
Tudod-e, 
hogy a Budakeszi Vadas-

parkban több mint ötvenféle álla-
tot láthatsz? Tudod-e, hogy Vácrátóton 

van egy szép botanikus kert? Jártál már a 
Gödöllői Királyi Kastélyban, a solymári várban 

vagy a szentendrei Skanzenben? Tudod-e, hogy 
Veresegyházon medvéket etethetsz, Gödön pedig 

fürödhetsz a Dunában? 

Bartos Erika, a Bogyó és Babóca sorozat írója és rajzolója, 
akinek munkásságát számos hazai és nemzetközi 

díjjal ismerték el, most a főváros környékét mutatja be 
a  leg kisebbeknek. Az építészmérnök végzettségű mese-
író egy kedves történet és részletgazdag rajzok segítsé-

gével kalauzolja végig az olvasót számos nevezetes 
helyszínen.

A hatkötetesre tervezett Brúnó Budapesten  
sorozat Budapest környéke című kötetéből 

a fővárost körülvevő érdekességeket 
ismerhetjük meg. A könyvhöz 

foglalkoztatófüzet is 
készült.
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Brúnó

Teri néni

Lenke néni

Brúnó anyukája Blankával

Józsi bácsi

Olívia

Brúnó apukája

Ricsi

Bence és Robi



Petya és Viola

Nóri

Ödön bácsi

Dia néni

Orsi

Doma

Doma bácsi

Zita

Dóra mama
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Vendégségben Ricsinél





AMINT VÉGET ÉRT AZ ELSŐ ISKOLAÉV, anya, apa, Brúnó 
és Blanka elutazott egy hétre a Balatonhoz, Bori nagy-
mamához és Csaba nagypapához. Fürödtek, fagyiztak, 
kirándultak, élvezték a napsütést. Az együtt töltött vidám 
napok hamar elszaladtak.
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A balatoni nyaralás után visszatértek Budapestre. Apa újra munkába indult, anyát pedig 
lekötötte Blanka. Brúnó lehangoltan lógatta az orrát. 
– Unatkozom… – panaszkodott.
De nem sokáig kellett búslakodnia, mert megcsörrent a telefon: az osztálytársa, Ricsi 
hívta meg magukhoz egy hosszú hétvégére.
A nyár további részében egymást érték a barátokkal, rokonokkal, szomszédokkal szer-
veződő hosszabb és rövidebb programok. Brúnónak szemernyi ideje sem maradt unat-
kozni.
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– Ricsi meghívott a jövő hétre! – ujjongott Brúnó, amikor apa hazaért. 
– Ez nagyszerű! – örült vele apa. 
– A nagymamájához megyünk Szentendrére. Ott lesz  Szonja is, Ricsi 
unokatestvére, ő is most volt elsős. 
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Ricsi már nagyon várta Brúnót, az ablakból leste, mikor érkezik a  barátja.  
Bemutatta Brúnónak a nagymamáját, Róza mamát, az unokatestvérét, 
Szonját és a foltos macskát, Galuskát is.  
– Fiú vagy lány? – kérdezte Brúnó. 
– Lány, a háromszínű macskák mindig lányok – mondta Ricsi. 
– Miért? – tudakolta Brúnó. 
– Nem tudom, de így van – mosolygott Ricsi. 
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Délután megnézték Szentendre belvárosát. Először megálltak a Duna- 
parton, ahol sokan üldögéltek a szép, nyári időben. Amíg a nagymama 
megvette a három limonádét, addig a fiúk kavicsot dobáltak a folyóba, 
Szonja pedig a kacsákat figyelte.
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Később végigsétáltak a Duna kor-
zón, befordultak a Görög utcán, és 
hamarosan megérkeztek Szent-
endre központjába.

Duna korzó

Görög utca
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A Fő tér meseszép volt, Brúnó alig bírt betelni a vidám, színes 
házak látványával. 
– Szentendre Szent Andrásról, más néven Szent Endréről  kapta 
a nevét – mesélte Róza mama. – A tér közepén álló Kalmár- 
keresztet 1763-ban emelte a lakosság hálából, amiért a pestis 
elkerülte a várost.
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Több mint háromszáz éve szerb telepesek érkeztek ide, ők alakí-
tották ki a város hangulatát: kicsit olyan, mintha egy tengerparti 
város lenne. Ma is több szerb templom és iskolaépület található  
a tele pü lésen.



