
ϯ�͘�ŽůĚ͘ 
/s͘�ĠǀĨ͘�ϯ͘�Ɛǌ͘� 

�ůƅƌĞ͊-ϭϴϵϴ͘� ŵĄƌĐŝƵƐ� Ϯϭ-ŝŬĞ� ĞŐǇ� Ƶũ� ŬŽƌƐǌĂŬ� ŬĞǌĚĞƚĠƚ� ũĞůĞŶƟ�
ǀĄƌŽƐƵŶŬ� ƚƂƌƚĠŶĞƚĠďĞŶ͘���ŶĂƉŽŶ�ŬƂǌŐǇƺůĠƐƚ� ƚĂƌƚ��ĞŐůĠĚ�ǀĄƌŽƐ�
ŬĠƉǀŝƐĞůƅƚĞƐƚƺůĞƚĞ͖�Ă�ǀĄƌŽƐĂƚǇĄŬ�Ă�ŶĂŐǇĨŽŶƚŽƐƐĄŐƷ�ƺŐǇŚƂǌ�ŝůůƅͲ
ĞŶ�ĞŐǇ-ŬĠƚ�ŬŝǀĠƚĞůůĞů�ũĞůĞŶ�ǀĂŶŶĂŬ�ĠƐ�ϭϰ�ƐǌĂǀĂǌĂƚ�ĞůůĞŶĠďĞŶ�ϭϰϭ�
ƐǌĂǀĂǌĂƩĂů�ŵĞŐƐǌĂǀĂǌǌĄŬ��ĞŐůĠĚŶĞŬ�Ă�ŐŝŵŶĄǌŝƵŵŽƚ͘� 

�ǌĞŐůĠĚ͕�ϭϲ͘�ĠǀĨ͘�ϭϯ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϴϵϴ͘�ŵĄƌĐŝƵƐ�Ϯϳ͕͘�ϭ͘�Ž͘ 

