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Bevezető 
 

Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Ebből az alkalomból idén 
igen sok rendezvényre került sor: Októberben meghívtuk partneriskoláink tanárait és diákjait 
egy több napos rendezvényre, amelyen az iskolák képviselői műsort adtak, a Hunfalvy pedig 
egy ünnepi műsort mutatott be, amelyben egy történeti visszatekintés keretében az 1956-os 
forradalomra is emlékeztünk. Idén ismét tartottunk projekt-napokat, melyek témája sokszor 
szintén az iskola történetéhez, korához, vagy környezetéhez kapcsolódott. Végül májusra 
szerveztünk újra egy öregdiák találkozót, amelyre kb. ezer régi hunfalvys jött el. 

A jubileum körüli szervezési feladatok idején kaptuk a felkérést Vidor Évától, a Vidor 
Alapítvány egyik alapítójától, hogy szeretné, ha egy dolgozat keretein belül bemutatnánk a 
Vidor Alapítvány történetét, emlékeznénk névadójára, de főként azon diákjaink további sorsát 
mutatnánk be, akik ebben az ösztöndíjban részesültek. Két diákommal, Baranyi Fannival és 
Gyarmati Petrával örömmel láttunk hozzá a feladathoz, mert úgy gondoltuk, hogy a felkérés 
témája nagyon is illeszkedik az idei megemlékezések sorába. 

Vidor Győzőről, ill. az Alapítványról Pavek Ferencné, iskolánk volt igazgatóhelyettese néhány 
évvel ezelőtt már összeállított egy kis dolgozatot, amit beleegyezésével most  megjelentetünk. 
Tehát a mi dolgunk az volt, hogy felkutassuk a Vidor ösztöndíjas diákokat, és írjunk róluk. Sok 

módon kerestük régi diákjainkat: interneten, régi osztályfőnökeik segítségével, és még az 
elavult postai levelezés útján is. Sokukat meg is találtuk, és arra kértük őket, hogy válaszoljanak 
az általunk feltett kérdésekre. Sokan írásban válaszoltak, de készült jó néhány interjú is. 

Ezekből mutatunk meg most egy csokorra valót, valamint Vidor Évával is készítettünk egy 

interjút, amit szintén közlünk. Dolgozatunk végén pedig két tanítványom írja le a munkával 
kapcsolatos tapasztalatait. 

Az interjúkat Baranyi Fanni és Gyarmati Petra készítette, a kérdések összeállításában, a régi 

ösztöndíjasok megkeresésében, a régebbi anyagok kiválasztásában, illetve a szerkesztési 
munkálatokban én is segítettem. 

 

                                                                                     Pásztorné Lipták Ágnes  

                                                                                           az  iskola tanára 
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Vidor Győző és a Vidor Alapítvány 

 

Vidor Győző 1958-tól nyugdíjba vonulásáig, 1965-ig a Hunfalvy János Közgazdasági Technikum 

Ipari Tagozat és Leány gimnázium igazgatója volt. Felesége, gyermekei és unokái elhatározták, 

hogy az iskola tanulói részére alapítványt hoznak létre. Az alapítók célja Vidor Győző 

emlékének megőrzése volt oly módon, hogy minden évben ösztöndíjban részesítik az iskola 

azon tanulóit (2-3fő), akiknek tanulmányi munkája és emberi magatartása méltó Vidor Győző 

emlékéhez. Az alapítók szándéka szerint ez az ösztöndíj hozzájárul a tanulók sokoldalú 

tehetségének kibontakoztatásához. A diákokat az osztályfőnökök (11. vagy 12. évfolyam) 

javaslatai alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki minden év májusában. Vidor Éva a mai 

napig nagy szeretettel, gondoskodással vesz részt a kuratórium munkájában. Minden év 

elején, az ösztöndíj átadásakor személyesen is gratulál, és ajándékot ad át a diákoknak.  

 

A Vidor Győző Alapítvány 

ösztöndíjasai: 

1998. Abaházi Dorina 11.A 

 Faragó Attila  11.B 

 Egri Katalin  10.C 

1999. Balkányi Gábor 10.B 

Rovák Mihály  11.B 

Széppolt Gabriella  11.D 

2000. Gábor Pál  10.D 

 Dinnyés Szilvia 11.E 

2001. Kovács Krisztina 11.D 

 Sára Judit  11.A 

2002. Fodor Eszter  11.B 

 Füstös Andrea  10.C 

2003. Jenei Mária  10.B 

 Karl Ágnes  11.E 

2004. Merczel Diána  10.B 

 Takács Bernadett 11.D 

 Jenei Mária  11.B 

2005. Kádár Rozália  11.C 

 Mészáros Andrea 11.B 

2006. Bozóki Éva  12.B 

 Varga Borbála  12.F 

2007. Bodnár Sándor Márk 11.B 

 Vízhányó Zita  11.C 

2008. Barber Anna   11.F 

 Varga Katalin  11.D 

2009. Nagy Bernadett 12.F 

 Vasvári Vanda  10.F

 

               A 2007. évi Vidor ösztöndíj átadás 
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7 év nem olyan hosszú idő egy iskola életében. Elgondolkodtam azon, vajon mi volt az indítéka 

a hozzátartozóknak, hogy ilyen módon örökítsék meg Vidor Győző emlékét.  A kérdésre a 

választ elsősorban a legilletékesebbtől, Vidor Évától kaptam meg, aki megismertetett édesapja 

életútjával, az őt idéző dokumentumokkal, emlékekkel. Láthattam egyetemi hallgatóként saját 

kézzel írott gyönyörű külalakú, mesterien rendezett, rendszerezett jegyzeteit, ábráit a 

művészeti élet nagyjairól és műveikről. Nem kevésbé volt lenyűgöző úti naplója, és 

gyermekeiről készített emlékkönyve a kortörténeti kiegészítésekkel. Ilyen módon bepillantást 

nyerhettem nemcsak egy nagyszerű ember életébe, hanem egy történelmi korszak egy 

szeletébe is. 

