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ZsibvÃ¡sÃ¡r

ZSIBVÃ•SÃ•RMINDEN HÃ“NAP 2. SZOMBATJÃ•N 8-14 Ã³rÃ¡igHELYPÃ‰NZ 3 mÃ©terig 500,-Ft 3 mÃ©ter felett 1.000,-FtÃ‰r
06-30-626-54-25Â Â
GYAKORI
KÃ‰RDÃ‰SEK
Â Mit lehet
tudni az AndornaktÃ¡lyai ZsibvÃ¡sÃ¡rrÃ³l?
Â Az
AndornaktÃ¡lyai ZsibvÃ¡sÃ¡r egy bolhapiac, vagyis a feleslegessÃ© vÃ¡lt
hasznÃ¡ltcikkekre szakosodott, elsÅ‘sorban magÃ¡nemberek kÃ¶zÃ¶tti Ã¡rucserÃ©re
szolgÃ¡lÃ³ piacforma. Itt a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le gyÅ±jtemÃ©nyektÅ‘l kezdve a dÃ-sztÃ¡rgyakon
keresztÃ¼l, a kÃ¶nyvekig, a ruhÃ¡kig szinte minden megtalÃ¡lhatÃ³. A zsibvÃ¡sÃ¡ron a
helypÃ©nz befizetÃ©se utÃ¡n bÃ¡rki szabadon kereskedhet: eladhatja, vagy
elcserÃ©lheti Ã¡ruit.
Â
Az
AndornaktÃ¡lyai ZsibvÃ¡sÃ¡r minden hÃ³napban, a hÃ³ mÃ¡sodik szombatjÃ¡n kerÃ¼l
megrendezÃ©sre AndornaktÃ¡lyÃ¡n a templom elÅ‘tti tÃ©ren. A vÃ¡sÃ¡r ideje alatt az
iskola kÃ©zilabdapÃ¡lyÃ¡ja ingyenes parkolÃ³kÃ©nt mÅ±kÃ¶dik. A kÃ©zilabdapÃ¡lya, Ã©s az
iskola Ã©pÃ¼lete egyarÃ¡nt AndornaktÃ¡lya, RÃ¡kÃ³czi u. 73. szÃ¡m alatt talÃ¡lhatÃ³, a
templom pedig az iskola mellett.
Â
A zsibvÃ¡sÃ¡r
keretein belÃ¼l minden alkalommal bababÃ¶rzÃ©t Ã©s Å‘stermelÅ‘i piacot is
mÅ±kÃ¶dtetÃ¼nk, abbÃ³l a cÃ©lbÃ³l, hogy a szÃ¼lÅ‘k gyermekeik kinÅ‘tt ruhÃ¡it, megunt
jÃ¡tÃ©kait eladhassÃ¡k illetve szeretnÃ©nk, ha az Å‘stermelÅ‘k is lehetÅ‘sÃ©get
kapnÃ¡nak termÃ©keik/termÃ©nyeik Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©sÃ©re.
Â
Az
AndornaktÃ¡lyai zsibvÃ¡sÃ¡r hÃ-re mÃ¡r igen szÃ©les kÃ¶rben elterjedt, ennek
kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en lÃ¡togatottsÃ¡gunk is hÃ³naprÃ³l-hÃ³napra folyamatosan nÃ¶vekszik,
Ã¡rusaink szÃ¡ma nem ritkÃ¡n elÃ©ri a 150 fÅ‘t.
Â
VisszavÃ¡rjuk
rÃ©gebbi lÃ¡togatÃ³inkat Ã©s sok szeretettel vÃ¡runk minden kedves Ãºj Ã©rdeklÅ‘dÅ‘t!
Â
Hogyan lehet
jelentkeznem, ha a vÃ¡sÃ¡ron szeretnÃ©k Ã¡rusÃ-tani?
Â
JelentkezÃ©sre
nincs szÃ¼ksÃ©g.
Â
Az autÃ³val
Ã©rkezÅ‘k hol tudnak parkolni?
Â
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A vÃ¡sÃ¡r
ideje alatt a kÃ©zilabdapÃ¡lya ingyenes parkolÃ³kÃ©nt mÅ±kÃ¶dik. AmÃ-g az eladÃ³k az
Ã¡ruikat kipakoljÃ¡k, addig lehetÅ‘sÃ©gÃ¼k van autÃ³val a templom elÅ‘tti tÃ©rre
behajtani, de ezt kÃ¶vetÅ‘en kÃ©rjÃ¼k, vegyÃ©k igÃ©nybe a kijelÃ¶lt parkolÃ³nkat.
Â
Reggel 8
Ã³rÃ¡tÃ³l van meghirdetve a vÃ¡sÃ¡r. MikortÃ³l lehet az Ã¡rusÃ-tÃ³helyeket elfoglalni?
Â
Az Ã©rkezÃ©s
folyamatos, a rÃ©sztvevÅ‘k helyÃ©t nem jelÃ¶ljÃ¼k ki, aki hamarabb jÃ¶n, az a neki
tetszÅ‘ helyet foglalhatja el.
FIGYELEM! Az
iskola kapubejÃ¡rÃ³jÃ¡t minden esetben szabadon kell hagyni, az a SZERVEZÅ• SZÃ•MÃ•RA
FENNTARTOTT HELY, akinek a vÃ¡sÃ¡ron egyik feladata, hogy a kapun a zavartalan
be-, Ã©s kihajtÃ¡st biztosÃ-tsa.

