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ELŐSZÓ 
Egy hosszú távú pszichológiai kutatás során azt állapították 

meg, hogy azok az emberi kapcsolatok és közösségek a leg-

inkább tartósak és erősek, ahol az emberek tudnak együtt 

ünnepelni. Ez az ünneplés sokféle lehet; a lényeg, hogy egy 

kis időre megálljunk, felemeljük a fejünket a hétköznapok 

pörgéséből, és időt szánjunk az együttlétre.

Az önkormányzat által alapított díjak és kitüntető címek ün-

nepélyes átadása is egy ilyen pillanat: megállunk, és köszö-

netet mondunk azoknak, akik áldozatos munkájukkal építik 

a kerületet, szolgálják az itt élők közösségét. Minden díjhoz 

igyekeztünk minél szélesebb körből javaslatokat kérni, és 

nagy örömömre sok kiváló jelöltet ajánlottak a kerület la-

kói. Közülük körültekintően és lelkiismeretesen nyilvános 

ülésén választotta ki a szakbizottság a díjazottakat.

Az elmúlt években sokszor gondolkodtam azon, hogyan 

lehetne megújítani a kerületi ünnepeket, hogyan lehetne 

a megszokott és kicsit megkopott formákat közösségivé 

tenni, az emelkedettséget örömtelivé varázsolni. A korona-

vírus-járvány felgyorsította ezt a folyamatot: nem tudunk 

úgy ünnepelni, mint az elmúlt évtizedekben, új formákat 

kell keresnünk. Az elmúlt hónapokban megtanultunk on-

line értekezletet tartani, online iskolába járni, online edzé-

seken vettünk részt és az online ügyintézésben is jelen-

tősen léptünk előre. 

Tavasszal elhalasztottuk a kerületi díjátadókat és ünnepsé-

geket abban a reményben, hogy a nyár végén már bizton-

ságban megtarthatjuk ezeket. Nem így lett: a járvány máso-

dik hullámára kell készülnünk. Éppen ezért túl kell lépnünk 

azon, hogy az ünnepség azt jelenti, hogy a teljes közös-

séget egy légtérbe hívva adjuk át a kitüntetéseket. Most 

megtanulunk online ünnepelni – mert ünnepelni fontos, de 

vigyáznunk kell egymásra. Egy nagy összejövetel helyett 

több kisebb rendezvényt tartunk, amelyre csak a díjazot-

takat és a meghívottakat várjuk, mindenki más online kap-

csolódhat be vagy felvételről nézheti meg. A díjazottjainkat 

pedig videókon és ebben a kiadványban mutatjuk be.

Minden díjazottnak ezúton is gratulálok, és hálásan köszö-

nöm a közösségünkért végzett munkájukat!

Budavár, 2020. szeptember 1.

Váradiné Naszályi Márta

polgármester
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BUDAVÁR DÍSZPOLGÁRA

DR. 
KÖRMENDI 
ISTVÁN
Foghúzó fogó és szülés levezetéséhez szükséges 

eszközök is vannak a műszeres szekrényében. 

Dr. Körmendi István mindezeket az édesapjától 

örökölte, csakúgy, mint az idén száz éves családorvosi 

praxist, amelyet máig működtet a Mészáros utcában.  

Olyan fürgén cikázik a számítógép és a vizsgáló asztal kö-

zött, mintha nem is 97 éves lenne. Már újra személyesen 

fogadja a betegeket, de a koronavírus-járvány alatt 

is gyógyított – telefonon és interneten, ahogy a töb-

bi háziorvos. Dr. Körmendi István jobban szereti a 

családorvos megnevezést – annak is tartja magát. A 

Mészáros utcai praxist 1957-ben vette át az édes-

apjától, így több olyan betege is van, akinek még 

a gyermekbetegségeit orvosolta, ma pedig már  a 

gyerekeit, unokáit kezeli. Gyógyítás nélkül nem tudna élni, 

és soha nem is akart más lenni, mint orvos. Pedig a kor, 

amelyben született és felnőtt, nem segítette, hogy az álmai 

könnyen valóra válhassanak.

Dr. Körmendi István 1929-ben, az első osztályban szembe-

sült azzal, hogy hiába érkezett örömmel az iskolába, nem 

tanulhat önfeledten – zsidó kisfiúként a kipécézettek közé 

került. A megbélyegzettség a középiskolában is végigkísér-

te, a zsidótörvények pedig lehetetlenné tették, hogy egye-

temen tanulhassa az orvostudományt. Az ambiciózus fiatal-

embert azonban nem lehetett megállítani: fogta magát, és 

egyszerűen belógott az egyetemre. Vizsgákat ugyan nem 

tehetett, de négy éven át látogatta az előadásokat. Nem 

volt veszélytelen vállalkozás, mert az úgynevezett Turul Di-

ákszövetség tagjai gyakorlatilag vadásztak a zsidó fiatalok-

ra, gyakran rendeztek pogromokat is. Az illegális egyetemi 

éveknek végül egy tanár vetett véget, akinek gyanús lett az 

előadásokat látogató fiú. 

