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A helyezések, elismerések és díjak megtiszteltetés 
és büszkeség a család számára…olyannyira, hogy a 
kisebbik húg, Zsuzsi is bátyja nyomdokaiba szeretne lépni, 
már jár is az edzésekre és az elsõ versenyén is túl van.
Matyi ezúton szeretné megköszönni a szigligeti Képviselõ-
testületnek és polgármester úrnak a támogatást, amellyel 
megkönnyítették a versenyekre való felkészülést, illetve az 
utazást.

Mi pedig gratulálunk File Mátyásnak s kívánjuk, 
hogy további szép sikereket érjen el úgy a sport, mint a 
tanulás terén.

Póka Ibolya

Szigligeti fiatalember a legjobbak között

Már két év telt el, hogy  „A mi Bajnokunk „ címmel 
hírt adtam File Mátyásról, aki azóta is töretlen 
szorgalommal párbajtõrözik a Balaton Isover Vívóklub 
színeiben.
Nagyon sok edzés, versenyek és a megérdemelt sikerek 
jellemzik az érettségire és egyetemi felvételire készülõ fiú 
mindennapjait. Ezért csak édesanyja közvetítésével 
tudtam újabb információkra szert tenni, amit most Önökkel 
megosztok. 

Borosné Eitner Kinga neveltje tavalyelõtt lett 
elõször tagja a magyar válogatottnak. Jelenleg junior 
korosztályban az országos ranglistán a II. helyezett.
Az eltelt idõszak fontosabb eredményeit a következõképp 
foglalhatjuk össze:

- Európa Bajnokság - kadett korosztály – kétszeres
  bronzérmes csapattag
- Európa Bajnokság - junior korosztályban – ezüstérmes
  csapattag
- Világbajnokság – junior korosztályban – bronzérmes
   csapattag.

Természetesen ezekkel az eredményekkel együtt járt az is, 
hogy Európa sok országában megfordulhatott 
(Olaszország-Szicília, Törökország, Németország, 
Hollandia, Svájc, Szlovákia, Szerbia). Így érdemelte ki a 
2008-as évre a „Tapolca Város legjobb sportolója” rangot, 
illetve „Keszthely város legjobb ifjúsági fiú sportolója” 
címet, melyeket ünnepélyes keretek között ez év 
februárjában adtak át. Túl sok ideje nincs az ünneplésre az 
ifjú sportolónak, hisz a következõ jelentõs versenye az 
áprilisban megrendezésre kerülõ írországi VB lesz, ahova 
az itthoni versenyekkel már kvalifikálta magát. 
Az sem mellékes, hogy idén érettségizik és tesz felvételi 
vizsgát.  Mivel szeretne Keszthelyen maradni edzõje 
közelében, így a Georgikon Egyetemre adta be 
jelentkezését, remélve, hogy sikerül bekerülnie és folytatni 
a megkezdett sportpályafutást.

Meghívó

KI MIT TUD

2009. március 21-én 
ismét mindent megteszünk azért, hogy Ön felhõtlenül 
szórakozzon, és tartalmasan eltöltsön egy szombat 

délutánt.

Aprók és nagyok mutathatják meg tehetségüket a 

-on

vers és próza,
ének, zene, tánc

és paródia kategóriákban.

Nos, ha mindez kedvére való és
felkeltette érdeklõdését, szeretettel várjuk a 

jelentkezõket!
További információ és nevezés 

Póka Ibolya könyvtárosnál.
(Személyesen hétfõtõl péntekig, 

13-17 óráig a szigligeti könyvtárban. 
E-mail: 

Telefon: 06 70 371 54 00)  

Szigligeti Nõk Egyesülete

szigligkonyvtar@freemail.hu

mailto:szigligkonyvtar@freemail.hu
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Tavaszi zsongás a szigligeti Várban!
Balaton7 rendezvénysorozat 

2009-es év a kulturális turizmus éve. Ennek 
jegyében a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális 
Turisztikai Projekt Irodája Balaton7 névvel régiós 
programokat szervez május 9-17. között. 

