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Túróczy Zoltán 
 

Tanács 
 
Ma még tied körülötted minden. 
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, 
Mert jön egy nap, talán nemsokára 
S kihull kezedből minden földi kincs. 
 
És nem lesz tied többé semmi sem. 
Tollad, virágos párnád másra vár. 
Mit maga köré épített  egy élet. 
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár. 
 
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval 
Testvéredhez, ki szenved, szomorú, 
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája 
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú. 
 
Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, 
Harmatként hulljon szerető szavad, 
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad 
És soha többé szóra nem fakad. 
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Ma kezed még erős, a lábad fürge. 
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,  
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet: 
Óh most segíts, ha teheted. 
 
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, 
Mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy koranyár, 
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, 
Azt nem teszed meg soha többé már. 
 
De ma még tied körülötted minden, 
És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs. 
Hisz jön egy nap talán nemsokára, 
S kihull kezedből minden földi kincs. 
 
Csak az lesz tied, amit odaadtál, 
Csak az, mi minden kincsnél többet ér, 
A tett, a szó, mit szeretetből adtál 
Veled marad, s örökre elkísér.  



 5 

Kégly Szeréna* 1868. május 
2-án született Nyíregyházán.  
Középiskoláit Debrecenben 
végezte, tanítói oklevelet 
Budapesten szerzett. 1932-
ben kezdett tanítani a Jóté-
kony Nőegylet által al apított 
Nőipariskolában, ahol kez-
detben vezető tanítónőként, 
majd folyamatosan igazga-
tóként tanított 20 éven át,  
1912-ig. Az iskola érdekes-
sége, hogy két lépcsőben 
folyt az oktat ás: az egyik 
lépcsőben tehetősebb lányo-
kat tanítottak finomhízésre,  
míg a másikban a szegé-
nyebb csal ádok leánygyer-
mekeit fehérneművarrásra.  

Már ekkor gondolt a szegényebb csal ádok gyermekei re! 
43 évesen a nyíregyházi  Leányegylet  elnöke, majd később 

díszelnöke lett. Elindított mozgalma során többször rendezett 
jótékonysági bálokat a Korona Szállóban, ahová személyesen hívta meg 
a gyermekeket és azok szüleit. A befolyt összeget segélyezésekre 
fordította.  

A későbbiekben iskolánk történetében is nevezetes események 
voltak az általa rendezett előadások, melyek minden alkalommal 
tekintélyes összeggel növelték iskolánk mindig szűkös jövedelmét. 
Büszkén számol be a tevékenységéről az iskola értesítője is: „11 éve 
                                                 
* A kép Spóner István tulajdona. A fotó 1931-ben készült a család birtokán, 
Tállyán. A képen Kégly Szeréna ölében a Spóner gyerekek láthatók. 
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állott már fenn iskolánk, mikor 1896-ban az ország fővárosában a 
millenniumi kiállításon Kégly Szeréna helyet kért a kiállítók között. Itt 
aratta első, de szinte példátlan sikerét. A minisztériumban is felfigyeltek 
ekkor iskolánkra, s annak a szép sikernek lett az eredménye az ott nyert 
elismerő oklevél, s az 1900-ban megkapott évi 500 forint államsegély. E 
kiállítását később több is követte. 1906-ban díszoklevél, 1910-ben 
aranyérem, díszoklevel ek…” 

1912-ben nyugdíjaztatását kérte, de nem azért, mert pihenni vágyott, 
hanem, hogy még többet áldozhasson a jótékonyság oltárán. Az első 
világháborúban önkéntes ápolónőként a sebesülteket ápolta. A Hősök 
temetője mögötti barakkokban 3000 Galíciából érkező sebesült katona 
volt elhelyezve. 1914-ben kezdeményezte a szegény családok 
gyermekeinek nyaraltatását. Karitatív munkája, ami a szegény családok 
felé irányult, ekkorra már mozgalommá fejlődött. Folyamatosak voltak 
a segélyezések, a jótékonysági bálok, a Kossuth téren felállított 
„mindenki karácsonyfájánál” a ruha-, élelmiszer- és ajándékosztások. 