Arra a kérdésre, hogy mit tartott édesapja legnagyobb érdemének, így válaszolt: 

Édesapám nemcsak kitűnő pedagógus, újságíró, közéleti személyiség, hanem rendkívül 

művelt, sokoldalú ember volt, aki mindezt nagyon nehéz sorsból, nagyon kitartó szorgalommal 

és nagy tehetséggel érte el. Pedagógusként és szülőként is rendkívül toleráns volt, mindig a 

legjobbat akarta kihozni másokból. Jó szeme volt a tehetség felismeréséhez.  

Mindezeket alátámasztják többek között Tallós Tibor szavai is, akit 1958-ban Vidor Győző vett 

fel az iskola tanárai közé, és a mai napig a Hunfalvy nevelőtestületének tagja. Hálás Vidor 

Győzőnek, hogy segítette tanári továbbfejlődését, és ugyanilyen magatartást tapasztalt a 

tantestület többi tagjának irányában is. Vidor Győző tudása, műveltsége, magatartása alapján 

igazi pedagógus példakép.  Dr. Jobb Ferenc, az egykori minisztériumi kolléga, majd tanártárs 

és vezetőtárs a Hunfalvyban, mondta róla: „ A jóindulatú szigor segítőkészséggel párosul”. Egy 

közéleti ember szavai szerint Vidor Győző szókimondó ember, aki mindig bátran felveti és 

felvállalja a problémákat. Ezt tükrözik Benefi Géza az akkori diákság egyik tagjának szavai is : 

„ Le a kalappal Vidor igazgató úr előtt, aki baloldali beállítottsága ellenére felvette az 56-os 

események miatt elbocsátott tanárunkat és a hatóságok előtt is felelősséget vállalt érte. Ez is 

mutatja, milyen jó vezető vénával rendelkező igazgató volt.”  

Nem kevésbé érdekesek Kovalovszki Miklós irodalomtörténész szavai, aki ezt írta róla, a fiatal 

szolnoki tanár kollégáról 1988-ban:”... egy fiatal kolléga …a kereskedelmi szaktárgyak tanára, 

Proustot olvasott eredetiben, s lapot szerkesztett; csodáltam egyetemes érdeklődését és 

tudását, művészeti és irodalmi tájékozottságát”.  
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Vidor Győző (1905-1979) életrajzából kibontakozik életének három szakasza: a szolnoki évek; 

a tanügyi minisztériumi évek – jelentős közéleti és politikai szerepvállalás; végül a Hunfalvyban 

eltöltött évek. 

 

Szolnoki évek: A Felsőkereskedelmi Iskola szakmai tanáraként szülővárosában jó tollú 

újságíró, szerkesztő, ragyogó szervezőkészségű közművelődési és tanügyi szakember. 

(Szurmay Ernő: Emlékjelek - Szolnoki irodalom). Rendszeresen részt vesz a szolnoki 

Művésztelep ünnepségein és tevékenykedik a Művészet Egyesületben, a Tanya csoport 

elnökségében, vagyis szervesen beletartozik a pezsgő, két világháború közötti szolnoki 

művészeti életbe.   

 

1945- öt után az oktatásügy újjászervezése, a közéletbe való bekapcsolódás élete új szakasza. 

1945-ben országgyűlési képviselő lett, a helyi oktatásügy újjászervezése után a 1948-ban a 

fővárosban  a minisztériumban a kereskedelmi szakoktatás főigazgatója lett, majd 

ügyosztályvezető. Az ő irányításával szerveződtek a  közgazdasági technikumok. Politikai 

gazdaságtan tankönyvet írt a közgazdasági technikumok számára. 1948-ban Kiváló Munkás 

kitüntetést kapott, de 1950-ben megtört közéleti pályafutása. 

 

1950-ben a Hunfalvy tanára lett, mint könyvvitel, levelezés, jogi 

ismeretek, politikai gazdaságtan szakos felsőkereskedelmi 

iskolai tanár, okleveles közgazdász. Lapokban, folyóiratokban 

ismeretterjesztő cikkei jelentek meg, előadásokat tartott, a 

pedagógus szakszervezet Köznevelési Bizottságának tagja volt. 

1958-ban megkapta a Kiváló Tanár kitüntetést. 

1958-ban kinevezték a Hunfalvy igazgatójának. 

Legfontosabb feladatának - a korabeli dokumentumok és Tallós 

Tibor visszaemlékezései szerint - a 90 %-ban új tantestület 

magas képzettségű tagjainak egységes nevelőtestületté 

kovácsolását, az iskola színvonalának emelését, a hunfalvys 

tudat kialakítását tartotta. Szigorú, igazságos, emberséges volt, 

mind kollégáival, mind diákjaival. Következetes, szorgalmas munkát várt el mindenkitől. Az ő 

igazgatói működése alatt vált a Hunfalvy ismét jó iskolává, fokozatosan javult az iskola 

tanulmányi eredménye, és nagy számban kerültek be egyetemekre, főiskolákra a diákok.    
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Nevéhez fűződik: 

 

A kereskedelmi szakképzés továbbfejlesztése külkereskedelmi tagozat bevezetésével, a 

nyelvoktatás szükségességének kiemelésével. 

 

A felnőtt képzés erősítése. Egy tanerős gépíró és gyorsíró iskola felállítása, amely hamarosan 

az ország legjobb iskolája lett. A gimnáziumot és ipari technikumot végzettek számára az 

egyéves kiegészítő tanfolyamot négy évesre fejlesztette. 4-5 osztály számára levelező tagozat 

felállítása (egy alkalom/hét). 

 

Az iskola és a szülők együttműködésének fontosságát a nevelésben alapvetőnek tartotta.  

