
 III. Abonyi Pecsenye Parádé és Böllér találkozó,
pálinkák és az igazi szárazkolbászok versenye

 
HELYSZÍN: 2740 Abony - Főtér, Kossuth tér 1.

IDŐPONT: 2023. március 24-25. (péntek 17.00-21.00, szombat 7.00- 22.00)

Főzőverseny napja: 2023. március 25. szombat

VÁRHATÓ LÁTOGATÓI LÉTSZÁM: 5000 fő

RENDEZŐ: -Abonyi Városfejlesztő Kft

                    -Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző Kulturális Egyesület

VERSENYKI ÍRÁS

SZERVEZŐK:

Pető Zsolt Polgármester / a rendezvény fővédnöke

Csanádi Csaba Ügyvezető igazgató / Abonyi Városfejlesztő Kft.

Csányi Sándor: Abonyi Tarkaborjú Egyesület

Izsó Balázs Operatív koordináció / Abonyi Városfejlesztő Kft.

Járdány Vanda rendezvényszervező, (színpadi műsor, marketing, helyszíni árusítás, információ)

 ELÉRHETŐSÉGEK:

Csanádi Csaba: 06 (70) 502 3067 / varosfejleszto@abony.hu

Járdány Vanda 06 (70) 338 8999 / jardanyvanda@gmail.com

Izsó Balázs 06 (20) 572 4237 / izso.balazs@abony.hu

Csányi Sándor 06 (70) 397 8191

Facebook: Abonyi Tarka Rendezvények

A rendezvény rövid leírása:

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Abonyban a Pecsenyeparádé elnevezésű gasztronómiai fesztivál, Abony város 

kiemelt rendezvénye. 35 főzőcsapat méri össze tudását a hagyományos disznóvágás, hurka-kolbász, pecsenyesütésben. 

Megrendezésre kerül az abonyi és térségi szárazkolbász és pálinka verseny országos hírű szakmai zsűrivel. A színpadon 

zenekarok, sztárvendégek váltják egymást.



- Csapatok részére a szervezők biztosítanak előre kijelölt sátorhelyet, vízvételi és vízkiöntési lehetőséget,

főzőcsapatok részére kijelölt mosdót, áramkiállást, felállított sátrat, 1 db sörasztalt és 2 db sörpadot.

-Minden csapat egy fél sertést vehet át a reggeli órákban a rendezvény kezdetekor, melyet az igényelt vérrel 

együtt hűtőkamionból osztunk szét. A területre csak bevizsgált, vágóhídról, hentesüzletből származó, hatósági 

engedéllyel rendelkező hús hozható be.

-A rendezvény teljes területét őrző-védő szolgálat biztosítja. Emellett kérjük, hogy gondoskodjanak értékeik, 

berendezéseik biztonságos tárolásáról. A rendezvény területén őrizetlenül hagyott értékekért a szervezők nem 

vállalnak felelősséget. Éjszakai őrzés pénteken és szombaton éjjel lesz.

-Egy csapat maximum 10 főből állhat, a csapattagok részére a rendezvény teljes idejére ingyenes belépésre 

jogosító karszalagot adunk át.

-A főzési alapanyagokat, főzőeszközöket, evőeszközöket, kínáló edényeket a csapatoknak kell biztosítaniuk.

-A csapatok vállalják saját sátruk tisztán tartását és dekorálását, a legszebb sátorhely címet elnyerő csapat 

díjazásban részesül.

-Csak megfelelő műszaki állapotú gázfelhasználó berendezésre csatlakoztassanak gázpalackot, 

nyomáscsökkentővel. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra,hogy a gázfogyasztó berendezés a palackhoz 

szivárgásmentesen csatlakozzon. A használat megkezdése előtt szivárgásvizsgáló spray vagy szappanos víz 

segítségével indokolt elvégezni a szivárgás ellenőrzést, mert a szivárgás tüzet vagy robbanást okozhat. Éghető 

anyag és a hőtermelő berendezés között szükséges távolságot meg kell tartani. A használt propán-bután 

palackok részére kijelölt helyet biztosítunk. Egy csapat maximum 2 db zárófóliával ellátott PB gázpalackot hozhat 

a helyszínre.

-A csapatoknak rendelkezni kell megfelelő hosszúságú, kültéri, érintésvédelemmel ellátott hosszabbítóval és 

elosztóval. Az elektromos berendezések használatát kérjük kerülni!

-A rendezvényre való bepakolásra pénteken 12.00 órától szombaton 06.00 óráig adunk lehetőséget, ezen 

időpontot követően gépjárművel a területre behajtani és ott tartózkodni Tilos! Kipakolás 2023. március 25-én 

17.00 órától 22.00 óráig lehetséges a kijelölt útvonalon. A rendezvény ideje alatt, a rendezvény területén az 

autós- és teherforgalom nem engedélyezett. Parkolás csakis a rendezvény területén kívül megengedett.

Részvételi szabályzat:

-Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény során video-, kép- és hangfelvétel készülhet, mely nyomtatott 

és elektronikus sajtó felületeken is megjelenhet! A főzőversenyen való részvétellel Ön beleegyezik, hogy a 

felvételeket szabadon publikálhassuk!



NEVEZÉSI LAP

Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy a jelenlegi élelmiszerárak, húsárak ingadozása 
miatt a nevezési díj változtatásának jogát a szervezőség fenntartja! A nevezési díj a jelenlegi vágóhídi árak

alapján lett megállapítva. Amennyiben a sertés hús ára változik, emelkedés 

esetén a csapatokat erről értesítjük és vállalniuk kell a különbözet megfizetését, 
árcsökkenés esetén a csapatokat belépő karszalaggal kompenzáljuk.

 
A nevezési lapot aláírva a következő címre várjuk Csanádi Csabának címezve: 2740 Abony, 

Kossuth tér 1. Városháza- ügyfélszolgálat, vagy bescannelve a varosfejleszto@abony.hu e-
mail címre.

A nevezési díj fizetését kérjük az Abonyi Városfejlesztő Kft.

 11600006-00000000-46983732 
számú számlájára való utalással ( a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a csapat nevét).

Befizetési határidő a jelentkezési lap leadása utáni 5 munkanap, legkésőbbi időpont március 16. 

A jelentkezéseket a nevezési összeg befizetésével tekintjük véglegesnek.

Csapat neve...........................................................................................................................

Csapatvezető neve................................................................................................................

Telefonszám............................................................................

e-mail cím.................................................................................

Különleges kérések...................................................................................................................

Számlázási cím:............................................................................................................................

Nevezési díj: 50.000 Ft, amely tartalmazza a fél sertés, belsőség, igény esetén vér árát is. 

Nevezési határidő: 2023. március 16.

 Csapatvezetőként tudomásul vettem a verseny felhívásában leírtakat, vállalom a főzés előkészítésének,
lebonyolításának zavartalanságát, tisztes lefolyását, illetve felelek az elfoglalt hely tisztaságáért,

környezetének megóvásáért és a csapattagok biztonságáért! 

Csapatvezetőként az alábbi adatok megadásával jelentkezem a III. Abonyi Pecsenye Parádé 

elnevezésű rendezvényre főzőcsapatommal és vállalom a részvételi díj befizetését az Abonyi 
Városfejlesztő Kft, mint szervező részére a megadott határidőn belül.

 .............................................  Csapatvezető aláírása

Leadás dátuma...........................

Adószám: 23119628-2-13