Körmendi István nem sokkal később már a munkaszolgá-

laton találta magát – ide is magával vitte a kedvenc orvosi 

tankönyveit. 1944-ben megszökött, hónapokig ismerősök-

nél bujkált a feleségével együtt. Amikor Budapest körül be-

zárult a gyűrű, a nagynénje lakásában találtak menedéket. 

Karácsony napján egy sebesült német katona lépett be a 

lakásba. Körmendi István nem tudott másra gondolni, mint 

arra, hogy egy ember áll előtte, akit hazavárnak – ellátta 

a fiatal SS-katona sérüléseit, majd lefektette. Az igyekeze-

te azonban hiábavaló volt, a házakat végigkutató oroszok 

ugyanis néhány óra múlva agyonlőtték a sebesültet. 

A háború után végül elvégezhette az orvosi egyetemet, 

dolgozott kórházban, majd visszatért a Mészáros utcába, 

hogy folytassa az édesapja munkáját. Mindig is másokon 

segített, és máig ezt tartja a legfontosabbnak. Körmendi Ist-

ván azt vallja, egészség nélkül nyűg az élet, szeretet nélkül 

pedig sivár – számára ez a két legfontosabb érték, amely 

ráadásul az orvosi hivatásban egyszerre van jelen.

„Egészség nélkül nyűg az élet, 
szeretet nélkül pedig sivár.”

IV
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BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD MŰFORDÍTÓI DÍJ

PETER 
SHERWOOD
Mindössze nyolcéves volt, amikor a szüleivel 

1956-ban elhagyták Magyarországot. Mégis 

a magyar nyelv szerelmese lett. A Londonban élő 

Peter Sherwood 53 éve fordítja angol nyelvre 

a magyar irodalom remekeit. Úgy érzi, ezzel tehet 

a legtöbbet azért, hogy az anyanyelve szépségeit 

megismertesse a nagyvilággal. 

Gyerekkori emlékei szinte nincsenek már Magyarországról 

– a tankok dübörgése és egy villamos leszakított vezetéke-

inek szikrázása maradt meg csak benne. Szüleivel a forra-

dalom idején hagyták el az országot – Peter Sherwood azt 

mondja, először azt sem tudták, hová menekülnek. Végül 

Londonban találtak új otthonra. Peter azonban egy fontos 

dolgot magával vitt az új hazájába is: az anyanyelve sze-

retetét. 

Az akkor még kiskamasz fiú korán ráébredt, mek-

kora kincs, hogy két nyelvet is folyékonyan beszél. 

Már akkor tudta, hogy ezt a ritka lehetőséget arra 

használja majd fel, hogy a két kultúra között vala-

miféle hidat építsen. Már az egyetemen is általános 

nyelvészettel és a magyar nyelvvel foglalkozott, ez 

is lett az élete. 42 éven át tanított magyar nyelvet és 

kultúrát a University College London, majd az észak-ame-

rikai University of  North Carolina egyetemeken. 53 éve 

fordít angolra magyar irodalmat – Hamvas Béla, Szécsi 

Noémi, Vámos Miklós és Szerb Antal műveitől a kortárs 

irodalomig. 

Írt tankönyveket és szerkesztett szótárokat, hogy ezzel is 

megkönnyítse mindazok munkáját, akik szeretnének a ma-

gyar nyelvvel megismerkedni. Anyanyelvünket különleges 

kincsnek tartja, amely uráli alapszerkezete mellett magán 

viseli az elmúlt 1100 év indoeurópai hatásait is – és ez sze-

rinte nyelvészeti szempontból páratlanul értékes kombiná-

ciót eredményezett. 

A magyar nyelven megírt gondolatokat, a magyar „érzést” 

angolra átültetni nagyon nehéz, de azt vallja, hogy amit 

könnyű lefordítani, azt nem is érdemes. Minél több magyar 

remekművet tud egy olyan nyelv – a világban milliók által 

beszélt angol nyelv – segítségével megismertetni, számára 

ez annál nagyobb örömet okoz.   

1970-ben jött először újra Magyarországra, akkor ismerke-

dett meg Weöres Sándorral és Károlyi Amyval, majd később 

– egy Várban élő barátnőjének köszönhetően – Schiff And-

rással és Kocsis Zoltánnal. Azóta is igyekszik minden évben 

hazalátogatni, és ha sikerül, biztosan nem hagyja ki a bu-

davári sétákat.

„Amit könnyű lefordítani, 
azt nem érdemes.”

V
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BUDAVÁRI VIRÁG BENEDEK-DÍJ

LÁNYI ÁRPÁD 
TAMÁS
Kertészeti Szakközépiskolában oktatott, de a tanítás 

mellett a tanulás is végigkísérte az életét. A Budavári 

Általános Iskola igazgatójaként úttörő munkát 

folytatott – a számítástechnika és az informatika 

ugyanis neki köszönhetően ebben az intézményben 

került be elsőként a tanórák közé.