 

Bevezette a Szülők Könyvét (SZK) a központi ellenőrző helyett, a szülőkkel való jobb 

kapcsolattartás érdekében. A Szülők könyve azóta is a kapcsolattartás egyik eszköze. Az idők 

folyamán korszerűsödött, változott. Az SZK-kat, a kis kék füzeteket, hetente a diákok új 

táblázattal látták el, amelyben a heti érdemjegyeket, és tudnivalókat írták. A mai SZK-k már 

saját nyomdában készülnek, állandó tantárgyi táblázatokkal, rovatokkal.  

 

 Az egyensapka és a jelvény kötelező napi használatát  előírta, következetesen ellenőrizte is. 

Benefi Géza visszaemlékezései szerint az egyensapkát 1956 szeptemberében vették fel először 

az iskola diákjai. A sapkát minden nap az iskolában és az iskolán kívül is viselték a diákok. Az 

egyensapka Bocskai sapka volt, amelyet a hunfalvys jelvény és egy világoskék háromszög arany 

vitézkötéssel díszített.  A világoskék háromszög a Közgazdasági technikumot jelentette., az 

arany kötés az ipari szakot. A V alakú csíkok az évfolyamot jelentették. A hajdani diáksapkákat 

idéző sapka felkeltette az utcán az emberek érdeklődését, sőt a Hannibál tanár úr című filmhez 

kölcsön is kértek néhányat a filmesek. 20 Ft zsebpénzt kaptak érte a fiúk.  
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A következő évtől már lányok is tanultak az iskolában. Az 

ő sapkájuk egy svájci sapka volt, a hunfalvys jelvénnyel. 

Vidor igazgató úr bizony még a kapuban is  köszöntötte 

sokszor a diákokat, figyelve, hogy rajtuk van-e a sapka. 

Igazgatósága alatt létesült a Hunfalvy plakett a 

legkiválóbb tanulók számára. Minden év végén a végzős 

diákok közül választjuk ki ma is azt az egy-két diákot, akik tanulmányi és közösségi munkájuk 

alapján a legkiválóbbak.  

 

            

 

Irodalmi Színpadot és iskolarádiót működtetett, lemezgyűjteményt hozott létre, a műveltség 

fontosságát hangsúlyozva. 

 

1977-ben aranydiplomát kapott. 

 

      Pavek Ferencné 

                                                                                        2009 
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Vidor Alapítvány - esély a szebb jövőre 
Interjú Vidor Évával 

 

Vidor Győző neve a legtöbb ember számára egész biztosan nem 
mond semmit. Ebben nincs is semmi kivetnivaló. Mert hát nem 
volt ő sem híres forradalmár, sem világhírű festőművész. Vidor 
Győző hétköznapi ember volt, aki igyekezett elhivatottabbá tenni 
a felnövekvő generációt. A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola tanulói mind jól 

tudják ezt. 

Az annak idején még Hunfalvy János Közgazdasági Technikum 
Ipari Tagozat és Leány Gimnázium néven működő intézményt 
1958-tól Vidor Győző igazgatta, egészen ’65-ös nyugdíjba 
vonulásáig. Ezen idő alatt végig azon ténykedett, hogy nebulóit 
tudásszomjra és az életre nevelje. Hogy jobban megismerhessük 
őt, lányával, Vidor Évával beszélgettünk. 

 

Milyen ember volt az édesapja családfőként? 

Született pedagógus volt, próbálta mindenkiből a tudást, a tehetséget, és a fejlődést kihozni. 
Sohasem hasonlított a jól tanuló testvéremhez, mindenkinek a saját tehetségét, képességét 
nézte. Mindenben segített, együttműködött. Mindenben támogatott, a rossz tulajdonságokat 
lassacskán faragta le. Hatalmas humorérzéke volt, és áradt belőle a szeretet. Tanárként szigorú 
volt, de velünk nem. Minden kérdést fontosnak tartott, ezért precízen megválaszolta és 
megmagyarázta. Nagy tudása, hatalmas könyvtára volt – ezt 8 helyre osztottuk szét halála 

után, még erdélyi iskolába is. 

 

Mit tartott fontosnak az édesapja a tanári pályán? 

A tudás átadását, és ehhez fantasztikus képessége volt! Mindig állva tanított, mert így jobban 
tudta tartani a gyerekekkel a kapcsolatot. Szerette, amit csinált. Szerette a könyveket és a 
művészetet. A humorérzék is fontos volt a tanításában. 

 

Milyen igazgatónak tartották az édesapját? 

Ezt nem tudom megmondani, megítélni. De igazgatóként is megmaradt az a mentalitása , mint 

emberként. Nagy súlyt helyezett arra, hogy megismerje és tudja a neveket – olyannyira, hogy 
otthon az ülésrend alapján próbálta memorizálni őket. Azt is hallottam, hogy nem őrjöngött 
például, amikor a gyerekek berúgták az ablakot. Együtt élt a diákokkal. 
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Mit gondolt fontosnak az édesapja az ifjúság jövőjét illetően? 

A tudást, a tanulást, a kreativitást, a sportot, az operát, a színházat, és a zenét. A 
sokoldalúságnak nagy jelentőséget tulajdonított, ezért szorgalmazta a sokoldalú tudást. Azt 
vallotta, nem csak a tananyagot, az életet is meg kell tanulni. 

 

Kik alapították a Vidor Ösztöndíjat, és miért? 

Édesanyám, a testvérem, az ő 2 gyermeke, és én hoztuk létre az alapítványt. Azt vettük 
figyelembe, mit csinálna az apukám ebben az időben, és az ő emlékét így tudnánk a legjobban 

megőrizni. Minden tanévben 2-3 tanulót választunk ki, akiket ösztöndíjjal segítünk a 
továbbtanulásban. Nem csak a tudása alapján kerülnek ki az alapítvány dotáltjai: a közösségért 

tett cselekedeteiket is véka alá vesszük. 

