hogy mást nem akar odatenni, hogy ne legyen ott egy idegen. 10 százalékot kaptam a borok után. Volt
nálunk uzsonna is, nyáron pedig ebéd. Az uzsonna hidegétel
volt: kolbász, sonka. Később, amikor a fürdőegyesület megalakult, azoknak ebédet is főztünk. Anyám nagyon jól főzött. Az
Isztl Ádámné Beke Rozália
ebéd tálban lett téve az asztalra, mindenki annyit vett, amenynyit akart. A strandon nyomogatták a hasukat, hogy de jót főzött a Beke néni, de jól laktunk. Mi meg örültünk ennek. Sok baromfit tartottunk, mindenünk volt. Anyám
figyelt ezekre. Amikor Esterházyék megvették a mai Esterházy pincét, akkor minden bort oda vittek.
Lábdiból, Szent György-hegyről, Uzsáról. Itt is 45 hold szőlőjük volt. Az összes bort abba az egy nagy pincébe szállították be, így maradt a vilmahegyi és öreghegyi pince is üres. Apám szorgalmazta, hogy legyen
gyümölcs, mert idejöttünkkor nem volt. Eljárt szemzőágakért, még Badacsonyba is kerékpárral, hogy legyen. A Vilmahegyen a part alatt volt egy nagy terület, abból lett almás, mindenféle alma volt ott. A
vilmahegyi pincébe lett behordva, azt minden hónapban megválogatták. Az én húgom, meg a Horváth János bácsi fia válogatták meg. Amiben egy kis valami látszott, azt külön kellett tenni, csak a legszebbet meghagyni. Amit külön tettek, azt behozták a többi alkalmazott gyerekeinek, nekik lett kiosztva ajándékként.
Mi közben elköltöztünk, de az alma bennmaradt a pincében. Így kapta a vilmahegyi pince az Almás-pince
nevet.
A János gróféknak 3 családjuk (gyermekük) volt, Alex, Péter, Franciska. Ezeknek télen én varrtam, bejártam oda az iskolába. Ott laktak ők. A kegyelmes asszony fenn, a kastélyban lakott. Nagyon sok szegényen
segítettek. Fát kaptak, amire tudta, hogy szükségük van, azt megkaptak. Elrendezték, hogy a szigligeti
templomban minden vasárnap legyen mise. Esterházy Jánosék gyerekei hozzánk mindig befutottak, nagyon helyesek és kedvesek voltak, a legjobbakat tudom róluk elmondani.”
Takács József
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Beke Rozália,
Istl Ádám és József
Isztl család 1943

Beke
Beke János
János 1885-1969
1885-1969

Hirdetés 1929-ből

Esterházy Alaxadra és
Péter nevelőnővel

öreghegyi pince

Istl Ádámné Beke Rozália,
szüreti bál - 1932
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