Lányi Tamás minden követ ismer a kerületben: a szüleivel 

1956-ban költöztek az Úri utcába. A Toldy Gimnáziumban 

kezdett tanulni, a családi legendárium szerint azonban 

olyan rossz gyerek volt, hogy a szülei egy év után átíratták 

Pannonhalmára. A Bencés Gimnáziumban érettségizett, és 

mivel szerette a földet, a növényeket, érettségi után a Ker-

tészeti és Szőlészeti Főiskolán tanult tovább. Eleinte Bala-

tonfüreden, a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolában 

tanított, ám egy idő után szűknek érezte a lehetőségeket. 

1982-ben a gyermekeivel együtt visszaköltözött a főváros-

ba, azóta is a szülei Úri utcai lakásában él. 

Az oktatás mindig is központi szerepet játszott az életé-

ben, imádott tanítani. A Tárnok utcai általános iskolában 

először kémiát és technikát oktatott, tíz évvel később 

pedig már igazgatóként vezette az iskolát. A később Bu-

davári Általános Iskola néven működő intézmény Lányi 

Tamás vezetése alatt maga volt a kis magyar csoda, hi-

szen 1992-ben a számítástechnika, az informatika még 

alig volt jelen a közoktatásban. Az igazgató azonban 

megérezte, hogy ez az a terület, amely rohamosan fej-

lődik majd a következő évtizedekben, így az első hely-

re tette a számítástechnika oktatását. Akkoriban persze 

ez nem ment könnyen – részben alig voltak eszközök, 

amelyeken a gyerekek tanulhattak volna, részben pedig 

a tanároknak sem voltak isme-

retei az oktatáshoz. Így lénye-

gében mindenki tanult minden-

kitől, miután megvették az első 

számítógépeket. Lányi Tamás 

és kollégái a gyerekkel együtt 

tanulták az informatikát, közö-

sen fejtették meg a programok 

rejtelmeit, és közösen örültek a 

sikereknek is.

Lányi Tamást azonban nem csak 

az ismeretlen informatika von-

zotta, újabb és újabb is-

mereteket akart szerezni. 

1995-ben elvégezte a 

Műszaki Egyetem oktatási 

menedzser szakát, majd az 

ELTE tanárképző főiskolá-

ján biológia szakos diplo-

mát szerzett. Azt, hogy a tanítványai mennyire szerették, 

mi sem mutatja jobban, minthogy amikor távozott a Bu-

davári Iskola igazgatói posztjáról, a gyerekek arra kérték: 

alkossanak közösen valami maradandót. Sikerült: a Hess 

András tér kis parkjában ültettek el együtt egy gesztenye-

fát, amely a mai napig jó egészségnek örvend. 

A gesztenyefa is azt szimbolizálja, ami az egykori iskola-

igazgató szerint a legnagyobb érték: a budavári név és a 

budavári lét megbecsülését.

„A budavári nevet, 
a budavári létet kell megbecsülni.”

VI
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BUDAVÁRI VIRÁG BENEDEK-DÍJ

ETÉDI 
PÉTER
Művészeti ambíciói voltak, végül a családi 

hagyományt követve mégis a tanári pályát választotta. 

Etédi Péter 36 éve oktat angolt és magyart – 

utóbbiban az I. kerület értékei is nagy segítségére 

vannak.  A hátrányos helyzetű gyerekek is fontosak 

számára, egy határmenti kistelepülésen velük is 

foglalkozik. 

Pedagóguscsaládból származik, sokáig mégsem volt számá-

ra egyértelmű, hogy az ő útja is a tanítás. Kipróbálta a tele-

víziózást, a művészeti területeket, majd hat évvel a diploma 

megszerzése után mégis úgy döntött, hogy folytatja a csalá-

di tradíciókat. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium kapuján elő-

ször 1984-ben lépett be, és ott tanít azóta is. Az angol iránti 

rajongása Shakespeare-nek köszönhető, másik szerelme pe-

dig a magyar irodalom – ezért is választotta ezt a két szakot. 

Magyar szakosként szerinte hatalmas felelősség olvasás-

ra szoktatni a gyerekeket, de nem lehetetlen vállalkozás. 

Etédi Péter úgy látja, hogy a gyerekek – a közvélekedéssel 

ellentétben – igenis szeretnek olvasni, csak meg 

kell találni azokat a műveket, amelyek felkeltik az 

érdeklődésüket. A gyerekekkel együtt kifejezetten 

szereti, és preferálja is azokat az órákat, amelyeken 

megbeszélik, hogy ki mit olvasott, kinek mi és miért 

tetszett az adott könyvben. 

A magyar irodalom tanítása szempontjából szerin-

te óriási előnyt jelent, hogy az I. kerület számos író, 

költő és művész otthona volt – rendszeresen el is 

viszi diákjait olyan irodalmi sétákra, amelyek segítségével 

szinte kézzel foghatóvá válik a gyerekek számára például 

Babits Mihály, Kosztolányi  Dezső vagy Márai Sándor élete 

és mindazok az irodalmi kincsek, amelyeket nekik köszön-

hetünk. 