A mai strand terül etén tal álható legrégibb öltöző volt a Mosószóda 
gyár. Az üzem tönkremenetele után, Kégly Szeréna itt kezdte meg a 
szegény és árva gyermekek üdültetését. Két-három turnusban, 3–4 hétig 
lehettek itt a gyermekek, akiknek Szeréna néni volt a patrónusuk.  

Utolsó éveiben elég nehéz körülmények között élt. A családi  
birtokukat a háború során elvesztették, illetve a családi házat  
kifosztották. 87 éves korában még mindig nagy tisztelettel adóztak neki, 
tekintélye és  sok barátja volt. Az által a támogatott és felnőtt korban 
lévő, akkori gyermekek támogatták őt idős napjaiban. 

1953. április 28-án halt meg. Sírhelye az Északi temető 4.  
parcellájában található.   
 

Ferencz Miklósné – Margócsy József 
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S eszták Oszkár 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke) 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Egybegyűltek! 
 
Egy nagyszerű, az elesetteket és a rászo-
rulókat egész életében önzetlen módon 
támogató, nemes lelkű asszony sírjánál  
gyűltünk ma össze halálának 55., szüle-
tésének 140. évfordulója alkalmából. 

Kégly Szeréna gazdag bi rtokos csa-
lád gyermekeként született, s élhette 
volna a felsőbb osztálybeliek anyagi gondoktól mentes, a szegények 
szemében irigylésre méltó szórakozásban, fényes bálokban, utazások-
ban bővelkedő él etét.  Ő azonban nem ezt az élet formát vál asztotta. 
Nem a saját boldogulásában kereste s találta meg az élete értelmét, 
hanem másokért történő önzetlen szolgálatban. 

Már 22 évesen, a t anári diploma megszerzését követően a Nyíregy-
házi Nőipar Iskola tanára, majd igazgatója lett, s tanári munkája mellett, 
folyamatosan szervezte az iskola diákjainak szereplésével a jótékony 
célú színpadi előadásokat, s később a jótékonysági bálokat. Az ezekből  
befolyt összeget rászoruló gyermekek nyári üdültetésére, a szegény 
családok segélyezésére, a hadiárvák gyámolítására fordította. 

43 évesen l emondott az iskola vezet éséről, s ettől kezdve minden 
idejét és energiáját az adománygyűjtésre, a legelesettebb csal ádok fel-
kutatására, ruha- és  élelmiszersegélyek kiosztásának megszervezésére 
fordította. 

Életének hihetetlen gazdagságát a megemlékezésekből lesz módunk 
jobban megismerni, ezért én most inkább arról beszélnék, hogy miként 
indult el ez a kezdeményezés a róla való méltó megemlékezésre. 
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Kégly Szeréna nevét 2003-ban a megyei önkormányzat egyik 
gyermekotthona, a régi, közismert nevén a sóstói „Anyás Cse-
csemőotthon” vette fel, s úgy tűnt, hogy ezzel a névviseléssel a Kégly 
Szeréna név s személyének emléke sokáig megmarad. 

Időközben azonban olyan szervezeti változásokra került sor a 
megyei fenntartású gyermekvédelmi hálózatban, melynek követ-
keztében a „Kégly Szeréna” Gyermekotthon önálló jogi személyisége 
megszűnésével, és a Területi Gyermekvédelmi Központ szervezet ébe 
történő integrálásával a névviselés is megszűnt, ami sokak számára 
szomorúságot okozott, azoknak a ma is élő, közéleti személyiségeknek, 
akik személyesen ismert ék Kégly Szerénának a „közjó” érdekében 
kifejtett s ma is elismerésre méltó tevékenységét és szeretetre méltó 
személyiségét. 

A második világháborút követően a korábbi, gazdag földbirtokos 
család minden vagyonát elvesztette, családi házukat ki fosztották, 
Szeréna néni szeme világát és minden értékét elvesztette, nyomorban, 
szomorú kiszolgáltatott körülmények között halt meg éppen ma 55 
évvel ezelőtt. Gyámoltjai gondoskodása mellett élte utolsó éveit, csak a 
család barátaira és azoknak a volt hadiárváknak segítségére 
számíthatott, akiket korábban Ő gyámolított a háború éveiben és a két  
világháború közötti nehéz időkben. 

