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Megyesi Mária Klára ny. pedagógus, volt 

intézményvezető 

szakmai életútja 

 

1955. február 26-án született Nyíregyházán. Szülei a néhai 

Megyesi József és Tóth Erzsébet postai dolgozók. Vallásos 

római katolikus családban nevelkedett.  

Tanulmányait szülővárosában kezdte, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd 

Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett orosz-

német szakos diplomát 1978-ban. Hat éven át a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanára 

volt, majd örömmel fogadva egykori iskolája megkeresését a nyíregyházi Zrínyi Ilona 

Gimnázium nyelvtanára lett. Közben 1987-ben hitoktatói képesítést szerzett. 1992-től az 

akkor induló Szent Imre Katolikus Gimnázium tanára lett, majd 1993-tól nyugdíjba 

vonulásáig, 2019-ig annak igazgatója volt. 2002-ben újabb diplomát vehetett át: közoktatási 

vezető szakirányú pedagógus szakvizsgát tett.  

Jelenleg aktívan tevékenykedő nyugdíjas: hitoktatóként dolgozik, valamint 2019 ősze óta a 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) nyíregyházi csoportjának vezetője. Fontos, 

aktuális témájú közéleti, ideológiai és karitatív programokat szervez pl. az üldözött 

keresztények megsegítésére, valamint a migrációval, az LMBTQ-val, a bioetikával 

kapcsolatos témákban. Ezeket mindig a fiatalok aktív közreműködésével valósítja meg. 

Mindez egész korábbi munkásságának szerves folytatása, hiszen 41 éven át a keresztény hitét 

felvállaló pedagógusként, azon belül 26 évig a város fejlődő katolikus gimnáziumának 

igazgatójaként dolgozott fáradhatatlanul, és mindig a közügyek, a közösség szolgálatában állt.  

Megyesi Mária ízig-vérig pedagógus. Hivatása a lehető  legtökéletesebb lehetőség volt 

számára, hogy adjon: mindig adni, tanítani és nevelni akart. Szaktanárként a német nyelvet 

mindvégig lelkesen és hatékonyan oktatta, szakmai és pedagógiai-módszertani tudását számos 

továbbképzésen és folyamatos önképzéssel fejlesztette. 

Küldetése az egyházi iskola „felépítésében” teljesedett ki. A rendszerváltozás utáni években 

Nyíregyházán is megfogalmazódott az egyházi oktatási intézmények iránti igény. A városban 

1921 és 1948 között működő Királyi Katolikus Főgimnázium, ill. az Érseki Szent Imre 

Fiúinternátus jogutódjaként alapították újra a Szent Imre Katolikus Gimnázium és 

Kollégiumot, amely az 1992/1993-as tanévben kezdte meg munkáját az egyházi ingatlanok 

kárpótlása keretében csereingatlanként kapott lakótelepi iskolaépületben. A Szent Imre egyik 

alapító tanára, majd a második tanévtől igazgatója lett Megyesi Mária. Az ő vezetésével 

fejlődött az iskola egy két párhuzamos osztállyal, 69 diákkal és néhány óraadó kollégával 

induló kis „intézménycsírából” bő negyedszázad alatt egy kb. 800 gyerekkel és 130 felnőttel 

dolgozó, sikeresen működő, a városban és a megyében is elismert, többcélú, komplex 

intézménnyé. Kezdetben (két évig) még osztozkodni kellett az épületen az erősen baloldali 

szemléletű, állami általános iskolával, illetve megküzdeni a környékbeli lakók 

értetlenkedésével. Aztán a töretlen hit, a kitartó munka és az előre tekintő tervezés nyomán, a 

fenntartó Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye odaadó támogatásával erősödött az intézmény. 

Állandó építkezés zajlott: így lett apránként a lakótelepi, lapos tetejű paneliskolából egy 

külsejében is ízléses, egységes arculatú épületegyüttes, amelynek szívében 400 férőhelyes 
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kápolna van. A meglévő termek a gyönyörű díszterem-kápolna után újabb tantermekkel, majd 

általános iskolai szárnnyal, zeneszobákkal, sportudvarral és tornacsarnokkal bővültek, a 

városközpontban pedig óvoda épült, majd bővült. 

A kor kihívásai és a közösség igényei szerint az intézmény lépésről lépésre növekedett: a 

négyosztályos gimnázium nyolcosztályos gimnáziumi osztállyal és többféle tagozattal bővült, 

200 fős kollégiummal, majd 1–8. osztályos általános iskolával és két-, majd négycsoportos 

óvodával. Megyesi Mária igazgatónő nyugdíjazásakor már Szent Imre Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola volt az intézmény: a 

városban és a megyében a katolikus oktatást, nevelést immár 3–18 éves korig biztosítja, és kb. 

300 diák zenei nevelését is ellátja. Mindehhez olyan vezető kellett, aki nemcsak fizikai, 

hanem elsősorban lelki-szellemi értelemben építkezett: Megyesi Mária hiteles keresztény 

ember, aki sosem önmegvalósításra törekedett, hanem mások szolgálatára, a tanítványok testi-

lelki-szellemi fejlődésének segítésére, a nevelőtestületi közösség formálására, a keresztény és 

nemzeti nevelés ügyének előmozdítására. Megkérdőjelezhetetlen értékek mentén, mindig 

előre gondolkodott, bizakodva a fejlődő jövőt látta. Munkatársainak véleményét kikérte, jól 

együttműködött velük, és példa volt a becsületessége, őszintesége, döntéseinek egyértelmű 

felvállalása is.  

Pedagógusi és intézményvezetői munkája mellett mindig foglalkozott a közélettel is. 1989-

ben részt vett a Keresztény Pedagógus Kamara megalapításában. E szervezet lelkinapok, 

előadás-sorozatok és más értékes rendezvények szervezésével próbálta segíteni a csatlakozó 

pedagógusokat. Igazgatóként nagyon fontosnak tartotta a határon túli magyarok ügyét, a 

fiatalok magyarságtudatának erősítését, ezért testvériskolai kapcsolatot létesített egy 

szatmárnémeti, egy munkácsi és egy karácsfalvi katolikus iskolával, hogy aztán sok éven át 

kirándulások, diák és tanár találkozások formájában kölcsönösen megismerhessék egymás 

értékeit. Támogatta a Rákóczi Szövetség ifjúsági csoportjának létrejöttét intézményében, 

ezzel is nevelve a fiatalokat a közösségépítésre és a helyes magyarságtudatra. A KÉSZ-nek 

1995 óta tagja. A keresztény közéletiségre nevelés céljából a Szent Imre Katolikus 

Gimnáziumban a nyíregyházi csoport akkori elnökének támogatásával 2013-ban létrehozta a 

KÉSZ Ifjúsági Tagozatát, amelyhez évről évre csatlakoznak 16 életévüket betöltött diákok. 

Így a komolyabb gondolkodású fiatalok már gimnazistaként hallhatnak a keresztény közéleti 

szerepvállalás fontosságáról, az előadásokon hitük és tudásuk mélyül, és egy ökumenikus 

közösséghez tartozhatnak, abban tevékenykedhetnek. 

Megyesi Mária sokirányú, fáradhatatlan munkáját eddig több helyi kitüntetéssel ismerték el: a 

fenntartó egyházmegyétől a Szent Gellért-díj arany fokozatát, intézménye civil szervezeteitől 

a Szent Imre-díj arany fokozatát, Nyíregyháza Város Önkormányzatától az Inczédy György 

Életműdíjat kapta meg.  