Etédi Péter a szívén viseli a halmozottan hátrányos helyze-

tű gyerekek sorsát is. A keleti határhoz közel fekvő Toldon – 

ahol még bolt sincs – egy tanodaprogram keretében foglal-

kozik olyan szegény családok gyermekeivel, akik könyvet 

legfeljebb csak az iskolában látnak.   

A tanári hivatásban szerinte nem az anyag leadása a lé-

nyeg, hanem az, hogy megtalálja azokat a módszereket, 

amelyek segítenek felkelteni a gyerekek érdekődését. A 

legfontosabb értéknek pedig a gyerekek szeretetét tartja. 

„Gyönyörű a gyermeki 
szempár, és benne 
az érdeklődés, a kedvesség, 
a szeretet.”

VII
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BUDAVÁRI SEMMELWEIS IGNÁC-DÍJ

DR. 
BORCSÁNYI 
JUDIT
A nagy presztízsű, ám számos kötöttséggel járó 

kórházi állását hagyta ott a szabadabb, függetlenebb 

háziorvoslásért. Dr. Borcsányi Judit 32 éve dolgozik 

a naphegyi lakók egészségéért, a páciensei egy 

részénél szinte családtagnak számít. 

Orvos édesapja mellett sokáig eszébe sem jutott más, mint 

hogy egyszer majd belőle is belgyógyász lesz. Az egyetem-

re azonban csak nehezen sikerült bejutnia – annak ellené-

re, hogy megvoltak a felvételhez szükséges pontszámai. 

Helyhiányra hivatkozva kétszer utasították el, míg végül, 

harmadik nekifutásra sikerült bejutnia az egyetemre. Friss 

diplomásként került a Szent János Kórház II-es belosztá-

lyára, amely abban az időben hatalmas presztízzsel bírt. 

Dr. Borcsányi Judit tíz évig dolgozott az osztályon, egyik 

fárasztó ügyeletet vitte a másik után, mígnem egy kisebb 

szóváltást követően úgy döntött, hogy inkább körzeti or-

vosként folytatja.

Autonóm személyiség, akinek fontos a szabadság – a szigo-

rú kórházi hierarchia pedig nem a legalkalmasabb terep egy 

ilyen mentalitású ember számára. Egy háziorvosi körzetben 

nagyobb az önállóság, ám sokkal nagyobb a felelősség is, 

hiszen az orvosnak egyedül kell döntenie – nincs konzultá-

ció, nincs lehetőség átbeszélni egy-egy esetet a kollégák-

kal. Borcsányi doktornő azonban szereti a kihívásokat, így 

a körzet mellett döntött, és ezt a mai napig nem bánta meg. 

32 évvel ezelőtt úgy csöppent egy másik világába, hogy 

élesben kellett megtanulnia a különbséget a kórházi és a há-

ziorvosi munka között. Rá kellett jönnie, hogy körzetben dol-

gozni egészen más – hiszen a háziorvos itt nem csak gyógyít, 

hanem sokszor a páciens lelkét is ápolja. Egy kórházban ál-

talában nincs lehetőség arra, hogy közel kerüljön egymáshoz 

orvos és beteg, mert az ott töltött idő véges, az ágyra sok má-

sik beteg is vár – a háziorvos viszont úgy ismeri a betegeit, 

mint a tenyerét. A pácienseket sokszor éveken, évtizedeken 

át kezeli, egyszerre orvos, pszichológus, barát – sőt, ha kell, 

nagymama, aki az unokát istápolja. Ennek az összetett fel-

adatnak a doktornő szerint a legnagyobb előnye, hogy elég 

csak ránéznie a rendelőbe lépő betegre – a testbeszédéből 

már tudja, hogy nyúljon-e a fonendoszkópért, vagy 

elég csak egy kicsit beszélgetnie a pácienssel. 

Dr. Borcsányi Judit mindennek hatalmas előnyét lát-

ta, amikor a koronavírus-helyzet miatt kénytelen volt 

otthonról, telefonon és interneten ellátni a betegeit. 

A páciensei között ma már több a fiatal, mint az idő-

sebb, de van olyan, akit a kezdetektől fogva, vagyis 

32 éve gyógyít. Elképzelhetetlennek tartja, hogy ezt 

a praxist és ezt a bizalmi viszonyt bármiért is feladja.

„Egy háziorvosnak 
barátnak, pszichológusnak 

és családtagnak is kell 
lennie egyszerre.”

VIII
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BUDAVÁRI SEMMELWEIS IGNÁC-DÍJ

KRIESER 
ANDREA
Imádta a nagyszüleit, a gyerekkori nyarakon szinte 

egész nap náluk volt Pakson a testvéreivel együtt. 

Nem véletlenül vált szívügyévé az idősgondozás. 

Krieser Andrea két éve vezeti a Budavári Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálatot, a legfontosabbnak 

pedig azt tartja, hogy az ember szíve mindig a helyén 

legyen. 