„Csak az hal meg, akit elfelednek.” 
Mi, akik ma ezen az ünnepségen megjelentünk, nem akarjuk Őt  

el feledni. Szeretnénk, ha ez a szép, új síremlék még hosszú időn 
keresztül segítene felidézni nemes lelkű, önzetlen személyét. 

Köszönet érte mindazoknak, akik partnereink voltak ebben a mai  
megemlékezésben. 

Köszönet dr. Margócsy József tanár úrnak, aki segített Kégly 
Szeréna életének, szerteágazó karitatív tevékenységének kutatásában, 
Ferencz Miklósnénak, Gizike néninek, aki, mint a Nőipar Iskola utolsó 
tanára, további adatokkal szolgált Szeréna néni életpályáj ának 
megismeréséhez. Diczházi Istvánné, Sárika néninek, aki családi  
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kapcsolatain keresztül személyes emlékeket őriz Szeréna néniről, s 
ezeket az emlékeket készségesen megosztotta mindenkivel, aki csak 
egy kicsit is tehetett azért, hogy Szeréna néni emléke fennmaradjon. 

Köszönet illeti Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetőségét, hogy 
kezdeményezésünket az első lépésektől kezdve támogatták. 

Köszönetemet fejezem ki a j elenlévő civil szervezet eknek - Megyei  
Vöröskereszt, Bessenyei Társaság, Városvédő Egyesület, cserkészek - 
és az egyházak képviselőinek, akik az ökumené jegyében mindannyian 
adományaikkal támogatták az új síremlék elkészítését. 

Köszönet a szép és időálló síremlék kivitelezéséért a Temetkezési  
Vállalat igazgatójának és  dolgozóinak, akik mindent megtettek azért, 
hogy a rendkívül szűk hat áridő ellenére a síremlék az évfordulóra 
elkészüljön. 

És végül megköszönöm mindazok munkáját, akiket név szerint nem 
említettem, de valamilyen módon hozzájárultak Kégly Szeréna 
emlékének megörökítéséhez. 
 

Nagy László alpolgármester virágot helyez el Kégly Szeréna sírjára. 
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Feren cz Miklósn é 
 

Már eddig is sok szép és jót hallottunk 
Kégly Szerénáról, akinek megtisztelően 
újjáépített sírja előtt állunk, de még sok 
mindent kell elmondanunk, hogy azt  
mondhassuk, érezhessük, hogy ismerjük őt. 

Sokoldalú személyiség és nagyon 
értékes  ember volt. Én most itt róla, a 
dolgozó emberről, mint pedagógusról  
szeretnék szólni. Szeréna néni – azért  
nevezem így, mert ismertem őt –  kiváló 
tanító volt. 20 évig vezető tanítója, 
igazgatója volt annak az 1885-ben al apított 

hímző, kézimunkázó és varró iskolának, melyet az 1846-ban létrejött 
általános nőegylet teremtett meg a leányok továbbképzésére. 

Még csak 7 éve működött az iskola, amikor reá – az akkor még 
nagyon fiatal, Budapesten vizsgázott, szakmailag jól felkészült 
tanítónőre bízták a vezetést. Jól választott a nőegylet, mert Szeréna néni  
jó ízléssel bíró, tehetséges, szorgalmas, mindennel és mindenkivel  
törődő, az iskolát kitűnően vezető igazgató lett, és volt 20 évig, 1892-
től 1912-ig. 

A Jótékony Nőegylet Nőipariskolája, amelyben a város minden 
intelligens leány megkapta tanulmánya kiegészítését, a béke éveiben az 
ő vezetésével ért e el fénykorát. Eseményszámba mentek a városban a 
július első napjaiban tartott kézimunka-kiállítások. 

Bátran kért helyet 1896-ban az ország fővárosában tartott 
millenniumi kiállításon, ahol elismerő oklevelet, majd később a 
nyíregyházi segély után sok más kitüntetést is elérve, 1900-ban az 
iskola fenntartását biztosító államsegélyt kapott. 

