
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NEKROLÓG 

Búcsúzunk Félegyházy Megyesi Ágostontól 
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egyszer el is távozik a földi 

létből, azért az ember ezt a tényt nem könnyen veszi tudomásul. Főleg 

 akkor, amikor újra és ismét arról értesül, hogy megint elment közülünk 

 valaki, akit ráadásul sokan ismertek és sokan szerettek is. 

Életének 74. évében elhunyt Félegyházy Megyesi Ágoston, a  

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum mérnők- közgazdász óraadó  

tanára, a budapesti Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola  

volt igazgatója.  

A pedagógus társadalom egyik legnagyobb, és meghatározó egyénisége volt. 

                                 Abból, hogy március elején bejelentette, kénytelen szüneteltetni óraadását az  

       iskolánkban, lehetett tudni, hogy nagy a baj. Nyomós indok nélkül sosem  

hagyta volna abba a tanítást. Bárhol dolgozott, bármit is csinált, mindig az  

vezérelte, hogy segítse pedagógus kollégái munkáját, tudást csöpögtessen a  

nebulók fejébe. 

1945-ben született, Édesanyja általános iskolai tanító volt, Édesapja jogász, 

 katona volt. Dömsödön járt általános iskolába, majd a pannonhalmi  

bencéseknél érettségizett. Érettségi után elektroműszerész szakmát tanult.  

Munka mellett beiratkozott az erősáramú felsőfokú technikumba. Már 1967- 

ben műszaki tanárként szakmai gyakorlatot tartott, a budapesti Corvin  

Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskolában. Üzemmérnöki végzettség  

megszerzése után a Corvinban műhelygyakorlatokat tartott. Tanítás mellett  

egy kis céget is alapított Dömsödön az ÁFÉSZ melléküzemágaként,  

körülbelül 30 emberrel, nagy sikerekkel.  Első infarktusa után a 70-es  

években kinevezték igazgatónak, így el kellett végeznie az egyetemen a 

 tanári szakot.  

Igazgatóként a legfontosabb céljának tartotta, hogy a gyerekek boldogok  

legyenek, valamint tisztességes, becsületes embereket neveljen belőlük. 

Számára a saját tantestülete volt a legfontosabb, valamint minden magyar 

gyermek fejlesztése, tanítása. Több évtizedes magas színvonalú oktató- 

nevelő munkásságuk elismeréseként 1998.-ban MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 

 ARANY ÉRDEMKERESZTÉT kapta meg.  

Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, iskolánkban óraadó tanárként 

    tanította a vállalkozási ismeretek elméletét és gyakorlatát. Mindig kerete  

az újat, rengeteget olvasott, olykor éjjeleken át is, sohasem pihent.  

Nemcsak a megváltoztathatatlan miatt értünk teljesen egyet abban  

valamennyien, hogy Ágoston a mi szívünkhöz közel álló volt, akinek 

mindenkihez volt egy kedves szava, csokija, vagy kis cukorkája.  

Akivel összebarátkozott, az nem kérhetett tőle olyat, amit ne  

teljesített volna.  

Nagy boldogságot jelentett számára a családja, sok-sok  

öröme volt gyermekeiben.  

Végső búcsút fogunk venni Tőled nemsokára! 

 

 

 