Az idősek szeretete, a róluk való gondoskodás is a 

nagyszülőktől jött Krieser Andrea életébe. Amikor 

Budapestre költözött, a szociális munkás végzett-

ségű Andrea először Pesterzsébeten foglalkozott 

idős emberekkel, majd 2002-ben átkerült az I. kerü-

letbe. A Gondozási Központ helyettes vezetőjeként 

akkor az étkeztetést és az idősellátást felügyelte. 

2018-ban a Családsegítő Szolgálat kibővült – innentől 

hozzájuk tartozott a Gyermekjóléti Központ, a közösségi 

pszichiátriai ellátás és a Várban működő kis könyvtár is. 

Krieser Andrea az átszervezés után került az intézmény 

élére.

Fontosnak tartja, hogy a képzések mellett olyan emberek 

vegyék körül, akikkel jó érzés együtt lenni, és akiket sze-

ret. Az idősellátásban dolgozó kollégái pedig hasonlóképp 

gondolkodnak – nem véletlen, hogy az intézményben gya-

korlatilag minimális a fluktuáció. Krieser Andrea szerint on-

nan nem el-, hanem nyugdíjba mennek a munkatársak – a 

legfiatalabb dolgozó is 45 éves, így a kollektíva lényegében 

együtt öregszik. 

A szociális ágazatban oly jellemző kiégés szerinte szakmai 

ártalom, ám nem lehetetlen ellene védekezni. Elsősorban 

a motiváció az, ami segít: ha a kollégákkal együtt azt csi-

nálhatják, amihez a legjobban értenek; ha mindenki azo-

kon a területen kamatoztathatja a legjobban a képességeit, 

amelyeket szeret.  Ha új jelentkező érkezik az intézménybe, 

mindig megkérdezi, hogy az illető mivel foglalkozna a leg-

szívesebben, és igyekszik e szerint kiválasztani a megfe-

lelő feladatot. A Szociális Központban pedig előbb-utóbb 

mindenki megtalálja a maga útját, mindenkinek összejön 

egy olyan csoport vagy foglalkozás, amelyet vezethet – ez 

pedig Andreát is feltölti. 

A koronavírus-járvány a Szociális Központot is kihívások elé 

állította – hiszen ezen a területen nincs home office –, így 

teljesen át kellett szervezni a működést. A Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálatnál maradtak el ugyan szolgálta-

tások, de az idősekhez a járvány idején is kijártak a szociális 

gondozóik. Volt dolguk bőven: háromszorosára nőtt azoknak 

a száma, akik étkeztetést igényeltek. A járvány alatt 155 ke-

rületi lakó volt karanténban, velük Andrea egymaga tartotta 

a kapcsolatot, hogy kollégáit tehermentesítse. 

Tisztában van azzal, hogy nem lehet mindenki helyzetét 

megoldani, de még mindig érdeklik a rászorulók problémái, 

még mindig meg tud hatódni egy-egy élethelyzet hallatán, 

és mindenkinek megpróbál maximális segítséget nyújtani.  

Mert a legfontosabbnak azt tartja, hogy az ember szíve min-

dig a helyén legyen.

„Az ötletek tartják az embert 
életben – ha valami rutinból 
megy, akkor újat kell kitalálni 
helyette.”

IX
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SZILÁGYI 
ANDRÁS 
28 éve lépett be a rendőrséghez, 7 éve pedig 

„hazatért” szolgálni az I. kerületbe. Negyedszázada az 

Úri utcában lakik, ahol – szolgálaton kívül – életet is 

mentett. Szilágyi András napi kapcsolatban áll 

a kerület lakóival, hiszen nélkülük nehezebb lenne 

fenntartani a rendet és a közbiztonságot. 

Húsz év zuglói körzeti megbízotti munka után 2013. no-

vember elsején váltott, és áthelyeztette magát az I. kerületi 

Rendőrkapitányságra. Rögtön a budai Vár körzeti megbí-

zottja lett, a munkát pedig úgy kezdte, hogy saját készítésű 

plakátokat helyezett ki minden házban a nevével és a tele-

fonszámával. A plakáton arra kérte a lakókat, hogy bármikor 

hívják, ha úgy érzik, tehet valamit értük rendőrként. 

A felhívás működött, a lakók partnerek voltak, Szilágyi 

András pedig komolyan vette – és komolyan veszi a mai 

napig is – a feladatát. Nem egyszer intézkedett szolgá-

laton kívül is, hiszen hiába számít a Vár nyugodtabbnak 

közbiztonsági szempontból a többi kerülethez képest, a 

nagyszámú turista miatt mégis akad elég tennivaló. Vagy 

épp mentenivaló – adott esetben pont abban a házban, 

ahol a rendőr él. Nemrég épp András szomszédjánál kez-

dett szivárogni egy gázpalack, amely később berobbant, a 

lakás pedig hatalmas lángokkal égett. András nem gondol-

kodott: azonnal átrohant a szomszédba, kimentette az ott 

egyedül élő férfit, majd a lakók segítségével áramtalaní-

totta az épületet. Így mire a tűzoltók kiértek, már „csak” el 

kellett oltaniuk a lángokat. 