Kégly Szeréna művészi érzékét és kiváló ízlését hirdeti a város – ma 
már megkopott – díszzászlaja, melyet a millenniumi év emlékére 
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adományozott a városnak a Jótékony Nőegylet. A csodálatos zászló 
szalagján ez olvasható: 

„Légy hű múltadhoz!” és „Küzdj a jövőért!” 
Felsorolni sem lehetne annak a sok egyesületnek a zászlaját, amely 

a nőipariskolában készült. Sok templom ereklyéi közt őrzik azokat az 
oltár- és úrasztal terítőket, amelyek a Kégly Szeréna vezetése alatti 
iskola művészi munkái. Kézimunka tanítói vizsgákra is felkészített az 
iskola. 

Kégly Szeréna 1912-ben nyugdíjazását kérte, és megvált a 
nőipariskolától. Nem azért ment nyugdíjba, mert pihenni vágyott, 
hanem hogy más helyen még többet áldozhasson a jótékonyság oltárán. 

A nőipariskola történetében is nevezetes események voltak az általa 
rendezett előadások, melyek mindig tekintélyes összeggel növelték a 
társulati iskola szűkös jövedelmét. 

Mindig új munkaterületekre vágyott. Ezekről majd mások 
számolnak be, de mielőtt én – a 60 évig működő Nőipariskola utolsó, 
de még élő tanítója – átadnám a szót a következő emlékezőnek, jó 
szívvel azt mondhatom, a derék, szorgalmas, kitűnő eredményeket elért, 
mindig példát mutató jó embernek, Szeréna néninek mindnyájunk 
nevében, hogy emlékezete legyen áldott! 
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Diczházy Istvánn é 
 
Meghatottan állok Kégly Szeréna síremléke 
előtt, és felidézem vele kapcsolatos 
emlékeimet. 

Édesanyám, Komlóssy Margit, aki  
Trianon után Pozsonyból került Nyír-
egyházára, miután férj ét, Molnár Gyula 
vegyészmérnököt a csehek állásából, mint 
magyar mérnököt elbocsátották. Férjével, 
egy kétéves és egy pár hónapos  
kisgyerekével két hétig vagonban lakva 
érkeztek meg. Én már harmadik gyer-
mekként itt születtem. 

Egy gyermekelőadáson, melyen Edit nővérem is szerepelt, ismertem 
meg Szerén nénit, aki édesanyjával kb. egykorú volt, és akivel nagyon 
meleg, szeret etteljes kapcsolatba került, általa velünk, gyerekekkel is, 
haláláig. 

Akkor már Szerén néni jótékonysága széles körben közismertté vált. 
Az I. világháború alatt megszervezte a vármegyei főispán fe-

leségével a vármegyei és városi vezetők hathatós támogatásával a hadi  
kórház fel állítását, üzemeltetését. Ennek elismeréséül Ferencz Salvátor 
főherceg Ferenc József császár és magyar király által alapított ezüst 
díszérmét a hadiékítménnyel, átruházott hatáskörben – a „katonai  
egészségügy körül a háborúban szerzett különös érdemei elismeréséül  
díjmentesen adományozta” Kégly Szeréna részére 1916-ban. Ezt a 
kitüntetést a vármegye főispánjának fel esége egyidejűleg megkapta. 

Édesanyám Pozsonyban, mint önkéntes ápolónő a fenti díszérmét  
ugyancsak megkapta 1916-ban. Az ismertet ésben szereplő adatokat a 
birtokomban lévő másolat szövegéből idéztem, mivel az eredeti anyagot  
a Budapesten lévő Vöröskereszt Múzeumnak küldtük el Édesanyám 
kívánságának megfelelően, megőrzésre. 
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Többször hivatkozom Édesanyámra, mivel sok adatot általa 
ismertem meg és őriztem meg emlékezetemben. 

Sóstón elsősorban hadiárvák nyaraltat ását elősegítő üdülő l étesítése 
volt a célja. A róla elnevezett Szeréna-lak őrizte emlékét elbontásáig. 

Számos gyermekelőadást szervezett, melynek bevételeit jótékony 
célra fordította. Magánvagyonából is erre áldozott. Minden 
tevékenysége szél es társadalmi összefogással, adományok révén 
valósult meg, társadalmi, felekezeti különbség nélkül. 

A gyermekek iránti szeretet vezérelte munkáját, ehhez megnyerte a 
vármegyei és városi vezetők támogatását. Önzetlen munkájához 
nagyszerű segítőtársakat talált. 

