
VÁSÁRI RENDTARTÁS 

 

Babits Bazárium 

Helyi termelői- és zsibvásár a Piactér felső részén. 
 

A Babits Bazárium egy olyan vásár, ahol a kiváló terméket előállító őstermelők kínálják 
portékájukat, mellettük pedig olyan bolhapiac működik, ahol magánszemélyek értékesíthetik 
a feleslegessé dolgaikat. A bolhapiac elsősorban magánemberek közötti árucserére szolgáló 
piacforma. Itt a különféle gyűjteményektől kezdve a dísztárgyakon keresztül, a könyvekig, a 
ruhákig szinte minden megtalálható. A zsibvásáron a helypénz befizetése után bárki szabadon 
kereskedhet: eladhatja, vagy elcserélheti áruit. 

A Babits Bazárium keretein belül minden alkalommal bababörzét és őstermelői piacot is 
működtetünk, abból a célból, hogy a szülők gyermekeik kinőtt ruháit rendszeresen 
eladhassák, illetve elcserélhessék. 

 

1. A vásár a szekszárdi piac tér felső részén, a várfal felőli szabadtéri fedett részen kap 
helyet. 

2.  A vásárra mind helyi termelőket, mind zsibvásári portékák árusítóit várjuk. 
3. Zsibvásáros csak magánszemély lehet. 
4. Az árusítóhely megváltása a helyszínen történik, a Babits Mihály Kulturális Központ 

ügyeletes kollégájánál.  
5. Az árusítóhelyek helyi termelőknek és zsibvásárosoknak egyaránt 1000 Ft / asztal 

 

 

Hogyan lehet jelentkezni, ha a vásáron szeretnék árusítani? 

 Jelentkezésre nincs szükség,  a vásár napján, a helyszínen történik majd a vásárhely 
megváltása. 

 Az autóval érkezők hol tudnak parkolni?  

A piactéren található parkolóházban, illetve a piac felső része mellett, a várfal felől található 
parkolóhelyeken. 

13 órától van meghirdetve a vásár. Mikortól lehet az árusítóhelyeket elfoglalni? 

 Az árusítóhelyeket 12 órától lehet elfoglalni. A résztvevők helyét nem jelöljük ki, érkezés 
szerint lehet azokat elfoglalni. Az érkezés folyamatos, aki hamarabb jön, az a neki tetsző 
helyet foglalhatja el. 
 
Mir ől tudok árusítani? Asztalfoglalásra van lehetőség? 



 A piac tér felső részén található asztalokról történik az árusítás. Amennyiben az asztalokat 
más árusok hamarabb elfoglalják, asztal hiányában a földre terített fóliáról vagy pokrócról, 
esetleg szőnyegről történik az árusítás, de kérünk mindenkit, hogy ezekről az eszközökről 
szíveskedjen magának gondoskodni. 

 Mosdó, illetve vízvételezési lehetőség van-e? 

 A piacon található mosdót mindenki használhatja.  A mosdók az árusító helyektől mintegy 10 
méterre találhatóak. 

 Lesz olyan személy a vásár helyszínén, aki eligazít, felvilágosítást ad? 

 Igen. A szervező a helyszínen minden esetben megtalálható. 

 A helypénzt hol tudom befizetni? 

 A helyjegy 1000 Ft.  A helypénzt a szervező szedi be a vásár megnyitását követően.  Ezzel 
egy időben egy regisztráció is történik, ahol az árusok a nevüket és az elérhetőségüket egy 
erre alkalmas regisztrációs adatlapon feltüntetik.  

 A vásárra látogatóknak kell belépődíjat fizetniük?  

 A vásár látogatása ingyenes, belépődíj nincs. 

Ha van még kérdésem, hol kaphatok további felvilágosítást? 

 vasar@szekszardagora.hu 

 


