
1.  10.00 - 18.00 HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM
10.00-18.00 „Forradalmi forgatag” 

- Hagyományőrző honvéd tábor; - „A szabadságharc fegyverei” - fegyverbemutatók;  - Óránkénti rendhagyó tárlatvezetések;  
- Szablyavívás-oktatás;  - Történelmi játszóház;  - „Legyél te is huszár!” – fotózás;  - „Kreatív emlékezet” – kézműves 

foglalkozások;  - „Nemzeti Emlékhelyek 1848–49” fotókiállítás. 

10.00-10.30 Gyalogos és huszár alaki bemutató

10.00-17.00 Levendula játszóház  
Népi játékok, kézműves foglalkozások, huszárcsákó készítés, címerfestés és további játékok. 

14.00-16.00 „Fordulj, pördülj!”  
Korabeli zenék és táncoktatás a Márványteremben. Közreműködik a Honvéd Együttes. 

15.00-15.30 Mészáros János Elek előadása, a Sárarany Trió kíséretében 

2.  11.00 - 17.00 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AULÁJA 
11.00-12.00 „Szerelem szabadság idején” 

- Óriásbábos előadás a közönség bevonásával 

13.00-14.00 „Hangold Újra!” 
- koncert Gergely Éva és Bársony Bálint vezetésével  

Közreműködik az Ádám Jenő zenei általános iskola gyermekkórusa. 

14.30-15.30 „Így vót… ha hiszitek” 
- Óriásbábos előadás a közönség bevonásával 

16.00-17.00 Kaláka együttes koncertje  

(jó idő esetén a koncert helyszíne a Szentháromság téren lévő színpad) 

3.  10.00 - 17.00 “CSATÁRÓL CSATÁRA A LEVÉLTÁRBAN”
Forradalmi időutazás kicsiknek és nagyoknak, melynek során a kis- és nagy gyermekek, szüleikkel együtt végigjárhatják az 

1848–1849-es Forradalom és Szabadságharc jelentős színtereit, megismerhetik annak legfontosabb eseményeit, szereplőit. 

4.  10.00 - 18.00 SZENTHÁROMSÁG TÉRI SZÍNPAD
10.00–18.00 Zenés műsorok, ének- és táncoktatás a Buda Folk Band és vendégei, valamint a Buda Folk 

Tánckar közreműködésében:  
- „48-as Népzenék és énekek a forradalom emlékére” - a Kárpát-medence népzenei világának bemutatkozása; 

- Népzenei utazás a Felvidéken és Mezőségben;  - Bemutatkozik a mai Magyarország és Erdély népzenei kultúrája;  - Népzenei 
bemutató Moldva, Kalotaszeg és Székelyföld területéről;  - Vajdasági-, erdélyi cigány- és palóc népzenék;  - Katonadalok és 

legényesek; - „Petőfi a népköltészetben” - a Buda Folk Band záróműsora. 

14.00 - 15.00 Tolcsvay László ünnepi koncertje 
(Rossz idő esetén a koncert helyszíne az Országos Széchényi Könyvtár.) 

16.00-17.00 Kaláka koncert  

(Rossz idő esetén a koncert helyszíne a Budavári Önkormányzat Aulája.) 

5.  11.30 - 15.00 MAGYARSÁG HÁZA
Nemzeti ünnepünkön a Magyarság Háza aulájában változatos gyermek- és családi programok várják a látogatókat. Ízelítő a 
programból: huszár viselet és fegyverzet bemutató; kishuszár avatás; bátorság, erő és ügyesség próbák; fakardvívás és botoló 

tánc; 48-as történetek és mesejátékok. 

11.40 Huszárviselet és fegyverzet bemutató

12.00 Huszárpróbák: 
patkódobás, patkókitartás, karikaszúrás, hordólovaglás, dolmánygomboló verseny, és egyéb ügyességi próbák. A próbákat 

eredményesen teljesítőket kishuszárrá avatják.

12.30 Erős János – mesejáték

12.50 Fakardvívás és botoló – hagyományos fegyvertáncok tanítása

13.20 Huszárviselet és fegyverzet bemutató

13.40 Huszárpróbák

14.10 A székely menyecske – mesejáték

14.30 Huszárpróbák

A programokban a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagjai, a Mogyoródi Sándor Huszárok, valamint a 

Csikótojás Társulat tagjai és huszárjai.