Az Eötvös utcai házban élt Ida nővére Füzesi Péterné, családjával  
együtt. A házzal szemben lakott az Imre család, melynek tagjaihoz 
nagyon szoros barátság fűzte. Ők ismerték legjobban él etét, 
tevékenységét, hiszen szinte minden nap t alálkoztak. Édesanyám 
vasárnaponként gyakran elküldött Szerén nénihez, beszélgetni. 
Olyankor szobájában félhomályban mesélt csal ádjáról, korábbi életéről, 
az ipariskolában eltöltött éveiről és arról  is, hogyan szervezte meg a 
jótékonysági összejöveteleket, gyermekelőadásokat. 

A II. világháború alatt, hogy itt maradt családját megóvja – Balkány 
Abapusztán lévő birtokára menekült, majd ismét visszakerült 
Nyíregyházára, mivel földjét államosították. De most már a Szarvas  
utcára költözött, egy bérlakásba. Nagy nélkülözések között élt. 

Edit nővérem, Margit testvérem és mi igyekeztünk szerény anyagi  
helyzetünkhöz mérten segíteni, de mindannyian a háborút követően 
nehéz helyzetbe kerültünk. 

Szerén néni sajnos látását elveszt ette – egyik alkalommal, mikor a 
lakásából kiment a lépcsőre, elesett, combnyaktörést szenvedett –  
kórházba került. Édesanyámmal itt is meglátogattuk, de akkor már 
beszélni sem tudott. 1953-ban elhunyt. 

Szerén néni sírját  kétszer hantoltattuk fel, borostyánnal ültet tük be. 
Első síremlékét az Imre család leszármazottjával, dr. Margócsy 
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Józsefné Gyöngyikével közösen állíttattuk fel, 1978-ban férj em tervei  
szerint kovácsoltvas keresztre erősített szürke márványlappal (ezt  
férjem adományozta), melynek felirat án neve, születési és halálozási  
éve szerepelt. A temetését követő 25. évben a sírhelyet megváltottuk. 
Az 50. meghosszabbítást a Kégly Szeréna nevét viselő Gyermekotthon 
vezetője, Dr. Sárközi Annamária igazgató főorvosnő intézte. 

Szerén néni egész él etét az önzetlen szeretet, segíteni akarás  
jellemezte. Maga volt a jóság, szeretet. Határozott volt célkitűzéseinek 
megvalósításában. Derűs egyéniség volt fiat alabb korában, megértő, 
kedves, mindenre odafigyelő. 

Kimondhatatlan öröm tölt el, hogy itt lehetek és láthatom, hogy a 
hálás utókor emlékét, tevékenységét megörökíti, hogy ne borítsa a 
feledés fátyla életét, kimagasló tevékenységét. 

Példaképe maradjon az önzetlen tenni akarásnak, az igaz sze-
retetnek. 

Drága Szerén néni, nyugodjál békében. Szeretetünk Veled marad,  
emlékedet szeretettel megőrizzük. 



 15 

S zarkán é Kövi Márta 
(Megyei Vöröskereszt elnöke) 
Kégly Szeréna jótékony lelke nemcsak a 
Jótékony Nőegyletben és az egylet keretében 
alapított Nőipariskola igazgatói munka-
körében mutatkozott meg. Galamblelke,  
önzetlensége, segítőkészsége elvitte a 
Vöröskereszt nyíregyházi szervezetébe is. 
Az él etére is kiható háborúk, forradalmak 
időszakában önkéntesként ott dolgozott sok 
nyíregyházi hölgytársával együtt a Vöröske-
resztes munka élvonalában. Az első 
világháborúban Nyíregyházán létesített vöröskeresztes  kórházak 
egyikében ott volt látható törékeny alakja a sebesült katonák körül  
forgolódó ápolónők között. 1915 őszén az áldozatos munkát kifejtő 
önkéntes ápolónők közül első három személy között ismerték el 
munkáját a Vöröskereszt Ezüst Díszérmével a hadiékítménnyel. Sok 
sebesült magyar katona kapott tőle jó szót, biztató, gyógyító mosolyt s 
szakszerű ellátást. 