Céljuk az elõszezon meghosszabbítása, a 
szabadidõs programlehetõségek bemutatása, illetve a 
vendégéjszakák számának növelése.
Hét terméket - épített örökség, kulturális estek, 
könnyûzenei programok, wellness-és élményfürdõk, bor 
és gasztronómia, aktív turizmus – mutatnak be a régióban.
A hét kiemelt, rangos település – Hévíz, Keszthely, 
Badacsony, Balatonfüred, Siófok, Balatonlelle - 
Balatonboglár – közé beválasztották Szigligetet is 
Nagyvázsonnyal együtt. Hogy miért együtt? Nem szorul 
magyarázatra. Ki ne hallott volna Kinizsi Pálról és a 
középkori várról, amit Hunyadi Mátyás ajándékozott a 
vitéznek a hadjáratokban tanúsított bátorságáért!   

Balassa Balázs polgármester úrtól megtudtam, 
hogy a szigligeti vár több, a régióban szervezésre kerülõ 
turista útvonal megálló helye is lesz. „Tavaszi zsongás a 
szigligeti várban!” címmel ajánl programot a látogatóknak 
erre az idõszakra, amely a következõképp alakul:

?minden nap délelõtt 10.00 órától délután 18 óráig 
idegenvezetés a várban

?május 9-én 14.00 órakor a Várgalériában a 
szigligeti vár történetét bemutató kiállítás 
megnyitója

? május 9-én 15.00 órakor Várjátékok (Magyar 
Királyi Kardforgatók Rendje Hagyományõrzõ 
Egyesület)

?május 14-én 17.00 órakor Várjátékok (Palonai 
Magyar Bálint Hagyományõrzõ Egyesület és a 
Gyulaffy László Hagyományõrzõ csoport)

?május 17-én délután 15.00 órakor Várjátékok 
(Csodaszarvas Népe Hagyományõrzõ Egyesület)

Nemcsak programkínálat várja a vendégeket, 
kedvezményekre is jogosultak. Minden vendég 30 %-os 
kedvezményt kap a várbelépõkbõl. Azok a látogatók, akik 
legalább egy éjszakát a faluban töltenek, ezt egy kuponon 
a szállásadó pecsétjével igazolni tudják, 50 %-os 
engedmény t  kapnak .  A kupon  l e tö l t he tõ  a  
www.gyereabalatonra.hu/balaton7 honlapról, vagy 
beszerezhetõ a régió szálláshelyeirõl és a Tourinform 
Irodákból. A leadott kupon nyereményjátékon vesz részt, a 
fõdíj egy 4 éjszakás luxusnyaralás egy négycsillagos 
Balaton-parti szállodában.   

A polgármester úr várja azon szigligeti szolgáltatók 
j e len tkezésé t ,  ak i k  csa t lakozn i  k í vánnak  a  
rendezvénysorozathoz valamely termék bemutatásával. 
A szigligeti vár  és panorámája, a  programválaszték, 
remélhetõen sokakat arra ösztönöz majd, hogy Szigligeten 
töltsék el szabadidejüket.

Póka Ibolya
könyvtáros

Rajzverseny a Rigolettoban

2009. február 21-én rajzversenyre hívtuk a gyerekeket a 
Rigoletto Caffé Pizzeria-ba. 
Jöttek is tizennégyen, néhány szülõ kíséretében. 
Meglepetésünkre nagyon jó munkák születtek, ezért a 
zsûri – Balassa Balázs és Ságodi Zsuzsanna - nehéz 
helyzetben volt. Az elsõ nyolc helyezett könyvjutalomban 
részesült, melyet Szigliget község Önkormányzata ajánlott 
fel. Köszönet érte!

A helyezettek:

I.Balán Tünde 6. oszt.
II.Kovács Krisztián 5. oszt.
III.Szászi Endre 7. oszt.
IV.Ihász Vivien 7. oszt.
V.Deli Júlia 6. oszt.
VI.Ménes Zsófia 6. oszt.
VII.Tóth László 4. oszt. 
VIII.Marton-Szûcs Gergõ 2. oszt.

A résztvevõ „mûvészeket” vendégül láttuk nutellás pizzával 
és egy pohár kakaóval. 
Az alkotások megtekinthetõk és megvásárolhatók 
nyitvatartási idõ alatt, minden nap 11 és 21 óra között.

