
                                                                                      
 

 

A XII. Nemzetközi Halászléfőző Versenyen való részvétel feltételei 

 

Feltételek: 

- A nevezési díj (15 € csapatonként, cégeknek 30 €) fejében 

jár 2 kg tisztított ponty, egy asztal, két pad, víz, tűzifa és 

tűzhely. A halat a verseny előtt a helyszínen vehetik át. 

- A csapatok csak a zsűrinek szánt kóstoló adagot adják át a 

szervezőnek, a megfőzött halászlével szabadon 

rendelkeznek, a halászlé árusítása azonban tilos! 

- A csapatok bográcsot, evő- és tálalóeszközöket, kenyeret 

stb. hozzanak magukkal. 

- Csak fával lehet tüzelni.  

- A halászlé elkészítéséhez 4 óra áll rendelkezésre. 

 

Nevezés:  

- Nevezni a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség székhelyén (Malom utca 6/A, 9220 Lendva – 

„fehér ház”) lehet, mégpedig 2017. augusztus 16-ig. Bővebb 

információ a www.lendva.info honlapon, a (02) 577 27 22-

es telefonszámon, a 051 635 446-os mobilszámon, az 

izabela@lendva.info és az alexandra@lendva.info e-mail 

címen kapható.                     

 

Díjazás:  

- Minden versenyző részére emléklap és ajándék. 

- A verseny első három helyezettje tárgyi jutalomban részesül. 

- A legszebben díszített asztalt külön díjazzuk. 

 

A szervező 

 

http://www.lendva.info/
mailto:izabela@lendva.info
mailto:alexandra@lendva.info


                                                                                      
Pogoji  udeležbe na XII. mednarodnem tekmovanju v kuhanju ribje čorbe 

 

Pogoji tekmovanja: 

- Prijavnina (15 €/ekipa, podjetja 30 €) vključuje 2 kg 

očiščenega krapa, mizo in dve klopi, vodo, kurivo (drva) in 

ognjišče. Ribo prevzamejo tekmovalci na prizorišču tik pred 

tekmovanjem. 

- Vsaka ekipa odda eno porcijo ribje čorbe žiriji, s preostalo  

sama razpolaga, lahko jo razdeli, ni pa je dovoljeno 

prodajati.  

- Ekipe naj s seboj prinesejo kotel, potreben pribor za 

kuhanje, kruh, itd.  

- Kuha se samo na odprtem ognju z drvmi!  

- Čas priprave ribje čorbe je 4 ure. 

 

 

Prijava:  

- Prijavite se lahko na sedežu samouprave: Madžarska 

samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, Mlinska 

ulica 6a, 9220 Lendava (Bela hiša). Rok za prijavo je 16. 

avgust 2017. Dodatne informacije  na www.lendva.info, 

preko tel. št. (02) 577 27 22, mobilnih št. 051 635 446 ali e-

pošte: izabela@lendva.info, alexandra@lendva.info. 

 

Priznanja:  

- Vsaka ekipa prejme priznanje in nagrado. 

- Za dosežena prva tri  mesta  so predvidene posebne 

nagrade.  

- Ekipa z najlepše okrašeno mizo bo prejela  posebno nagrado. 

 

 

Organizator 
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