1,5 millió forintból hoztuk létre az alapítványt. Amikor elindultunk, azt gondoltuk, hogy ennek 
az alapnak a kamataiból finanszírozhatjuk majd az ösztöndíjakat a későbbiek során. Ám 17 éve 
még magasabbak voltak a kamatok, mint manapság. Így nem vagyok olyan könnyű helyzetben, 
mint anno. 

 

Mennyiben sikerült követni édesapja elképzeléseit és elveit a gyerekek tovább tanulásával 
kapcsolatban? 

Úgy érzem, a Vidor ösztöndíj kellő motivációt és lendületet ad az abban részesültek számára 

a továbbtanuláshoz – ez pedig méltó, és hű édesapám emlékéhez. 

 

Baranyi Fanni 12.D 

Gyarmati Petra 12.D 
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A Vidor ösztöndíjasok – képek és interjúk (1998-2014) 
 

A felvételek általában a tanév elején, a Vidor-ösztöndíj átadásakor készültek.  
A képeken az ösztöndíjasok mellett Vidor Éva, az ösztöndíj egyik alapítója, Bernáth Lászlóné, 
iskolánk volt igazgatónője, Plánk Tibor, iskolánk igazgatója és Pavek Ferencné, iskolánk volt 
igazgatóhelyettese látható. 

 

1998. Abaházi Dorina 11.A 

 Faragó Attila 11.B 

 Egri Katalin 10.C 

 

Abaházi Dorina 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Az Alapítvány névadója évekig iskolánk igazgatója volt. A családja az ő emlékére hozta létre az 
alapítványt, aminek egyik első ösztöndíjasa voltam. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

Igazából nem akartam itt tanulni, több általános iskolás osztálytársam jelentkezett ide , és én 
csak sodródtam velük. Aztán úgy alakult, hogy engem vettek csak fel. Egyáltalán nem bántam 

meg, az egyik legszerencsésebbnek éreztem magam ezzel az iskolával, és ezt még most is így 
érzem. 

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Hát erre konkrétan nem tudok válaszolni. Mindegyiket, főleg amire nem kellett olyan sokat 
tanulni Az Irodalmi Színpadot és az osztályfőnökömet, KZs -t (Kovács Zsuzsa tanárnőről van szó, 
akit mindenki „KáZsé”-nak hívott, és már pár éve nyugdíjban van – a szerk.) nagyon szerettem.  

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Huh, nem emlékszem, de nagy segítség volt az biztos, mert nem voltunk anyagilag 
"túlbiztosítva". Halványan úgy emlékszem, hogy biztosan jutott belőle a nyári kenutúrára.  

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Annyira nem emlék, szinte heti kapcsolatban vagyok a Hunfalvyval, odajárok péntek esténként 

focizni, és azóta is tartom a kapcsolatot tanárokkal, osztálytársakkal,  így érintőlegesen 
értesülök az iskolai életről. 
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Mit csináltál érettségi után, és mivel foglalkozol most? 

Érettségi után maradtam ötödéven, szállítmányozás és logisztika szakon, onnan a 
Külkereskedelmi Főiskolára mentem, majd munka mellett elvégeztem az akkor még 
Közgazdaságtudományi Egyetemen a szociológus -közgazdász szakot. És hát azóta is (10 éve) 
azon a munkahelyen vagyok, ahová 3. osztályban és utána ötödéven gyakorlatra mentem. Egy 
légi érdekeltségű cég (CEAS Kft - régebben Chapman Freeborn), ahol már több éve 
chartergépeket szervezek. Nagyon sokoldalú, kreatív munka, élvezem. A gépírás, amit a 
Hunfalvyban tanultunk, nagy segítség a mindennapokban, ezért  IS  nagyon hálás vagyok az 

iskolánknak. 
 

1999.        Balkányi Gábor 10.B 

        Rovák Mihály 11.B  

        Széppolt Gabriella 11.D 

 

2000. Gábor Pál 10.D 

 Dinnyés Szilvia 11.E 

 

2001. Kovács Krisztina 11.D 

 Sára Judit 11.A 



12 

 

2002. Fodor Eszter 11.B 

 Füstös  Andrea 10.C 

 

2003. Jenei Mária 10.B 

 Karl Ágnes 11.E 

 

2004. Merczel Diána 10.B 

 Takács Bernadett 11.D 

 Jenei Mária 11.B 
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Jenei Mária 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző a Hunfalvy igazgatója volt korábban, akinek sokat köszönhet az iskola. A Vidor 

Győző Alapítványt nem ő alapította, hanem a családja hozta létre az ő emlékére. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

Azért választottam a Hunfalvy-t középiskolámnak, mert nagyon jó színvonalú volt a nyelvi 

képzés, és már akkor sejtettem, hogy a közgazdaságtan engem érdekelni fog  ... Emellett az is 

sokat nyomott a latban, hogy nagyon közel laktam hozzá. 

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

A tárgyak közül - így visszagondolva - egyértelműen az angol nyelv volt a kedvencem, Baranyai 

István tanár úr oktatási stílusa és jó hangulatú órái miatt. Szerencsére sok angol óránk volt egy 

héten. 

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Az ösztöndíjból több, kisebb iskolával kapcsolatos kiadást fedeztem, és a felsőfokú angol 

nyelvvizsgám díját is abból fizettem be. 

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Az iskoláról csupa jó emlékem van. Nagyon jó kis csapat volt az osztályunk, remek 

osztálykirándulásaink voltak - szinte hihetetlen, hogy már 10 éve érettségiztünk ... A szertornát 

szeretném még kiemelni, amit négy évig űztem az iskolai csapattal, és azt hiszem, mindannyian 

imádtuk.  

Mit csináltál érettségi után? 