Vass Eszter
üzletvezetõ 

A Képviselõ-testület 2009. február 12-én
a következõ határozatokat hozta:

- A képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi 
költségvetési rendeletet.

- Elfogadta a Szociális bizottság elõterjesztését, mely 
szerint minden szigligeti állandó lakosú újszülött 
gyermek részére 30.000 Ft támogatást biztosít.

-  A hatékonyabb turisztikai szerepvállalás érdekében 
döntött a testület arról, hogy anyagilag hozzájárul a 
Badacsonyi Információs Iroda és egy közös térségi 
buszjárat mûködéséhez, valamint közösen jelenik 
meg a „turisztikai piacon” a Badacsonyi Turisztikai 
Egyesülettel.

- A Tapolca patak partján kialakított 199/27 helyrajzi 
számú, út megnevezésû ingatlant Liget utcának 
nevezi el.

- A képviselõ-testület a Közép-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ és Szigliget Község 
Önkormányzata között – az aktívkorúak ellátásában 
részesülõ személyek közfoglalkoztatása tárgyában  - 
létrejött együttmûködési megállapodást jóváhagyta.
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Farsangi bál az iskolában 

Idén is eljött a farsang. Majdnem az egész iskola beöltözött. 
Igaz, sokan voltak betegek, de akik ott tudtak lenni, azok 
biztos boldogan mentek haza. 
Mi is az osztályommal és Anikó nénivel beöltöztünk. 
Nagyon sokat készültünk, és végül az afrikai busmanok, a 
vadászok, meg persze a feketepárduc második helyet ért 
el. Nagyon örültünk a szép ajándékoknak meg a finom 
tortának, amit a Szülõi Munkaközösség ajánlott fel a 
helyezetteknek. Az elsõ helyet az iskolában tanuló második 
osztály érdemelte ki.

Farsang a 6. osztályban

Eljött február hatodika, a Farsang ideje. Sok-sok gyerek 
várakozott a folyóson maskarába öltözve, hogy 
bemutathassa idei „kollekcióját” a közönségnek és a 
zsûrinek.
De mi is történt azelõtt, a Farsangot megelõzõ hetekben? 
A hatodik osztálynak könnyû dolga volt, hiszen már tavaly 
kitaláltuk, mivel kápráztatjuk el a közönséget. Vámpírok 
szerettünk volna lenni, az osztályban azonban 
megoszlottak a vélemények, így ez az elgondolás, nem 
ment túl zökkenõmentesen.
Elõször is az osztály kettévált. Zsuzsi És D. Juli inkább a 
fiúkkal álltak össze. Õk a Hegy-szépe Szépségverseny 
mutatták be a nézõknek. A többi lány viszont maradt az 
eredeti verziónál. A jelmez azonban nem kis fejtörést 
okozott. Miután összeszedtük a hozzávalókat, Reni 
anyukája, Marika néni megvarrta a köpenyeinket. De mit is 
adjunk elõ? Az I love rock ’n roll címû számra koreográfiát 
készítettünk Ada segítségével.
Elérkezett a nagy nap! Juli anyukája, Zsuzsa néni és az én 
anyukám segített az arcok kifestésében. Mikorra már a 
hajunk is kész volt, kezdõdött is a mûsor.
Végül a Vámpírok fergeteges tánca második, a Hegy-
szépe Szépségverseny harmadik helyezést ért el.

Ménes Zsófia 6. o.

Köszönetnyilvánítás!

A Szigligeti Általános Iskola Szülõi Munkaközössége, és az 
iskola tanulói nevében köszönetet szeretnénk mondani a 
következõ vállalkozóknak és vállalkozásoknak, akik ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben is önzetlen felajánlásukkal 
segítették a farsangi bálunk sikerét :

?Bakos Attila Kisvendéglõje: Bakos Attila
?Eszterházy Pince Szigliget Vendéglátó kft:

Simon Péter
?Minõségi Borozó és Étterem: Baráth Sándor
?Rigoletto Caffé Pizzeria: Füzy Mária
?Németh Pince: Szalai Attila
?Szent Antal Pince: Szántó Zsolt
?Szászi Pince: Szászi Endre
?Pupos Pince: Pupos Kálmán
?Güns Pince: Güns Katalin
?Gazdabolt: Kovács László
?Szigligeti Szépészeti Mûhely: Tóth Tímea
?Juha Gyula és Balló Piroska
?Ress Tamás
?Dörner Róbert és felesége
?Maár Sándor
?Liszkai Józsefné 
?Szigligeti Önkormányzat 
?Káli Magdolna
?Horváthné Czégány Judít
?Ódor Zoltán
?Takács Andrea
?Szennyai Judít
?Szigligeti Általános Iskola

Köszönjük még azoknak a szülõknek, akiket nem tudunk a 
teljesség hiánya nélkül név szerint megemlíteni, de kisebb 
nagyobb ajándékkal, munkájukkal vagy éppen 
mindkettõvel segítettek. 
 A felnõttek bálját megelõzte a gyerekek farsangi 
rendezvénye, amire úgyszintén kaptunk támogatást a 
Szigligeti Turisztikai Egyesülettõl, a tapolcai Borostyán 
Vendéglátóipari Kft.-tõl és Ódor Zoltántól. A szülõi 
felajánlások itt sem maradtak el, köszönet érte. 
Kívánunk mindenkinek jó egészséget, az iparosoknak sok 
megrendelést, a turizmusból élõknek sok-sok vendéget.

A Munkaközösség és a gyerekek nevében: 

Szabó Lászlóné
iskolaigazgató

Raposa Lajos
Sz. M. elnök.

Õk hawaii lányoknak öltöztek és egy mesét adtak elõ. 
Szintén díjazta a zsûri a Szigligeti Táncoló Talpak 
produkcióját, akik vámpír jelmezben
ropták. A tombolán szebbnél- szebb ajándékokat lehetett 
nyerni, amit File tanár úr sorsolt ki. A mulatságot 
gyerekdisco zárta.
A kis ebbek szaladgáltak és táncoltak, az nagyobbak pedig 
beszélgettek vagy az osztályban csemegéztek a sütikbõl, 
melyeket a szüleik hoztak. 
   Szerintem a 2009-es év farsangja is viccesre és 
emlékezetesre sikerült.

Szalai Anna

Meghívó Nyugdíjasoknak, Szépkorúaknak!

Szeretettel meghívjuk Önt a szépkorúak klubjába!
Várom azok jelentkezését, akik szeretnének eltölteni

egy kellemes délutánt vidám, baráti társaságban.

Itt a lehetõség! Jöjjön el, kapcsolódjon ki, érezze jól 
magát, szerezzen barátokat,ismerõsöket!

Az elsõ klubfoglalkozás 2009. március 16-án, hétfõn 
17.00 órakor az Általános Iskola klubhelyiségében.

A nyugdíjazással csak az életvitel változik,
az élet megy tovább és jó programokkal szebbé,

elviselhetõbbé lehet tenni!

Tisztelettel: Póka Ibolya könyvtáros
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Legyen óvatosabb!