Szilágyi András szerint nagyon sokat számít ilyenkor a ru-

tin, hogy rendőrként azonnal tudja, miben lehet a tűzoltók, 

mentők munkáját segíteni. 

András ma már a körzeti megbízottak parancsnoka, de a Vá-

rat nem engedte el, ugyanúgy rajta tartja a szemét a körzet 

történésein, mint korábban. 

Azt mondja, nagyon sokat 

köszönhet az I. kerületi ka-

pitányságon dolgozó kol-

légáinak, akik az érkezése 

után azonnal befogadták, 

és segítettek abban, hogy 

egy igazán jó csapatban 

érhesse el mindazt, amit az 

elmúlt 28 évben elért. 

Máig azt vallja, hogy – 

ahogy nem lehet minden 

lámpa mellé közlekedési 

rendőrt állítani – egy kör-

zeti megbízott sem lehet 

ott mindenhol, de ha jó 

a kapcsolat a lakók és a 

rendőr között, nagyobb 

eséllyel lehet megőrizni 

a közbiztonságot. Ezért is 

kérte a plakátjain a körzete 

lakóitól: segítsenek, hogy 

segíthessen.
„Segítsen, hogy segíthessek!”

X
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KRIZSÁN 
LAJOS 
30 éve küzd az elemekkel, hiszen egy tűzoltónak nem 

csak a lángokkal kell szembenéznie. Krizsán Lajos 

büszke arra, hogy az I. kerületben, a „Tádén” teljesít 

szolgálatot, az egykori budai irányítási központ ugyanis 

ma is elismert bázis a tűzoltók körében. 

1990-ben lépett be a hivatásos állományba, de fiatal kora 

óta volt kapcsolata a tűzoltósággal. Krizsán Lajos úttörő 

tűzoltóként kezdte, majd sokáig önkénteskedett. Az I. kerü-

letben 1994-ben kezdte a szolgálatot, majd egy átszerve-

zés után elkerült a Kosciuszkó Tádé utcai bázisról. Négy éve 

azonban visszatért, azóta rangidősként ül a szerkocsira, ha 

riasztást kap az egységük. 

Krizsán Lajos általában hátul foglal helyet a kocsin, onnan 

istápolja a fiatal kollégákat. Ezt a szakmát szerinte legin-

kább csak a terepen, egymástól lehet megtanulni – ezt a 

tudást próbálja minél hatékonyabban átadni a fiataloknak. 

Miközben beszélgetünk, kollégái a háttérből figyelik 

az „öreget” – ahogy ők mondják –, és szinte egyszer-

re bólogatnak, amikor Krizsán Lajos arról beszél, hogy 

egy-egy riasztáskor az egység csak akkor működik 

hatékonyan, ha félszavakból is megértik egymást, ha 

mindenki tudja és teszi a dolgát, hiszen sokszor olyan 

körülmények között dolgoznak, amikor nem látják 

és nem is hallják egymást. A csapat tagjai épp ezért 

nagyon jól ismerik egymást, a Budavári Tűzoltóságon 

nincsenek tabuk: a magánéleti problémákat éppúgy 

kibeszélik, mint a káresetek tanulságait.  

A jó tűzoltó egyben pszichológus is, hiszen általában 

ők az elsők, akikkel a rémült lakók találkoznak. Krizsán 

Lajos azt mondja, ilyenkor a legfontosabb, hogy meg-

nyugtassák az embereket, beszerezzék a szükséges in-

formációkat, majd mentsék, ami menthető – lehetőség 

szerint mindent. 

Az I. kerület adottságai – a meredek, sokszor szűk ut-

cák, a barlangok, a történelmi épületek – igazi kihívást, 

de egyben rangot is jelentenek az itt szolgáló tűzol-

tóknak. A laktanya sokáig volt Buda irányítóközpontja, 

a bázis máig jól felszereltnek számít, rendelkezik pél-

dául alpintechnikával is. 

Krizsán Lajos a családjában is tovább örökítette a 

szakmája szeretetét, a fia is tűzoltó lett, aki édesap-

ja mellett szolgál a „Tádén.” A törzszászlós neki 

is megtanította, amit a többi fiatal kollégának – 

hogy egy kis, egészséges félsznek mindig lenni 

kell az emberben, ha riasztásra vonul, mert a tűz 

hihetetlen erejét tisztelni kell.

„A tüzet tisztelni, 
egymást pedig segíteni kell!”

BUDAVÁRI SZENT FLÓRIÁN-DÍJ 

XI
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Minden érdekli, ami új, és mindent meg szeretne 

tanulni, hogy jobban taníthasson. Ezért Weiszkopfné 

Kövesközi Zsuzsanna kémiaóráiról nincsenek kitiltva 

az okostelefonok, a tanárnő maga is szívesen és jól 

használja az infokommunikáció eszközeit. 

