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HAUSZMANN ALAJOS

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 számos épület a Várban. Itt dolgozik az ország 
legmagasabb daruja is, amely még a pesti oldalról is látszik.



A Főőrség épülete, mely egykor a királyi testőrségnek adott otthont, a II. világháborúban 
súlyosan megsérült, később lebontották. Mára újra felépítettük, és hamarosan megnyitja  
a kapuit, finom ételekkel, süteményekkel, hideg üdítővel várunk majd benne Téged is.  
Az épület érdekessége, hogy a Hunyadi udvarról nézve egyemeletesnek tűnik, a Csikós udvar 
felől viszont négyszintes.



A magyar huszár a történelem legvitézebb és legdélcegebb könnyűfegyverzetű katonája volt. 
A huszárok lovon küzdöttek, báránybőrrel bélelt zsinóros dolmányt, szűk lovaglónadrágot és 
tollforgós csákót viseltek. A Palotanegyedben peckesen masírozó lovas huszárokkal Te is 
találkozhatsz, sőt, ha szeretnéd, egy közös képet is készíthetsz velük.



A budavári Királyi Palotához egykor lovarda és istálló is tartozott, ahol látványos 
lovasbemutatókat tartottak. A zenekari muzsikával kísért bemutatók nagyon fontos 
események voltak. Az újjászületett Lovarda, amely színes rendezvényeknek ad majd 
otthont, akkora, hogy akár 44 kamion is beleférne.



A budai Várban található Budapest egyik legszebb szökőkútja. A Mátyás kútjának főalakja 
Mátyás király, aki az általa elejtett szarvassal egy forráshoz érkezik. A szökőkutakra is ráfér 
olykor a takarítás és a karbantartás. Hamarosan a Mátyás kútja is megújul, ezért most egy 
ideig nem működik majd, de ha kész lesz, Téged is vár a hűsítő szökőkút.



A budai Vár a történelem során sok csata és háború helyszíne volt, emiatt több épülete 
megrongálódott. A Dísz téren látható Honvéd Főparancsnokság például két emeletét 
és kupoláját is elvesztette. A közeljövőben ez a díszes épület is újjászületik és ismét régi 
pompájában fogadja majd a látogatókat.



nemzetihauszmannprogram.hu

A várak nagyon érdekes és izgalmas helyek. Minden nemzetnek van 
egy olyan vára, amelyre különösen büszke. Nekünk, magyaroknak ilyen 
a budai Vár. Biztosan Te is sokat kalandoztál már a várfalak között, fel-
ismered 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 el-
pusztult. 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 újdonsá-
gokat tartogat számodra is a budai Vár. 
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, a szökőkutakat, és egy teljesen új játszóteret is  
építünk Nektek.   
 
Érdemes lesz figyelned a következő hónapokban, hogy mi minden szépül 
meg a közelben.
 
Fedezd fel Te is a budai Vár minden szegletét! 

A Nemzeti Hauszmann Programot megvalósító csapat

SZÉPÜL A BUDAI VÁR!
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