Érettségi után még egy évet a Hunfalvy-ban töltöttem ötödéven, ahol külkereskedelmi 

üzletkötőnek tanultunk. Utána a Budapesti Corvinus Egyetemre jártam gazdálkodás és 

menedzsment szakra. Közben ingatlan-közvetítőként dolgoztam az egyetem mellett, és ez a 

terület annyira megtetszett, hogy azóta is ingatlanokkal foglalkozom. Elvégeztem még egy két 

éves posztgraduális képzést is ingatlan szakirányon a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen. 
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Most mivel foglalkozol? 

Mióta megszereztem a diplomámat a Corvinus-on öt éve, a KPMG-nél dolgozom. Ez egy nagy 

nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó cég, ezen belül én az üzleti tanácsadás 

területén, az ingatlanokkal foglalkozó csapatban dolgozom. Elsősorban értékbecsléseket, 

ingatlanhasznosítási tanulmányokat, megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk üzleti 

ügyfeleknek. 

 

2005. Kádár Rozália 11.C 

 Mészáros Andrea 11.B 

 

Mészáros Andrea 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző a Hunfalvy tanára, később igazgatója volt, az alapítvány az ő emlékének 

megőrzésére, a tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára jött létre. 

Megalapozta a kereskedelmi, külkereskedelmi képzést, rávilágított a nyelvtanulás 

fontosságára. Gazdaságtan könyvet is írt a diákok számára, valamint támogatta a 

felnőttképzést, és az ő idejében már lányok is tanulhattak az iskolában. Sokat tett a 

Hunfalvyért, a diákokért, és közvetve értem is. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

A Hunfalvy egy erős iskolának számított már akkor is, amikor én jelentkeztem. A nővérem nagy 

hatással volt rám, ő is ide járt, és sok jót mesélt. Nyelvtanulásban nagyon erős az Iskola, a 

képzés gyakorlatias és hozzásegít a „nagybetűs” életben való boldogulás ra. Nagyon 

megörültem, amikor kiderült, hogy a két tannyelvű (B) osztályba kerültem. Angolul tanultuk a 

gazdasági tárgyakat, ami hozzásegített a felsőfokú nyelvvizsgámhoz angolból, és ma a 

munkám során is hasznosítom a szaknyelvet. Mellette még lehetett választani egy másik 

nyelvet is, én a franciát választottam, és abból is letettem a középfokú nyelvvizsgát érettségire.  

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Egy tárgyat talán nem is tudnék kiemelni, Németh Gábor tanár úr történelemóráit emelném 

ki, humorával, a munkája szeretetével velünk is sikerült megszerettetnie a történelmet. Az 

angolórák, közgáz órák mind-mind jók voltak. Könnyebb lenne talán egy olyat mondani, ami 

nem tartozott a kedvenceim közé. 
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Mire fordítottad az ösztöndíjat?  

Az ösztöndíj számomra óriási teljesítmény volt, ugyanis az iskola mellett én rengeteget 

korcsolyáztam, edzésekre jártam, így szabadidőm nem sok volt. Igyekeztem többet vállalni, 

(énekkar, versmondó versenyek stb.) és így jött a Kazinczy-verseny is, melyen országos 

eredményt sikerült elérnem. Többek között talán ennek köszönhettem a Vidor Alapítvány 

ösztöndíját, mely nagyban hozzásegített a tanulmányaim folytatásához. Az összeg egy részét 

angol könyvekre, szótárakra fordítottam, a többit pedig a szüleim félretették a főiskolás  

éveimre.  

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Nagyon jó emlékeim vannak. Az osztályfőnökünk, Blahó Margit tanárnő mindenben igyekezett 

segítségünkre lenni, támogatott bennünket, hogy a „kis fiókái” biztonságban hagyják el az 

iskolát, és bátran vágjanak bele az életbe. Az osztályközösség nagyon jó volt, a mai napig 

fennálló barátságok alakultak ki akkor. A tanáraink mind igyekeztek átadni a tudásukat, hogy 

mi is tovább fejlődhessünk, megszeressük az adott tantárgyakat.  

Mit csináltál érettségi után?  

Sajnos hiába a két nyelvvizsga, emelt szintű angol és magyar érettségi, valahogy sikerült olyan 

szakot választanom a Főiskolán, ahova nem vettek fel (nemzetközi gazdálkodás). Kicsit 

szomorú voltam, hiszen úgy gondoltam, hogy ez bőven elegendő lesz, de a pontrendszer 

kibabrált velem. Ezek után elvégeztem egy kétéves Felsőfokú OKJ-s képzést, mialatt 

hódolhattam a szenvedélyemnek a korcsolyázásnak is. 2 évig jégrevüztem a Jégszínháznál, 

sokat utaztunk külföldre, de voltak itthon is előadásaink. 18 éves fejjel óriás i dolognak tűnt, 

hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, utazgatok és még jól is keresek vele. A suli 

szerencsére megengedte, hogy utazgassak, mindig az volt a feltétel, hogy hazajövetelem után 

egy-két héttel mindenből le kellett vizsgáznom, de ezeket az akadályokat is szépen vettem. 2 

év után azonban a cég ellen csődeljárás indult, sok korcsolyázó munka nélkül maradt, vagy 

külföldi társulatokhoz szegődött, bennem meg újra körvonalazódott a továbbtanulás  

gondolata, és jelentkeztem a Budapesti Kommunikációs Főiskolára. Sikeresen felvettek, és 

újabb csodás 3,5 évem volt. A szakdolgozatom címe ”A korcsolyaoktatás mint szolgáltatás 

marketingje” volt, végül a diplomámat üzleti kommunikációból szereztem. Mellette 

párhuzamosan megcsináltam a Testnevelési Egyetem korcsolyaedzői képzését is, hogy 

taníthassam a sportot, melyet kiskorom óta űzök, és melyet imádok. 
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Most mivel foglalkozol? 