39 évvel ezelőtt, pályakezdőként lépett be először a Koszto-

lányi Dezső Gimnázium kapuján. Azóta is ez az iskola a mun-

kahelye, el sem tudná képzelni, hogy máshol tanítson. Bio-

lógiát, természetismeretet és kémiát oktat – ez utóbbi a fő 

tantárgya. A kémiát valószínűleg a legtöbb gyerek egyetlen 

mozdulattal húzná ki az órarendből, Weiszkopné Kövesközi 

Zsuzsanna azonban inkább arra törekszik, hogy megszere-

tesse a gyerekkel a képletekkel és számokkal nehezített tan-

tárgyat. Szerinte ez nem lehetetlen, csak meg kell találni a 

megfelelő módszereket: a jó tanári magyarázat mellett sokat 

segítenek a szemléletes kísérletek, a jó táblaképek, és bár-

milyen furcsán is hangzik, az okostelefonok. A tanárnő órái-

ról ugyanis nincsenek kitiltva a kütyük – a diákjai bármikor 

elővehetik, hogy videóra vegyék az órán történteket, lefotóz-

hassák a táblaképeket. Bár Weiszkopné Kövesközi Zsuzsan-

na ahhoz a generációhoz tartozik, akik még az egyetemen 

sem tanultak informatikát, mégis érdeklik az újdonságok, az 

innováció, így nekiállt pótolni ezt a hiányosságot. Megtanul-

ta használni a digitális eszközöket, ennek a tudásnak pedig 

óriási hasznát vette, amikor a koronavírus-járvány miatt csak 

távoktatásban tarthatta a kapcsolatot a tanítványaival. 

Valami titkos, belső erő hajtja az újdonságok, újítások felé, 

semmiről nem szeretne lemaradni, és bár tudja, hogy ez le-

hetetlen, mégis törekszik a tökéletességre. A pályája elején 

mindezzel egyedül kellett megküzdenie, kezdő tanárként 

ugyanis kevés segítséget kapott az idősebb kollégáktól. Ak-

kor döntötte el, hogy ha lehetősége lesz rá, akkor minden 

erejével támogatni fogja a kollégáit – különösen a kezdő ta-

nárokat. Ma már mentortanárként teszi mindezt, 2014-ben 

pedig csatlakozott az ELTE kutatásalapú kémiaoktatási pro-

jektjéhez is. A magas szintű szakmai tudás, az elhivatottság 

és a személyes példamutatás az, ami szerinte hitelessé te-

szi őt tanárként és kollégaként egyaránt. 

30 éve osztályfőnök is a gimnáziumban, és bár nem az 

I. kerületben él, fontosnak érzi, hogy a tanítványai minél 

jobban megismerjék Budavár értékeit. Ezért gyakran sé-

tál az osztályával a kerület utcáin, végigjárva a történelmi 

helyszíneket. Weiszkopfné Kövesközi Zsuzsanna mindig a 

gyerekeket teszi az első helyre, és nagyon fontosnak tart-

ja, hogy jó viszonya legyen a tanítványaival. Hiszi és vallja, 

hogy minden innováció, tudásmegosztás és tanulás során 

egyetlen dolgot nem szabad szem elől téveszteni: magát a 

gyereket, aki nélkül a tanár is csak félember lehet.

„A tanításban 
a legfontosabb, 

hogy a gyereket ne 
veszítsük szem elől.”

WEISZKOPFNÉ 
KÖVESKÖZI 
ZSUZSANNA

XII
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KIRÁLY 
GÁBORNÉ
27 év igazgatóhelyettesi és tanári munka után megy 

nyugdíjba az idén, de óraadóként tovább folytatja 

majd a munkát. Király Gáborné a kezdetektől 

igazgatóhelyettes a Szent Gellért Katolikus Általános 

Iskola és Gimnáziumban, amely nemcsak egy iskola, 

hanem szerinte egy igazi szeretetközösség is. 

 

Király Gáborné, Marika Somogy megyéből került Buda-

pestre. Azt, hogy pedagógus lesz belőle, már egészen kis 

gyermekkorában tudta: nagycsaládban nőtt fel, az öt gye-

rek közül ő volt a legnagyobb – természetes volt számára, 

hogy „anyáskodjon” a kisebbek felett. Fizika-kémia szakos 

tanárként végzett az egyetemen, tanítani a szomszé-

dos XII. kerületben kezdett. 

1993-ban aztán Várhegyi István kanonok hívására 

„átigazolt” az I. kerületbe, hogy egy akkoriban újnak 

számító kezdeményezés – egy katolikus általános 

iskola indítása – részese legyen. Marika azt mondja, 

ez nagyon nehéz, de szép feladat volt, hiszen abban 

az időben nem nagyon voltak követhető minták – a 

tantestület frissen verbuvált, világi tagjainak kellett kitalál-

niuk, milyen legyen az iskola profilja, hogyan működjenek 

a mindennapokban. Ez a közös munka pedig rendkívüli mó-

don összekovácsolta a tantestületet. 