MirÅ‘l tudok Ã¡rusÃ-tani? AsztalfoglalÃ¡sra van lehetÅ‘sÃ©g?
Â
Asztalt Ã©s
szÃ©ket sajnos nem tudunk biztosÃ-tani, azt mindenkinek hoznia kell
magÃ¡val.Â Asztal hiÃ¡nyÃ¡ban a fÃ¶ldre terÃ-tett fÃ³liÃ¡rÃ³l vagy pokrÃ³crÃ³l,
esetleg szÅ‘nyegrÅ‘l tÃ¶rtÃ©nik az Ã¡rusÃ-tÃ¡s, de kÃ©rÃ¼nk mindenkit, hogy ezekrÅ‘l az
eszkÃ¶zÃ¶krÅ‘l is szÃ-veskedjen magÃ¡nak gondoskodni.
Â
Â
Â
MosdÃ³,
illetve vÃ-zvÃ©telezÃ©si lehetÅ‘sÃ©g van-e?
Â
Az iskola
Ã©pÃ¼letÃ©ben lÃ©vÅ‘ mosdÃ³t mindenki tudja hasznÃ¡lni.Â A mosdÃ³k az Ã¡rusÃ-tÃ³
helyektÅ‘l mintegy 20 mÃ©terre talÃ¡lhatÃ³k.
Â
Lesz olyan
szemÃ©ly a vÃ¡sÃ¡r helyszÃ-nÃ©n, aki eligazÃ-t, felvilÃ¡gosÃ-tÃ¡st ad?
Â
Igen. A
szervezÅ‘ a helyszÃ-nen minden esetben megtalÃ¡lhatÃ³.
Â
A helypÃ©nzt
hol tudom befizetni?
Â
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A helypÃ©nzt a szervezÅ‘
szedi be a vÃ¡sÃ¡r megnyitÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en.Â
Â
A vÃ¡sÃ¡rra
lÃ¡togatÃ³knak kell belÃ©pÅ‘dÃ-jat fizetniÃ¼k?
Â
A bolhapiac
lÃ¡togatÃ¡sa ingyenes, belÃ©pÅ‘dÃ-j nincs.
Â

Â

KÃ©pek a vÃ¡sÃ¡rrÃ³l:

Â
Â
Ã‰s miket lehet nÃ¡lunk kapni?

KÃ¶nyveket, festmÃ©nyeket, rÃ©gi Ã©s nem tÃºl rÃ©gi (retro) hasznÃ¡lati tÃ¡rgyakat, kÃ¼lÃ¶nfÃ©le kÃ©zmÅ±vesek munkÃ¡it,
szerszÃ¡mokat, jÃ¡tÃ©kokat, babaruhÃ¡kat, dÃ-sztÃ¡rgyakat, gyÅ±jtemÃ©nyeket.
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