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Szeptember első hétvégéjén ismét a könyveké, az íróké és az olvasóké a főszerep a Budai Várban, a 

Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén. A rendezvénysorozat díszvendége az idei évben Csán-

góföld.  Jöjjenek egy jó szóért a Budai Várba! 

 

 

Miért ünnepeljük a magyar nyelvet? És miért ünnepeljük a könyvet? – teszik fel sokan a kérdést. De mi-

ért ne ünnepelnénk anyanyelvünket? Hiszen ez csak a miénk, olyan sajátosságunk, amelynek finomságait 

csak mi értjük. S miért ne ünnepelnénk a könyveket, az írókat, a művelődés és a kultúra terjesztőit? Így 

idén immár 13. alkalommal rendezi meg a Budavári Önkormányzat és a Litea Könyvszalon a Magyar 

Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét a Budai Várban. A Szentháromság téren, Hess András mester egyko-

ri nyomdájának közelében könyvkiadókkal, írókkal ünnepeljük a magyar nyelvet. A meghívott kiadók 

számos újdonsággal jelentkeznek, ugyanakkor a pavilonokban fellelhetők a régóta keresett kulturális 

gyöngyszemek is.   

 

A rendezvényt szeptember 4-én, pénteken Tytti Isohookana-Asunmaa, volt finn kulturális és oktatási 

miniszter, az Európa Tanács, Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottságának egykori tagja nyitja 

meg. Tytti Isohookana-Asunmaa kiemelt figyelmet fordított a különböző kisebbségek, a kis népek és 

népcsoportok kultúrája megőrzésére. Így került kapcsolatba a csángókkal, és az Európa Tanács Parla-

menti Közgyűlésének tagjaként jelentést készített a csángó kultúra védelmében, amelyet az Európa Ta-

nács, Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottsága is elfogadott. Ez a dokumentum volt az első, amely 

európai fórumon mutatta be a csángó közösség valós helyzetét. A hétvégén a moldvai magyarok sokszí-

nű kultúráját ismerhetik meg közelebbről a látogatók: versekkel, népszokásokkal, zenével és tánccal mu-

tatjuk be Csángóföldet. 

 

Az ingyenes kulturális fesztiválon délelőttönként gyermekműsorok, délután irodalmi bemutatók este 

pedig koncert várja a látogatókat. Szeptember 4-én, pénteken este a Cimbali Band, szombaton a Buda-

pest Jazz Orchestra ad koncertet.  

 

A Könyvünnepen az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-

tára különleges tárlatvezetést biztosít a Könyvünnep látogatóinak, továbbá ingyenesen látogatható 

lesz a Magdolna-torony is, ahonnan fantasztikus panoráma tárul elénk. Nem kell mást tenni, mint 

a Szentháromság téren vásárolni egy könyvet, amely mellé karszalagot kapnak a látogatók. 

 

Jöjjenek egy jó szóért a Budai Várba!  

 

Budapest, 2015. augusztus 10.   

 


