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Tisztelt Kiállító! 

Móron idén 10. alkalommal szervezzük meg a Szent György-heti Vigasságokat, mely évek 
óta a város legrangosabb tavaszi rendezvénysorozata.  
A rendezvény időpontja: 2006. április 24- május 1. 
 
Ennek keretében, a „Biblia éve” tiszteletére ebben az évben Ökumenikus könyvvásár is 
lesz. 
A Szent György-heti Vigasságok programfüzetében is megtalálható ez a rendezvény, így 
nagy nyilvánosságot kap (2000 példány). 
Természetesen külön plakát is készül, amelyen minden résztvevő kiadó név szerint szerepel, s 
több médiában is megjelentetjük.  
 
Regisztráció 

Érkezés 7.30-tól, kipakolás, regisztrálás. 9-kor megnyitó. 
 
Könyvkiadók bemutatkozása 

A könyvvásáron egy kis színpadot is felállítunk hangosítással, ahova ezennel minden 
résztvevőt felkérünk 10-15 perces bemutatkozásra, mutassák be kiadójukat, könyveiket, 
programjaikat a nap folyamán. 
 
Vásári feltételek 

A rendezvény ingyenes mindenki, így az Önök számára is, ahogy azt felkérő levelünkben is 
írtuk már. Ezért cserébe kérjük, biztosítsanak vásári kedvezményt (min. 10%), illetve 
hozzanak szóróanyagot, apróbb ajándékokat (matrica, könyvjelző, képeslap stb.), amit a 
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könyvvásárra kilátogató gyerekeknek osztogathatnak. Nagyon örülnénk, ha számukra bibliai 
játékot, rejtvényt hoznának.  
 
Technikai paraméterek 

A hozzánk – illetve Geszler Anikóhoz (info@geszlerpince.hu, 06-70-7798868) – beérkezett 
visszajelzés alapján biztosítunk helyet a könyvvásárra, ha szükséges, asztalt is. Kérjük, hogy 
jelezzék felénk, hogy tudnak-e hozni saját felszerelést. Székeket természetesen kapnak a 
helyszínen. 
Egyéb igényeket kérjük, a könyvtárnak jelezzék: konyvtar@lambergkastely.hu, 0622/407-138. 
 
Megközelítés 

A Lamberg-kastély Mór központjában található. Székesfehérvár felől a 81-es főútról a 
bekötőút egyenesen a város centrumáig, egy kis körforgalomig vezet, ahol jobbra kanyarodva 
szinte rögtön megpillantható a sárga barokk épület. Ennek udvarán tartjuk a könyvvásárt. 
 
Parkolás 

A könyvek illetve egyéb, az árusításhoz szükséges eszközök kipakolása után a közelben: 
három parkolóban is elhelyezhetik gépjárművüket.  
 
Egyéb 

A Lamberg-kastély földszintjén mellékhelységek, kávéautomata áll rendelkezésükre. Menüs 
meleg étkezési lehetőség a szomszédos Fekete Gyémánt Étteremben (menü ára 660 Ft) van. 
 
Programelehetőség a kastélyban 

Számunkra fontos, hogy jól érezzék magukat Móron, tudjuk, hogy Önök dolgozni jönnek ide, 
de talán a Lamberg-kastélyban lesz lehetőségük, idejük körülnézni (könyvtár, helytörténeti 
kiállítás, borászati kiállítás). Bővebb információ Mórról: www.mor.hu, illetve a Móri 
borvidékről: www.moriborvidek.hu honlapokon. 
 
Ha nem úgy, alakul, ahogy tervezzük 

Rossz idő esetén a könyvvásár az Erzsébet téri Művelődési Házban lesz, amelynek 
megközelítéséhez – bár reméljük, nem lesz rá szükség – a Lamberg-kastélyban adunk 
felvilágosítást. A parkolás ott a helyszínen megoldható.      
 

 
 

Szeretettel várjuk Önöket! 


