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Építészek tervezik a lakóházakat, az iskolákat és a budavári épületeket is. Több mint száz
évvel ezelőtt a Budavári Palotanegyedben egy kiváló építész, Hauszmann Alajos több
csodálatos épület megalkotását irányította. Ő a Nemzeti Hauszmann Program névadója
is, és most az ő eredeti tervei alapján születik újjá sok szép épület a Várban. Itt dolgozik
az ország legmagasabb daruja is, amely még a pesti oldalról is látszik.

A Főőrség épülete, amely egykor a király testőreinek adott otthont, a II. világháborúban
súlyosan megsérült, később lebontották. Mára újra felépítettük, és a földszintjén kialakított étteremben finom ételekkel, süteményekkel, hideg üdítővel várunk majd Téged is.
Érdekessége, hogy a Hunyadi udvarról nézve egyemeletesnek tűnik, a Csikós udvar felől
viszont látszik, hogy valójában négy emelet magas az épület.

A Szent István-terem egykor a Budavári Palota egyik legszebb szobája volt, ám
a II. világháborúban sajnos teljesen megsemmisült. Az újjáépítés során az itt dolgozó kerámiás, fafaragó, hímző és szövő mesteremberek olyan korabeli fényképeket
vettek alapul, melyek segítségével elkészíthették az eredeti berendezés másolatát.
A Szent István-termet eredeti szépségében augusztus 20-tól Te is bármikor megnézheted.

A magyar huszárok olyan délceg katonák voltak, akiket mindenki felismert. Lovon ültek,
díszes egyenruhát hordtak, és a fejükön olyan csákót viseltek, amelybe még egy tollat
is tűztek. A Budavári Palotanegyedben Te is találkozhatsz ilyen huszárokkal, sőt ha
szeretnéd, egy közös képet is készíthetsz velük!

A budai Várban látható Budapest egyik legszebb, nemrég teljesen felújított szökőkútja,
a Mátyás kútja. A nevét Mátyás királyról kapta, akinek alakját megtalálhatod a bronzból készült szobrok között. A vadászatot bemutató jelenetben különböző állatfigurákat
is láthatsz, például kutyát, őzet, szarvast és sólymot. Ha arra jársz, keresd meg mindegyiket!

A Budavári Sikló mellett hatalmas, bronzból készült madárszobor magasodik a város
fölé. Szárnyát kitárja, karmaiban kardot tart. Ez a sólyomra emlékeztető madár a turul,
amelyről magyar mondákban már sokat hallhattál. Az Árpád-házi királyok története szerint
a turulmadár a magyarok ősanyja, Emese álmában jelent meg, és megjósolta Álmos vezér
születését, aki elvezeti népét új hazájába, utódai pedig dicső királyok lesznek.

SZÉPÜL A BUDAI VÁR!
A várak nagyon érdekes és izgalmas helyek. Minden országnak van egy
olyan vára, amelyre különösen büszkék az ott lakók. Nekünk, magyaroknak ilyen a budai Vár. Biztosan Te is sokat kalandoztál már a várfalak
között, felismered a nagy kupolás Palotát a királyokról szóló mesékből,
szüleid és nagyszüleid történeteiből vagy a Várról készült képekről.
Sajnos a hosszú évszázadok alatt a Vár sok része tönkrement vagy elpusztult. Éppen ezért mi azon dolgozunk, hogy újra olyan szép legyen,
mint régen, hogy Te is láthasd, milyen volt a királyok és királynék idején!
A képek színezése közben már megismerhetted, hogy milyen újdonságokat tartogat számodra is ez az izgalmas hely.
A következő években a romok helyére új, gyönyörű házakat építünk.
Sok virágot és fát ültetünk, hogy még színesebb legyen a környék.
A sétákhoz és a kirándulásokhoz megújítjuk a tereket, a kerteket, a parkokat, a lépcsőket és a szökőkutakat is!
Érdemes lesz figyelned a következő hónapokban, hogy mi minden szépül
meg a közelben.
Fedezd fel Te is a budai Várat!
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