Az idei év eddig eltelt idõszakában ismeretlen tettesek által 
számos jóhiszemû, jóindulatú és törvénytisztelõ 
polgártársunk esett áldozatul bûncselekménynek. 
A több esetben, nagyobb értékben károsodást okozó 
illetéktelenek idõrõl-idõre újabb és merészebb ötletekkel, 
néha mondvacsinált okokkal próbálkoznak beférkõzni 
b iza lmunkba,  hogy adot t  p i l lanatban végleg 
megszabadítsanak értékeinktõl, vagyontárgyainktól.
Szerepeljen itt néhány trükkös lopás – sajnos megtörtént - 
esete példáként és gondolatébresztõként, melybõl azonnal 
kitûnik az emberi tényezõ szerepe, a figyelmetlenség.
Városi lakóházában egyedül élõ idõs bácsihoz – hétfõ 
délelõtt – jelentek meg ismeretlen személyek azzal az 
ürüggyel, hogy a nyugdíjas részére segélyt hoztak. Ennek 
okán a kiszemelt késõbbi áldozathoz a „jótevõk” gond 
nélkül jutottak be. A fiatal önkéntesek a sértett figyelmét 
elterelve magukhoz vették annak 50.000.- Ft készpénzét 
és a „tevékenységük” végeztével távoztak a helyszínrõl. 
Amikor az idõs bácsi észrevette a „járulékos segítséget”, 
azonnal jelezte a történteket a rendõrségnek, ahonnan a 
kiküldött járõr forrónyomon elfogta a közeli parkban 
tartózkodó két személyt. A rendõri intézkedés során derült 
fény arra, hogy egyikük ellen elfogatóparancs volt kiadva. 
Egy másik esetnél a visszaélést elkövetõ „trükkös” tolvajok 
az EON Zrt. villanyóra leolvasóinak adták ki magukat, így 
keresték fel a Balaton-parti településen élõ nyugdíjas 
nénikét. 
Az ingatlanba bejutást itt sem akadályozta meg a sértett, 
továbbá itt sem kért semmilyen igazolványt a 
munkatársaktól. A fenti ingatlanban lévõ villanyórákat 
leellenõrizték, miközben a hosszú idõ alatt a néni által 
összerakott 300.000.- Ft összeget magukhoz vették, és 
azzal együtt távoztak.
A harmadik eset alkalmával a „trükkös tolvajok” egy a kis 
faluban élõ idõsektõl telefonon keresztül kértek idõpontot – 
megjelölve a csütörtök 12,00 és 14,00 óra közötti idõt –, 
jelezve az általuk biztosított egészségügyi és életmód-
javító termékek bemutatóját, masszázs-terápiát és 
kedvezményes vásárlási lehetõségét. A faluból több idõs 
személy és a polgármester is jelezte az ismeretlen 
személyek felajánlását a helyi körzeti megbízott 
rendõrnek, aki a megjelölt idõre már várta a 
„bemutatósokat”. 

Pontosan érkezett a 13 fõnyi 
szemé lyze t  az  á l t a l uk  
használt 4 tehergépkocsival. 
A meghatározott termékek 
helyett azonban 60 mázsa 
konyhakész tûzifa, nem 
hitelesített mérleg és egy 
mérõkosár volt náluk. 
A M i s k o l c r ó l  é r k e z e t t  
„bemutatósokat” ezt követõen 
a rendõrségre elõállították, 

majd részletesen elszámoltatták.

 

A fentiekbõl levonható az a szükséges magatartási forma, 
mellyel egyszerûen védekezhetünk: a visszakérdezés, a 
kellõ gyanakvás. 

Farsangi felvonulás

A Szigligeti Turisztikai Egyesület február 14-én 
délután, hagyományteremtõ szándékkal vidám, jelmezes 
farsangi felvonulást rendezett. A jeles eseményre hivatalos 
volt mindenki, aki a szürke téli napokon egy kis 
vidámságra, könnyed szórakozásra vágyott.

 A hideg ellenére szép számmal összegyûltünk a 
volt Hegyközségi Iroda elõtti téren, majd a maskarás menet 
vidám zeneszó kíséretében vonult végig a Kossuth utcán 
az Esterházy Pincéig.  A csípõs hidegben jól esett a forró 
tea és a forralt bor, köszönet ezért Oszi doktornak és 
szakképzett elsõsegélynyújtó csapatának. Fent a pincénél 
szintén nem üres kézzel, vagyis pohárral várták a 
felvonulókat: pálinka, tea, forralt bor, kinek mi tetszett. A 
gyerekek csokit és cukorkát is kaptak, és következett a 
farsang legfõbb finomsága, a fánk. Aki pedig megéhezett a 
nagy mulatozásban, hamisítatlan hagymás-zsíros 
kenyérrel verhette el éhét. Az est fénypontjaként a zsûri 
megválasztotta a Karnevál Hercegét. A megtisztelõ cím 
birtokosa idén Dörner Róbert lett, aki hagyományos busó 
jelmezt viselt.
Bár a telet nem sikerült elijeszteni, hisz februárban jutott 
még hóból és hidegbõl bõven, (talán jövõre kellene egy kis 
kolompolás és hangoskodás is!) egy igazán kellemes 
délutánt tölthettünk el együtt. 
A Turisztikai Egyesület köszöni a Hagyományõrzõ 
Egyesület, Juha Gyula, Vincze József, Idrányi Péter, az 
Alkotóház, az Esterházy Pince és a Polgárõrség 
segítségét.

