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A Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat elismertségét és sikerességét 
bizonyítja, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 2004-ben „Az év turisztikai 
rendezvénye” díjjal tüntette ki. A rendezvénysorozat 9 éves története alatt számos bizonyítékát 
láthattuk annak, hogy milyen sokan vannak azok, akik érdeklődnek a gasztronómiai kultúra iránt 
és a mai napig őrzik és ápolják tradicionális szakácstudományukat. A gasztronómiai rendezvények 
iránt mutatkozó érdeklődés hatására, és a tradíciók megőrzése érdekében, a „Különleges asztali 
örömök Somogyban” rendezvénysorozat keretében idén is lehetőséget teremtünk arra, hogy 
településeink polgárai bemutathassák, hányféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek a 
Balaton halaiból halászlevet, hallevest készíteni. Ezért 

 
f e l h í v á s s a l   f o r d u l u n k 

 
Somogy valamennyi települési önkormányzatához, intézményekhez és vendéglátó-ipari 
egységekhez, sőt a halászlét kedvelő és annak elkészítésében jártas valamennyi somogyi 
polgárhoz, hogy egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, idén mely települések, melyik 
vendéglátóhelyen vagy háztartásban készítik legízletesebb halászlét.  
 
A Verseny helyszíne: Balatonboglár, Platán tér – Parti sétány 
Időpontja: 2008. július 26. (szombat)  
Programja: 
09.00-09.30 - A versenyzők megérkezése, regisztrálása, előkészületek 
09.30 - A versenykiírás  és a zsűrizés feltételeinek ismertetése 
10.00 - A versenyzők köszöntése, megnyitó 
10.30-tól - A halászléfőző verseny lebonyolítása, kísérő programok  
11.30-tól         - Zsűrizés 
15.00              - Eredményhirdetés, díjkiosztás 
 
Feltételek:  
• A halászlé főzéshez szükséges felszerelésekről, ízesítőkről és fűszerekről a versenyzők maguk 

gondoskodnak. 
• A versenyzők egészségügyi könyveit, illetve egy egészségügyi igazolást a háziorvostól, amely a 

versenyzők fertőző betegségektől való mentességét igazolja, minden csapat hozza magával 
(ÁNTSZ előírás). 

• A versenyzők kötelesek kóstolót adni minden zsűritagnak zsűrizés céljából, illetve  
• a rendezők által kibocsátott „A Balaton halaiért alapítványt” támogató „haljeggyel” 

rendelkezőket a résztvevő köteles megkínálni egy adag halászlével a jegy ellenében. 
Legalább 15 db „haljegyet” kell ilyen módon elfogadni. Minden csapat a beváltott 
haljegyek után jegyenként egy „borjegy” jutalomban részesül, amelyet a „borudvarban” 
lehet beváltani. 



• A nevezés feltétele a versenyen készített halászlé receptjének leadása. 
• A csapatok asztalt, ülő bútort (sörpadot) hozzanak magukkal! 
• A versenyen nevezési díj ellenében lehet részt venni, amely 10.000,- Ft. A nevezési díj 

ellenszolgáltatásaként a rendezők a következőket biztosítják csapatonként: 
• egy db, egész napra biztosított parkoló a verseny közelében; 
• 10 kg élő halnak megfelelő – megtisztított -, a főzésig hűtve tárolt ponty; 
• 9 liter szénsavmentes Óbudai Gyémánt ásványvíz a halászlé elkészítéséhez és 

szomjoltáshoz; 
• 30 db műanyag tányér evőeszközzel; 
• 30 adag kenyér; 
• sátor a halászlevek előkészítéséhez; 
• tűzifa a halászlevek elkészítéséhez. 

A nevezési díj megfizetése: az előzetes jelentkezési lappal kiküldött postai csekkel történik, 
amely feladóvevényét – a 10.000,- Ft feladását bizonyítandó - nevezéskor, a verseny napján, a 
verseny helyszínén a rendezőknek kell bemutatni. Fizetni átutalással is lehet, az önkormányzat 
12072514 – 01000463 – 00100001 - Raiffeisen Bank - bankszámlaszámlájára. (Telefonos 
egyeztetés után a helyszíni befizetés is lehetséges.) Számlát adunk. 
Továbbá: Az előzetesen nem, csupán a rendezvény napján jelentkezők részére a szervezőknek 
nem áll módjukban parkolóhelyet biztosítani. 
Díjazás: 
• Minden induló részére   - Emléklap 
• A versenyszám I-III. helyezettjei részére - Serleg, diploma  
• Különdíjak a szponzorok felajánlásával 
 
Előzetes jelentkezés: Személyesen, levélben vagy telefaxon a rendezvény házigazdájánál. Az 
előzetes jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 
Balatonboglár Város Polgármesteri Hivatala - Vásárhelyi Tibor programreferens  
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. , Tel: 85/550-332, 550-333, Fax: 85/350-469 
e-mail: balatonboglar@somogy.hu. 
Előzetes jelentkezési határidő: 2008. július 21. 
 
Nevezés: A verseny napján, a helyszínen. 
 
Helyi rendező: Balatonboglár Város Polgármesteri Hivatala 
kapcsolat: Vásárhelyi Tibor 85 / 550 332, fax: 85 / 350 469. 
e-mail: vt@balatonboglar.hu 
 
A rendezvénysorozatra vonatkozó további információ:  
Somogy megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztály 
7400 Kaposvár, Csokonai u.3. 
T: 82/508-150, 508-155 
F: 82/317-133 
E-mail: ntf@som-onkorm.hu 
 
Kaposvár-Balatonboglár, 2008. július 7. 
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