A diploma után nem sikerült rögtön elhelyezkednem, de fél év elteltével a Citibankhoz 

kerültem. Jelenleg is a Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepénél dolgozom, a vállalati 

dokumentációs osztályon vagyok. Szeretem a munkám, a cégnél mindennap használom az 

angolt, sokat kommunikálunk a világ Citi fiókjaival, központjaival, nagy a diverzitás a 

vállalatnál. Mellette továbbra is hódolok a szenvedélyemnek, most már edzőként/oktatóként 

tevékenykedem a Városligeti Műjégpályán. Oktatom a kicsiket-nagyokat a korcsolyázás 

rejtelmeire. 

Köszönöm, hogy írhattam, és most, mivel lehetőségem nyílik rá, szeretném megköszönni, 

Bernáth Lászlóné igazgatónőnek, Plánk Tibor igazgató úrnak, az osztályfőnökömnek Blahó 

Margit tanárnőnek és minden kedves tanáromnak a sok segítséget, támogatást, mellyel 

elindítottak az úton. Vidor Évának is kiemelten köszönöm az ösztöndíjat, mely nagyban 

hozzásegített tanulmányaim folytatásához. 
 

2006. Bozóki Éva 12.B 

 Varga Borbála 12.F 

 

2007. Bodnár Sándor Márk 11.B 

 Vízhányó Zita 11. C 
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Bodnár Sándor Márk: 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Tudom, hogy Vidor Győző korábban a Hunfalvy igazgatója volt. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

A szüleim szakosodott szakközépiskolába szerettek volna küldeni, a Hunfalvyba több 

ismerősöm is tanult már, és az általános iskolai tanáraim is ezt az iskolát javasolták. A 

nyelvoktatás miatt is jó híre volt az iskolának. Emellett csak plusz volt, hogy közel is volt a 

lakhelyemhez. 

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

A kedvenc tantárgyaimat főleg az azokat tanító tanárok miatt szerettem meg. Baranyai István 

tanár úr miatt az angolt, Szilágyi Szilvia tanárnő miatt a történelmet, Blahó Margit és 

Gyöngyössy Olga tanárnők miatt pedig a gazdasági tárgyakat kedveltem leginkább.  

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Úgy emlékszem, hogy a sítábort (Murau, Varga László tanár úrral) és a francia diákcserét 

(Nantes, Barabás Bernadett tanárnővel) fizettem ki az összegből. 

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Remek közösség volt itt, pörgős iskolai élet, sulifoci és színvonalas oktatás. Csupa jó emlékem 

van a Hunfalvyról, és az itt kialakult baráti társasággal most is szoros kapcsolatban vagyunk.  

Mit csináltál érettségi után? 

Tovább tanultam, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán szereztem diplomát 

közgazdászként, majd külföldön dolgoztam, most pedig újra Magyarországon élek.  

Most mivel foglalkozol? 

A Hays budapesti irodájában, HR területen dolgozom, csoportvezetői pozícióban.  
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Vízhányó Zita 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző az iskola igazgatója volt, aki munkássága idején többek között bevezette a Szülők  
könyvét, az iskolai egyenruhát,és azt, hogy lányok is tanulhassanak az iskolában. Aktív 
személyiség volt, magánemberként és pedagógusként egyaránt. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

Már hetedik- nyolcadik osztályban tudtam, hogy én a Hunfalvyban szeretnék tanulni. Az 
iskoláról egy ismerőstől hallottam, akinek a gyereke járt ide, majd a nyílt napok és a német 
előkészítő órák teljesen meggyőztek, hogy egy ilyen csendes, nyugodt környezetben szeretnék 

tanulni. Fontosnak tartottam a közgazdasági szakirányt, de tetszett a diákélet is, ami az 
iskolában fogadott. 
 
Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 
 
Kedvenc tantárgyam egyértelműen a közgazdaságtan volt, amit Kónyi Eszter tanárnő 

szerettetett meg velem. Rengeteget segített tanórákon kívül is és remekül felkészített minket 
a versenyekre. 

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

A pénz egy részét némettanárra költöttem, hogy megszerezzem a nyelvvizsgámat. Másik 
részét pedig félre tettem, hogy biztonságot adhasson, akkoriban nem túl biztos szociális 
hátteremhez. Sokat segített abban is, hogy a versenyekre való felkészülés alatt kevesebb 
munkát kellett vállalnom. 

Mit csináltál érettségi után, és mivel foglalkozol most? 

Érettségi után közvetlenül a Corvinus Egyetemen tanultam tovább gazdasági elemzést, majd 
a következő évtől pénzügy és számvitel szakon. Idén decemberben lehetőségem volt eltölteni 
négy hónapot Portugáliában az Erasmus program segítségével. Azóta az FHB Bank pénzügyi 
részlegén dolgozom, közben pedig továbbra is a Corvinuson folytatom tanulmányaimat, 
immáron mesterképzésen. 
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2008. Barber Anna 11.F 

 Varga Katalin 11.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.        Nagy Bernadett 12.F 

        Vasvári Vanda 10.F 

 

Sófalvi-Nagy Bernadett 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző az iskola igazgatója volt, felesége, gyerekei alapították az alapítványt a diákok 

tanulmányainak megsegítésére. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

A Hunfalvy iskolába a nyelvi képzés miatt jelentkeztem, melyről ajánlás útján értesültem. Az 

általános iskolámból sokan itt tanultak tovább, így sok, csakis pozitív információt tudtam meg 

az intézményről. Az iskolaválasztást az intézmény jó hírneve mellett, az oktatás minősége, 

színvonala, a felsőoktatásban való továbbtanulás lehetőségei, valamint a lakhelyem közelsége 

befolyásolta. 
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Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Az iskolában kéttannyelvű francia szakon tanultam, így a francia nyelvet magát, valamint a 
kultúrát is nagyon megszerettem. Ezt annak is köszönhetem, hogy a nyelvtanulást az alapoktól 

kezdve kiváló tanároktól sajátíthattam el. A diákcsere program segítségével a mai napig 
tartom a kapcsolatot a "cserediákommal". Az iskola nyelvi képzésének köszönhetően 
felsőfokú nyelvvizsgát szereztem, mely nagy segítség volt a diplomám megszerzésekor.  