Szalainé Bárány Éva
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Környezetbarát gyorstisztító

Badacsonytomaj, fõ u. 1.(a templom mellett)
Tel.: 06 87 702 189

Mobil:06 30 481 6006, 06 70 578 9069

MINDENFÉLE RUHANEMÛK MOSÁSA, 
VEGYTISZTÍTÁSA:

 ing, zakó, nadrág, blézer, ágynemû, függöny,
a szõnyegtõl az esküvõi ruháig,

a pincétõl a padlásig.

Egyéb szolgáltatás:
Méretre igazítás, zipzárcsere, béléscsere, 

nadrágfelhajtás stb.

Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.00-ig

Továbbiakban is tartsuk szem elõtt: A hivatalok nem járnak 
kinn a lakásunknál, ha mégis, arról írásban értesítenek 
elõtte! Pénzt, nyugdíjat csakis a postás hoz a házhoz!

Molnár András r.fhdgy. 
Tapolcai Rendõrkapitányság, megelõzési elõadó

Meghívó     
Szigliget Község Önkormányzata

és a
Szigligeti Közös Fenntartású

Általános Iskola
megemlékezést tart az

1848/49-es
FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC

161. évfordulójának tiszteletére.

Az ünnepélyt 
március 13-án, pénteken

17.00  órai kezdettel tartjuk az iskolában,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Tavaszváró családi délután
Szigligeten

Vidám családi programot 
szervezünk

gyerekek és szüleik részére
 március 14-én, szombaton  

délután

a  Szigligeti Általános 
Iskolában. 

Program: 

14.00 órától: Futball. II. Szigliget Kupa döntõ 
mérkõzései                                                        

15.00 órától: - Szigligeti Játszóház,
- kézmûves foglalkozások,
- táncház daltanulással,
- akadályverseny,
- családi sportprogramok,
- ügyességi játékok. 

17.30: Eredményhirdetés.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Rossz idõ esetén az iskola épületében tartunk

játékos programokat
Cím: Szigliget, Kossuth u. 53. Tel: 87/461-060
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SZIGLIGETI HARSONA

Felelõs kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelõs szerkesztõ : Murger Jánosné
Nyomda alá rendezte : Békefi Péter

Lapzárta minden hónap 20. napján

Megjelenik havonta,   Szigligeten, 500 példányban
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Szerkesztõség : Községi Könyvtár

  Szigliget, Kossuth utca 53.
  Tel.: 87/561-007, Fax.: 87/561-019
  E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu

Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.

LISZKAI JÓZSEFNÉ
és

KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER

FÉRFI-NÕI
FODRÁSZATA

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is elfogadunk,

melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.

Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

 

/Környezetvédelmi mérések benzines autókon/

Autóvillamossági javítások
Motordiagnosztika, hibakódtörlés.

Olajcsere: Castrol, Valvoline, GM Opel
Autóalkatrészek beszerzése 24 órán belül!

  

Számítógép konfigurációk javítása, vírusirtása.
Merevlemezrõl, memóriakártyáról letörölt, adatok mentése, 

akár formázás után is!

Ct: Szabó Ottó, Szigliget, Dózsa u. 12.
Tel: 30/9466-763; 87/461-121

ADATMENTÉS!

 

ZÖLDKÁRTYA

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és 
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig

P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig

V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Happy Hours
minden kedves vendégünk részére a szigligeti 

pizzériában!
Minden vasárnap minden étel és minden ital

18 órától 21 óráig 30%-os kedvezménnyel fogyasztható! 
További információk

a 06 30 560 5001-es telefonszámon.

Nyitvatartás a téli hónapokban
mindennap 12-21 óráig.

Szigliget, Kossuth u. 62.

Nyitva tartás:
egész évben,

minden nap 12-21óráig

Asztalfoglalás: 36 30 560-5001

www.rigolettopizzeria.hu
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