– Szentendre a Dunakanyar ékszerdoboza – büszkélkedett Róza  
 mama. – A templomok városának is szokás nevezni. Nézzetek körbe, 
csak itt mennyi templomtornyot meg tudtok számolni! Mások a művé-
szek városának hívják, mert sok festő, szobrász, keramikus él itt. Alko-
tásaikat számos múzeum őrzi.
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– Nézzétek! Milyen izgalmas lépcső! – kiáltott Brúnó, és el-
indultak felfelé a két ház között húzódó szűk sikátorban, 
amit finom lángos- és palacsintaillat töltött be. 17



Hamarosan rátaláltak az illatok 
forrására, a sikátorból nyíló kis ud-
varra, ahol egész tömeg állt sor ba. 
Brúnóék is türelmesen vára koztak. 
Amint megkapták a pala csintákat, 
fellépcsőztek a Várdomb tetején 
elterülő Templom térre.

fokhagymás

tejfölös sajtos-tejfölös ketchupos káposztás

vaníliás

csokoládés

nutellás

diós

mákos

túrós

ízes

kakaós

fahéjas

virslis

LÁNGOSOK

PALACSINTÁK

zöldséges

sonkássajtos
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Megették a palacsintát, aztán hosszasan 
nézelődtek. A Várdombról csodálatos kilá- 
tás nyílt a városra. 



– Ott a Duna! – kiáltott Brúnó. 
Sokáig álltak a dombtetőn, és gyönyörködtek a látványban.



A dombot körülvevő alacsony falon kis táblá-
kat találtak, rövid üzenetekkel. 
– Ez az Élet útja ösvény – mondta nagymama, 
és felolvasott néhányat a szövegekből. 
Körbejárták a fehér templomot, utána pedig 
elindultak lefelé a lejtős utcán, melynek végén 
a bordó Belgrád-székesegyház magasodott. 
– Ott repül egy lufi! – ugrott magasra Szonja, 
és elkapta a zsinór végét. 
Keresték a lufi gazdáját, de nem találták, így 
Szonja magával vitte.
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A girbegurba utcákon át újra lejutottak a Fő térre. Útközben betértek 
a MikroCsodák Múzeumába, ahol egészen parányi, csak mikroszkóp- 
pal lát ható szobrokat csodálhattak meg. Brúnót lenyűgözte a kiállítás. 
Az alkotások hihetetlenül kicsik voltak: egy tű lyukában vándorolt négy 
teve, egy szeg tetején hevert egy sakktábla, egy félbevágott mák-
szemben ült egy fecskecsalád, a másik felébe még egy szélmalom is 
belefért…



Besötétedett, mire hazaértek. Szonja úgy 
döntött, nem tartja meg a lufit, hanem útjára 
engedi, hadd szálljon szabadon.24
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Másnap délelőtt elmentek a Városi Tömegközlekedési Múzeumba, ahol 
régi buszok, trolik és HÉV-ek egész sorát láthatták. Mindegyiknek el-
olvasták a tábláját, és amire lehetett, arra fel is szálltak.26



Rába TR 3,5 típusú  
autóbusz metszete

Ikarus 556

Ikarus 415

BKV ZIU típusú, 573 pályaszámú  
trolibusz



BKV L21 pályaszámú villamos mozdonya

BKVT 418-as D típusú villamos motorkocsija MKV CSM4 „Bengáli”  
becenevű miskolci villamos 

BHÉV 4 pályaszámú, Haraszti nevű gőzmozdony 
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Körbejárták a tágas csarnokot, és szemügyre vették a sárga villamosokat, zöld HÉV-eket 
és a régi nosztalgiajárműveket. Brúnó a falra erősített csengőt is kipróbálta.

BKV 3750-es, „Csufi”  
becenevű villamos

BLVV 21-22-es villamos  
ikermotorkocsija

BLVV 1-es pályaszámú  
villamos mozdonya

29



A csarnok után kiléptek az  udvarra, 
ahol újabb izgalmas járművek so-
rakoztak. Némelyik egészen régi 
volt már.

BKV 4379 pályaszámú sínhálózatmérő kocsija

BHÉV DL 41 dízelmotoros mozdony

BKV G2-es Ganz-Hunslet metrókocsi BKV 2014-es, „Hómuki” becenevű hóseprőmozdony



Este Brúnó, Ricsi és Szonja sokáig beszélgetett fenn, a galérián. Róza mama 
odalent bújt ágyba, Galuska pedig az egyik polcra fészkelte be magát.
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