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Mivel a szüleim korán elváltak, édesanyám egyedül nevelt fel engem és a húgomat, ezért 

nehéz anyagi körülmények között nőttem fel. Így az ösztöndíjat a középiskolai tanulmányaim 
végéig egy bankszámlán őriztem, így tudtam gondoskodni felsőoktatási tanulmányaim 

megkezdésének időszakáról.  

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

A középiskolai évekre a mai napig nagyon szívesen emlékszem vissza, csupa boldog emlékem 
fűződik az itt töltött időkhöz. A tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Az iskolai 
rendezvények színesebbé tették a "sulis hétköznapokat", gondolván pl. a farsangokra, vagy az 
osztálykirándulásokra. A nemzetközi cserekapcsolatoknak hála, hosszú távú barátságok 
köttettek. Az osztálytársaimmal a mai napig intenzíven tartom a kapcsolatot. Így 
összességében csakis pozitív élményeim fűződnek az iskolához. 

Mit csináltál érettségi után? 

Érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskolán kezdtem meg a  tanulmányaimat kereskedelem 

és marketing szakon, melyet 2014 novemberében sikeres államvizsgával zártam le. A 
tanulmányaim finanszírozását önerőből oldottam meg, hiszen a főiskola mellett egy nyílászáró 

értékesítésével foglalkozó vállalatnál dolgoztam. 

Most mivel foglalkozol? 

Közel egy éve a bankszektorban dolgozom, lakossági ügyfelek pénzügyeit kezelem. A 
közeljövőben ezt szeretném a mikrovállalati szegmensre is kibővíteni, azonban ehhez még 
rengeteget kell tanulnom, fejlődnöm, mind szakmailag mind emberileg. 

 

Vasvári Vanda:  

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról 

Az Alapítvány névadójáról azt tudom, hogy iskolánk igazgatója volt, valamint, ha jól tudom, a 

hagyományok megteremtése is kapcsolható hozzá, mint például az irodalmi színpad.  
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Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

A Hunfalvyban leginkább az a lehetőség vonzott, hogy két tannyelvű franciás osztályban 

tanulhattam, valamint akkor nagyobb érdeklődéssel fordultam még a gazdasági tárgyak felé. 

Nehezen tudnék egy kedvenc tárgyat kiválasztani, mert több kedvenc is volt. Volt, amelyik a 

tárgy anyaga miatt, de volt olyan is, ahol magát a tananyagot száraznak tartottam, a tanárok 

előadásmódja mégis élvezetessé tette azt.  

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Francia nyelvből sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tettem, de sajnos a későbbiekben az 

egyetemen nem volt lehetőségem a nyelv tovább tanulására. 

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Az ösztöndíjat szinte teljes egészében külön angol órákra fordítottam. 

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Szívesen emlékszem vissza az iskolára, és az ott eltöltött időre. Szép emlékeim vannak az 

iskolai programokról is, a farsangokon és vetélkedőkön mindig jól szórakoztunk.  Ha újra 

választanom kéne, újra a Hunfalvyt választanám.  

Mit csináltál érettségi után? 

Érettségi után jelentkeztem az Óbudai Egyetemre, ahol most harmadéves Had- és 

biztonságtechnikai mérnökhallgató vagyok. Ha ezt az iskolát befejezem, elkezdek dolgozni, de 

a tanulást sem hagyom abba, hanem tovább fejlesztem tudásom, egy választott ágazaton. 
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2010.      Gáspár Levente 11.F 

      Kurbel Andrea 11.C 

      Móra Kata 11.B 

 

Gáspár Levente 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző tudomásom szerint az iskolánk egyik igazgatója volt, ahogy hallottam kitűnő.  

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

Amikor jelentkeztem, az iskolának nagyon jó híre volt, szerettem volna nyelveket tanulni és 

esetleg valamilyen, később szakmába vágó tanulmányt is folytatni. 
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Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Az angolt szerettem nagyon, mert könnyen ment, és nagyon jó tanáraink voltak. Pl.: Füleki 

Réka tanárnő, aki sajnos azóta már, ahogy hallom , elment az iskolából. De más tanárok órái 

is érdekesek voltak, pl.: Németh Gábor földrajzóráit szerettem nagyon, de sok mást is.  

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Ebből a pénzből éltem, valamint az első egyetemi évemet is ebből finanszíroztam. 

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Szerettem oda járni, békés iskola volt, nem sok botránnyal. Nagyon jó osztályközösségünk volt, 

szerencsés voltam. 

Mit csináltál érettségi után? 

Elkezdtem egy gazdaságinformatika szakot a Budapesti Gazdasági Főiskolán, állami 

ösztöndíjjal. Másfél évig folytattam, aztán beláttam, hogy nem erre van szükségem, nem 

kellett volna rögtön egyetemre menni.  

Most mivel foglalkozol? 

Jelenleg egy multinacionális cégnél dolgozom főállásban, informatikai/műszaki vonalon. 

Sokszor használom az angolt, néha a franciát is. 

 

Kurbel Andrea: 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Vidor Győző a 60-as években volt az iskola igazgatója. Ő vezette be a gépírást az iskolában.  Jó 
ember volt és toleráns. Az alapítványt pedig a családja hozta létre, hogy emlékét ily módon is 

megőrizzék. 

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

Az iskolát szüleimmel közösen választottam. Ők szerették volna, ha gazdasági iskolában 

tanulok tovább és a nyílt napokon ez az iskola tetszett meg a legjobban és ráadásul még közel 

is volt. Ekkor viszont még nem voltam tisztában az iskola hírnevével. 

Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Az emelt szintű történelem és az irodalom mellett Kónyi Eszter tanárnő óráit szerettem a 

legjobban. 
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Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Az ösztöndíjból a szalagavató költségeit, egy új szemüveget és egy nyomtatót finanszíroztam.  

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Szép emlékekkel nézek vissza az itt eltöltött évekre. Sokat tanultunk és versenyekre jártunk. 

És egy nagyon vidám osztályom volt. 

Mit csináltál érettségi után? 

Érettségi után főiskolára mentem. A Budapesti Gazdasági Főiskolán tanultam tovább a 

kereskedelem és marketing szak logisztikai irányzatán. A főiskola mellett végig dolgoztam, de 

emellett volt időm önkéntes munkára is a Vöröskeresztnél. 

Most mivel foglalkozol? 

Most a DHL szállítmányozási kft-nél dolgozom. És örülök, hogy a logisztikai részlegen a saját 

szakirányomban dolgozhatok. 

 

2011.      Bos Michaela 12.F 

      Kovács Gábor 12.AF 
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2012.      Béres Henriett 12.A 

       Semkou Afrodité 11.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béres Henriett 

Mit tudsz az Alapítvány névadójáról? 

Az alapítvány névadója Vidor Győző, egykor az iskola igazgatója volt.  Az ő emlékére hozták 

létre az alapítványt hozzátartozói, amelynek munkáját a mai napig nagy gonddal vezetik.  

Miért ebben az iskolában akartál tanulni? 

A család egy közeli ismerőse egykor ide járt és ő említette az iskolát. Mikor utánanéztem az 

iskola honlapján, hogy milyen lehetőségeket nyújt, nagyon megtetszett. Keresgéltem 

különböző fórumokon is róla, és csupa jót olvastam. Maga az a lehetőség, hogy japánt 

tanulhatok, nagy örömmel töltött el. Így akkori legnagyobb célomnak azt tartottam, hogy 

ebben az iskolában tanulhassak. 
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Melyik tárgyat szeretted a legjobban? 

Reál beállítottságom miatt a matematikát és a közgazdaságtant. De természetesen a japánt is, 

amiért kezdetben jöttem, azt is nagyon szerettem. Emellett a többi gazdasági tantárgy is 

igencsak érdekelt. 

Mire fordítottad az ösztöndíjat? 

Nem tudnék pontosan egy vagy két dolgot mondani, amire költöttem. Az összeget elraktam 

és mikor tanulmányaimmal vagy hobbijaimmal kapcsolatban nagyobb jellegű kiadásaim 

adódtak, azokat magam fizettem. Nem kívántam, hogy Édesanyámék állják ezen összegeket. 

Így úgy éreztem, hogy azokért megküzdöttem és ez jó érzéssel töltött el. 

Hogyan emlékszel vissza az iskolára? 

Csakis jó emlékekkel. Sokszor vissza is vágyom. Diák önkormányzati tagként sok dologba 

beleláthattam és segíthettem, ezért mindig magaménak éreztem az iskolát. Mind a tanárokkal 

való kapcsolatra, mind arra a sok lehetőségre, amit az iskola nyújtott, mindre boldogan 

tekintek vissza. Ha kérdeznék, csak ajánlani tudnám az iskolát és képzését.  

Mit csináltál érettségi után? 

Érettségi után rövid időre mind megpihenhettünk, így én is azt tettem. De utána 

természetesen már számoltuk pontjainkat és izgatottan vártuk a ponthatárok kihirdetését.  

Most mivel foglalkozol? 

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán tanulok, pénzügyi és 

számviteli szakon. Eddig sikeresen zártam minden félévemet és lényegében csak a 

tanulmányaimra koncentrálok. 
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2013.   Domokos Enikő 11.D 

            Szomoru Ramóna 12.D 

2014.            Nagy Bettina 11.B 

            Scheiring Petra 11.B 

              Szentgyörgyi Mária 12.D 
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Utószó 

 

Kíváncsian kezdtünk bele a feladatba, hogy összegyűjtsük, hogyan alakult az ösztöndíjasok 

élete a Hunfalvy után. Az ösztöndíjasokkal először az interneten vettük föl a kapcsolatot, de a 

későbbiekben többekkel személyesen is találkoztunk. Érdekes volt megha llgatni eddigi sikeres 

élettörténetüket, hogy milyen lehetőségeik adódtak és ezekkel miképp éltek. Szinte 

valamennyien az iskolával kapcsolatos kiadásokra, nyelvtanulásra, nyelvvizsgára, diákcserére, 

iskolai táborokra, vagy továbbtanulásra fordították az ösztöndíjat. Meséltek iskolás éveikről is, 

amiknek köszönhetően megtudhattuk, hogyan teltek a mindennapok akkoriban a 

Hunfalvyban.  

A történetek gyűjtése közben egyre inkább éreztük, hogy számunkra is hasznos és érdekes 

feladatunk van. Láthattuk, hogy a diákok honnan indultak és munkájuk, az iskola, valamint az 

alapítvány segítségével milyen eredményeket értek el. (Szinte valamennyien továbbtanultak, 

vagy még jelenleg is tanulnak.) Kellemes beszélgetések során, és finom sütemények 

eszegetése közben sok mindent tudtunk meg Vidor Évától édesapjáról és az ő emlékét idéző 

alapítványról. Rendelkezésünkre bocsátotta Vidor Győző naplójának részletét, valamint róla 

szóló dokumentumokat, amik segítségével jobban megismerhettük az alapítvány névadóját.  

A munka végén elmondhatjuk, hogy nagyszerű lehetőség ez az ösztöndíj, ezért is köszönjük 

Vidor Évának és családjának, hogy hosszú évek óta segítik az itt tanuló diákokat.  

 

                                                                                         Baranyi Fanni és Gyarmati Petra  12. D. 