A háborút követően tevékenyen működött közre a megyei Ifjúsági 
Vöröskereszt megteremtésében. A Kállay Miklósné irányításával 
működő megyei vezetőségben az egyesület karitatív munkáját  
szervezte, amellett, hogy az általa irányított iskolában is példásan 
működött az Ifjúsági Vöröskereszt es csoport. Ilyen irányú jótékony-
közéleti tevékenységét már mint nyugalmazott nőipariskolai  
igazgatóként ismerték el s  kapta meg 1928-ban a Vöröskereszt ezüst  
emlékérmét és a vele járó oklevelet. 

Reá emlékezve egy olyan embert állíthatunk az utókor elé 
példaként, aki önzetlenül szolgálta az el esett, rászoruló embert  
szakképzett ápolónőként, iskolaigazgatóként, jótékony nőegyleti 
aktivistaként. A Megyei Vöröskereszt tört énetében sok más személlyel 
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együtt a kiemelkedő személyiségek között tartjuk számon. Kortársai 
közül Szexty Judit, Somogyi Gyula és sok más mellett fényesen ragyog 
Kégly Szeréna neve. 
 
Dr. Sárközi Annamária 
(Az egykori Kégly Szeréna Gyermekotthon igazgatója) 
2003-ban érl elődött meg bennünk a 
gondolat, hogy szeretnénk, ha az 1966-tól 
Sóstófürdőn több név alatt működő 
gyermekintézményt konkrét személyről  
nevezhetnénk el. A névadó nyíregyházi  
hölgy lehetne, aki pedagógusként, 
gyógypedagógusként, orvosként dolgozott. 
A gyermeknevelés napjainkban is még első-
sorban női hivatás.  

Dr. Margócsy József tanár urat kértük 
meg, legyen a segítségünkre. Ő szívesen 
tette ezt elsőként javasolva Kégly Szerénát. 
Sóstón sajnos lebontásra került Szeréna lak is az ő nevét viselte, amire 
még sok nyíregyházi emlékszik és gyermekotthonunkat ezért is 
Sóstóhoz kötnék. A múlt században sok szegény család gyermeke, majd 
állami gondozott gyermek üdülhetett itt, szerezhetett szép élményeket.  

Életútjáról, pályájáról tőle kaptunk elsőként adatokat. El fogadtuk 
javaslatát, úgy gondoltuk, hogy Kégly Szeréna személyisége, életútja, 
önzetlensége, hivatástudata, elkötelezettsége példa lehet gyermekeink 
és dolgozóink számára.  

Kérel emmel fordultunk a megyei önkormányzathoz, ahol tá-
mogattak bennünket és végül a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei  
Közgyűlés hat ározata alapján intézményünk 2003. június 1-től Kégly 
Szeréna Gyermekotthonként működhetett.  
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A névadás kapcsán ismerkedhettünk meg két nagyon kedves, 
önzetlen emberrel, Ferencz Miklósnéval és Diczházy Istvánnéval, akik 
archívumokból összegyűjtött adatok, valamint személyes élményeik, 
emlékeik alapj án gyermekeink és dolgozóink előtt meséltek egy szép 
délutánon Szerén néni életútjáról, emberségéről.  

Iskolás gyermekeink többször eljöttek a temetőbe Kégly Szeréna 
sírjához, halottak napján virággal  emlékeztek róla. A sírhelyet 25 évre 
megváltottuk, de síremlékét  nem tudtuk megújítani, ezért is  örülünk, 
hogy ez most sikerült.  

A Kégly Szeréna Gyermekotthon sajnos 2007. április 1.-el  
jogutóddal megszűnt. 3 lakásotthonát a Területi Gyermekvédelmi 
Központhoz kapcsolták.  

Reméljük azt, hogy amikor megemlékeznek Kégly Szerénáról  a 
névadónkról, vagy baráti társaságban beszélnek róla, nem feledkeznek 
el arról, hogy Sóstó árnyas fái al att 40 éven át jól működött egy 
csecsemő-gyermekotthon, biztonságot nyújtott több ezer családot  
nélkülöző szabolcsi gyermeknek rövidebb- hosszabb ideig. 
Munkahelyet több száz hivatástudattal dolgozó embernek tisztes  
megélhetést biztosítva. 

 
Köszönjük! Kégly Szeréna nyugodj békében! 
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I lyés Gáb or 
 

Ha fellapozzuk a városi cserkészmozgalom törté-
netének két vi lágháború közötti dicsőséges törté-
netének lapjait, e lapokon ott tündököl aranybe-
tűkkel Kégly Szeréna neve is.  