A Szent Gellért eleinte katolikus általános iskolaként műkö-

dött, később gimnáziumi osztályokat is indítottak. Az intéz-

mény azonban nem nőtt meg, a tantestület továbbra is úgy 

gondolta, hogy kisebb közösségben jobb eredményeket 

tudnak elérni. Király Gáborné az alapítástól kezdve igazga-

tóhelyettes az iskolában, mellette természetesen tanította 

is fizikát és  kémiát. Ahogy fogalmaz, mindezt családias lég-

körben – mert az iskolában mindenki ismer mindenkit, és 

mindenki szeret mindenkit. Az általános iskolában ugyanis 

csak egyetlen osztály van évfolyamonként, így a tanárok, a 

diákok és a szülők között is jóval szorosabb és mélyebb a 

kapcsolat, mint a nagyobb létszámú intézményekben. 

Sok olyan kicsi jár az iskolába, akiknek a nagyobb testvé-

rei is a Szent Gellértben tanulnak, Marika pedig – az igaz-

gatóhoz hasonlóan – név szerint ismeri az összes diákot. 

Ezért is lesz nagyon nehéz nyugdíjba mennie, hiszen ezer 

szál köti az iskolához, de úgy érzi, hogy itt az ideje átadnia 

a stafétabotot a fiataloknak. Teljesen azért nem szakad el 

az intézménytől, óraadóként továbbra is bejár majd kémi-

át tanítani. 

Az elmúlt 27 évben azonban nemcsak az iskolával, ha-

nem a kerülettel is szoros kapcsolatot alakított ki. Mari-

ka számtalan kerületi programon vett részt, ahol újabb 

barátságokat és – ahogy ő mondja – a meglévők mellé 

újabb szeretetkapcsolatokat alakított ki. És ezek a sze-

retetkapcsolatok azok, amelyek szerinte meghatározzák 

és jobbá teszik nemcsak az embert, hanem az egész vi-

lágot. 

„A szeretetkapcsolatok 
teszik jobbá az embert 
és a világot.”

XIII
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KÁLMÁN 
ENIKŐ
Negyvenedik éve van a pályán, jövőre nyugdíjba 

mehetne. Kálmán Enikőt ezer szál köti a Batthyány 

Lajos Általános Iskolához, ahol természet tudományi 

tárgyakat tanít. Azt vallja, hogy a ter mészet tudományok 

segíthetnek a legtöbbet az önálló gondolkodás 

kialakulásában, de alapjai a környezet- és egészség-

tudatos életnek is. 

A biológia-kémia szakos tanár Kálmán Enikő a most kö-

vetkező tanév végén befejezheti a munkát, ha szeretné. A 

napjai épp ezért mostanában furcsa kettősségben telnek: 

vágyik is a nyugdíjas évek nyugalmára, de nehezen tudja 

elképzelni, milyen lesz majd az élete diákok és tanítás nél-

kül. Attól nem tart, hogy nem lesz dolga – öt unokája 

van, a legkisebb épp aznap született meg, amikor 

beszélgettünk.

Az egész eddigi élete a tanításról szólt – már kö-

zépiskolás korában tudta, hogy a pedagóguspályát 

választja. Csak az volt számára kérdés, hogy mi-

lyen szakot válasszon. Hetedik osztályos korától 

a Batthyány Lajos Általános Iskolába járt, itt volt 

igazgatóhelyettes az édesanyja, és ide járt vissza 

középiskolás évei alatt foglalkozásokat tartani a 

gyerekeknek.  Ekkor tudatosult benne, hogy biológiát és 

kémiát szeretne majd tanítani. 

A természettudományok ismeretét azonban nem csak isko-

lai szinten tartja fontosnak. Kálmán Enikő azt mondja, a bio-

lógia olyan alapot ad a gyerekeknek, amely megismerteti 

velük az élővilág összefüggéseit, erősíti a fenntarthatóság 

gondolatát és egészségtudatosságra nevel. A természettu-

dományok segítségével a gyerekek olyan útravalót kaphat-

nak, amelyet később, az életük során a mindennapokban is 

hasznosíthatnak – hiszen a természettudományos gondol-

kodás segít dönteni abban, hogy milyen élelmiszereket vá-

sárolunk, milyen anyagokkal építjük a házunkat, mennyire 

figyelünk a környezetünkre és a fenntarthatóságra. Mindig 

is azt tartotta fontosnak, hogy a diákjait önálló gondolko-

dásra tanítsa.

A Batthyány Lajos Általános Iskola a tanárnő szerint úttö-

rőnek számít: az országban itt volt először osztályfőnöki 

óra, a lányok számára ebben az iskolában tartottak elsőnek 

testnevelés órákat, és Montessori Mária pedagógiai mód-

szerét is itt kezdték el elsőként alkalmazni. Kálmán Enikő 

a pedagógia egyik legnagyszerűbb gondolatának tartja 

Montessori ismert szlogenjét: „Segíts, hogy magam is csi-

nálhassam!” Hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek maguk 

járhassák végig a tanulás és a fejlődés útját. 

„Az egészség 
és a fenntarthatóság alapja 
a természettudományos 
gondolkodás.”

XIV