6.   09.00 - 18.00 KÉPZŐMŰVÉSZETI KIRAKODÓVÁSÁR 
A kirakodóvásár a Tárnok utcában várja az érdeklődőket. 

Rossz idő esetén a kirakodóvásár helyszíne a Tárnok utcai Budavári Általános Iskola épülete. 

7.   10.00 - 17.00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ 
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Nemzeti Táncszínház is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, és egész napos, ingyenes 

kiállításokkal, mozdulatművészeti bemutatókkal várja a látogatókat. 

10.00-17.00 Kiállítások a Nemzeti Táncszínházban

Képes zászlók – Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének tárlata a Nemzeti Táncszínház Galériájában. 
Jazzfotók – válogatás a bánki Louis Armstrong Jazzfesztiválon készült alkotásokból a Nemzeti Táncszínház Kerengőjében. 

Művészeti vezető: Eifert János.

12.00-17.00 Mozdulatművészet bemutató

8.   09.00 - 16.00 SZENT GYÖRGY TÉR 
A Honvéd Palotaőrség óránkénti díszőrség-váltása a Sándor Palota előtt. 

9.   10.00 - 18.00 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
Március 15-én az Országos Széchényi Könyvtár interaktív családi-és gyerekprogramokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel 

csatlakozik a budavári ünnepi programsorozathoz. 

10.00-11.00 Komolyzenei koncert gyermekek számára 
Interaktív ismerkedés a zene világával 4–12 éves gyermekek számára.

10.00-17.00 Olvasóliget

10.00-17.00 Kézműves foglalkozások

11.00-11.30 Palotás táncbemutató és tanítás a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának 
közreműködésében 

12.30-13.00 Viselettörténeti divatbemutató a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának 
közreműködésében 

14.00-15.00 Tolcsvay László ünnepi koncertje 
(jó idő esetén a koncert helyszíne a Szentháromság téren lévő színpad)

15.30-16.00 Palotás táncbemutató és tanítás a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának 

közreműködésében 

10.   10.00 - 18.00 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
Ismerkedjen meg Budapest történetének legérdekesebb eseményeivel! A program keretein belül a résztvevők 1848 viharos 

történései mellett korábbi korokba és a szabadságharcot követő időszakokba is betekintés nyerhetnek. 

10.30-11.30 Rendhagyó tárlatvezetés 

11.00-13.00 A Nemzeti dal nyomtatása korabeli nyomdagépen

12.00-16.00 Kézműves foglalkozások: Térbeli képeslap és kokárda készítése

12.30-13.30 Vetített képes előadások: a tavaszi hadjárat és Buda ostroma; kísérlet a Lánchíd felrobbantására 

14.00-16.00 A Nemzeti dal nyomtatása korabeli nyomdagépen 

14.00-15.00 Vetített képes előadások: a tavaszi hadjárat és Buda ostroma; kísérlet a Lánchíd felrobbantására 

15.00-16.00 Verbunkos zenei program és táncbemutató Közreműködik a Tabulatúra Együttes (művészeti vezető: 
Rosta Levente) és a Company Canario Táncegyüttes (művészeti vezető: Aranyos Ágota).

09.00-18.00 Ősi mesterségek bemutatkozása a Budapesti Történeti Múzeumban, a Népművészeti 

Egyesületek Szövetségének közreműködésében. 

11.   10.00 - 18.00 NYÍLT NAP A MAGYAR NEMZETI 
GALÉRIÁBAN

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Múzeum állandó és időszaki kiállításai előzetes regisztráció nélkül, ingyenesen látogathatóak.

 A programváltozás jogát fenntartjuk!

CSALÁdI PROGRAMOK A BudAI VÁRBAN
Időpont: 2013. március 15., 10.00–18.00 

Nemzeti ünnepünk alkalmából hagyományőrző programokkal várjuk az érdeklődőket a budai Várba. 
A várhatóan esős időjárásra való tekintettel a szabadtéri programok helyszíne a várbéli intézményekbe került át, ahol változatos 

zenés programok, óriásbábos előadások, vidám tánctanítás és megannyi más érdekesség várja a közönséget. 

Helyszínek és programok: 