Különösen egybeforrt az ő neve az 1924-ben 
alapított, iparos ifjakat soraiban tudó 952-es  
Baross Gábor cserkészcsapatéval. A fúvós zene-
karáról híres csapat 1926 nyarán tartotta zászló-
szentelési ünnepségét. Az ekkor felavatott lobogó 
„annak a munkásifjúságnak büszkén lengő zász-

lója, amelyet körülfog a polgárság szeret ete és felemel támogatása, mert 
ezek az i fjak abban az eszmekörben nevelkednek, amely a polgári tár-
sadalom fenntartó erej e: hazafiúi érzésben, vallással áthatott testvéri 
szeretetben”. Ennek a lobogónak volt az egyik, különös szeretetben 
részesített zászlóanyja Kégly Szeréna, akinek nagy szerepe volt e zászló 
költségeinek az előteremtésében. Annak volt híve és tettekre váltója 
Kégly Szeréna is, amit hirdetett a cserkészek liliomával ékesített zöld 
selyemzászló egyik oldala: „Magyar munkában a magyar feltámadás”. 
Nem véletlenül nevezte őt 10 évvel később az iskola igazgatója, Vargha 
Ferenc a „csapat édesanyjának”. 

De a cserkészfiúk mellett sokat köszönhetnek neki a cserkészlányok 
is, hiszen Szeréna néni 1928-ban ott bábáskodott a leányegylet  
kebelében megalakuló csapat megszületésénél is. Nem rajta múlott, 
hogy a csapat nem volt hosszú életű. 

A cserkészek körében tett nagyszerű jótét eményeinek felidézése 
után, mi cserkészek is meghajtjuk hát fejünket Kégly Szeréna emléke 
előtt, akiről tudjuk és most örömmel hirdetjük, hogy „híven teljesítette 
kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak, főleg  
embertársainak tartozott”. 
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„Kégly S zer én a-d í j” 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2006. január 26-án rendeletet hozott a 
„Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért” „Kégly Szeréna-díj” 
létesítéséről. E kitüntetés a városban a gyermekekért, a fi atalokért  
lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken át végzett segítő, pártfogoló 
tevékenységéért, érdekvédelmi munkáért adományozható. 

A kitüntetést először 2008-ban, majd ezt követően kétévente a 
Gyermeki Jogok Világnapját követő közgyűlésen egy személy kaphatja 
meg. A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet  
kap. A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi személy 
kezdeményezheti. A javaslatokat az adományozás évében augusztus 31-
ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. 

A Közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett  
javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az 
előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés az októberi ülésen 
dönt.  

Cserkészek díszőrsége Kégly Szeréna sírjánál 
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A S ze rén a-lak tö rtén e te 
 

A sóstói Szeréna-lak 1914-ben épült, nevét Kégly Szerénáról kapta, 
hiszen az ő kezdeményezésére és közbenjárására, részben 
közadakozásból építette a város a szegényebb sorsú gyerekek nyári  
üdültetésére.  

A Szeréna-lak egy időben a sóstói művésztelepnek is helyet adott. 
1927-ben a város vette kezel ésbe, a Burger-alapítványból  
korszerűsítették és bővítették az épületet. Ekkoriban a bejáratnál  
márványtábla hi rdette, hogy a megújult üdülő e nemes hagyatékból  
folytathatja áldásos munkáját. Az alapítványt a köztiszteletben álló 
nyíregyházi földbirtokos, Burger István tette, aki 1920. december 18-
án, 29 éves korában egy fegyverszerencsétlenség áldozata lett. 
Végrendeletében az 1300 holdas birtokát a szülei nevén kezelendő 
alapítványként Nyíregyháza városnak, mint erkölcsi testületnek a 
rendelkezésére bocsátotta. 

Az épületet 1997-ben lebontották. 
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A Szeréna-lak egy régi képeslapon és a bontás előtti állapotában 



 22 

Ké pe k Kégl y  Szerén a  emléktá bl ájának  a vatás áról  
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Dr. Margócsy József és Ferencz Miklósné Kégly Szeréna 
emléktáblája előtt 