���� 

ͣ��ĨƅŐǇŵŶĄƐŝƵŵ�–���ĐƵůƚƵƐŵŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵďſů�ŝŵŵĄƌ�ůĞĠƌŬĞǌĞƩ�Ă�
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐ͕�ŵĞůǇŶĞŬ�ĂůĂƉũĄŶ�ǀĄƌŽƐƵŶŬ�ĞŐǇ�ŬƵůƚƵƌĄůŝƐ�ŝŶƚĠǌŵĠŶǇͲ
ŶǇĞů�ŐĂǌĚĂŐĂďď�ůĞƐǌ͘�:ſůĞƐƅ�ĠƌǌĠƐ�ũĄƌũĂ�Ąƚ�ƐǌŝǀƺŶŬĞƚ͕�Ă�ŵŝŬŽƌ�Ğǌ�
ƂƌǀĞŶĚĞƚĞƐ� ĞƐĞŵĠŶǇƚ� ƌĞŐŝƐǌƚƌĄůũƵŬ͘� <ĠƚƐǌĞƌĞƐ� Ă� ŵŝ� ƂƌƂŵƺŶŬ͕�
ŵĞƌƚ�ŵĄƐĨĠůĠǀƟǌĞĚĞƐ� ŬƺǌĚĞůŵĞŝŶŬŶĞŬ� ĚŝĂĚĂůĄƚ� ƺĚǀƂǌƂůũƺŬ� ĠƐ�
ĠůǀĞǌǌƺŬ� Ă� ĨƅŐǇŵŶĄǌŝƵŵ� ŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĠďĞŶ͙� sŝƐƐǌĂƚĠƌǀĞ� Ă�
ŵƷůƚďĂ͕� ůĂƉŽǌǀĂ� ͣ�ǌĞŐůĠĚ͟� ƐǌĄŵĂŝƚ͕� Ă� ŐǇŵŶĄƐŝƵŵĠƌƚ� ŬƺǌĚƅŬ͕�
ŬŝƐĚĞĚ͕� ĚĞ� ůĞůŬĞƐ� ƚĄďŽƌĄďĂŶ� ^ŝŵŽŶ� �ĠůĂ͕� WĂƵůŽǀŝƚƐ� <ĄƌŽůǇ͕�
,ŝƩĞƌ�DŝŬůſƐ͕�dƌĂƵď�:ſǌƐĞĨ͕�Ěƌ͘�,ĂůĄƐǌ�;&ŝƐĐŚĞƌͿ�>ĄƐǌůſ͕�Ɛ�Ă�ƐǌĞƌͲ
ŬĞƐǌƚƅŬ͕�&ŽƌŐĄĐƐ��ŶĚƌĞ͕�'ŽƌſĐ��ůďĞƌƚ͕�dĄůĂƐǇ��ƌƉĄĚ͕�Ěƌ͘��ƌĂŶǇŝ�
>ĂũŽƐ� ŶĞǀĞŝƚ� ƚĂůĄůũƵŬ͘� DŝŶĚĂŶŶǇŝĂŶ� ůĞůŬƺŬ� ĞŐĠƐǌ� ŚĞǀĠǀĞů� ŬƺǌͲ
ĚƂƩĞŬ�Ăǌ�ĞƐǌŵĞ�ĚŝĂĚĂůĄĠƌƚ͘��Ɛ�ƚĞŬŝŶƚƐƺŶŬ�Ă�ŵƵůƚďſů�Ă�ũĞůĞŶƌĞ͘�
^ǌĂďĂĚ-Ğ͕� ůĞŚĞƚ-Ğ� ŬŝĨĞůĞĚŶƺŶŬ� Ă� ŚĂƌĐŽůſŬ� ŬŝĐƐŝŶǇ� ĐƐĂƉĂƚĄďſů�
'ƵďŽĚǇ� &ĞƌĞŶĐĞƚ� ǀĄƌŽƐƵŶŬ� ƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌĠƚ͍� sĂŐǇ� dĂŬĄĐƐ� :ſͲ
ǌƐĞĨ� ƌĞĨŽƌŵĄƚƵƐ� ůĞůŬĠƐǌƚ͕� Ɛ� ŵŝŶĚĂǌŽŬĂƚ� ŬŝŬ� ƐǌſǀĂů͕� ĠƐ� ĞŐǇĠď�
ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝ� ƵƚŽŶ� ũĄƌƵůƚĂŬ� Ăǌ� ƺŐǇ� ƐŝŬĞƌĠŚĞǌ͙� �Ɛ� ĂĚũƵŬ� ŵĞŐ� Ă�
ŬĞŐǇĞůĞƚŶĞŬ� ŝƐ� Ă� ŵĂŐĄĠƚ͘� �� ŐǇŵŶĄƐŝƵŵ� ŵĞŐǀĂůſƐƵůĄƐŚŽǌ� Ăǌ�
ĞůƐƅ�ĂůĂƉŬƂǀĞƚ��ŽďŽƐ�:ĄŶŽƐ�ŵĠƌŶƂŬ�ƐǌŽůŐĄůƚĂƩĂ͘��ǌ�ƅ�ϭϬϬ͘ϬϬϬ�
ĨƌƚŽƐ�ĂůĂƉşƚǀĄŶǇĄŶ�ĠƉƺů�ĨĞů�Ă�ŬƂǌĞůũƂǀƅďĞŶ�Ă�ƚƵĚŽŵĄŶǇ͕�Ă�ŬƂǌͲ
ŵŝǀĞůƅĚĠƐ�ƐǌĞŶƚ�ĐƐĂƌŶŽŬĂ͘�,ĄůĂ�ĠƐ�ĞůŝƐŵĞƌĠƐ�Ăǌ�ƅ�ŶĞǀĠŶĞŬ�ŵĠŐ�
ŚĂůſ�ƉŽƌĄďĂŶ�ŝƐ͊͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϭϳ͘�ĠǀĨ͘�ϭϲ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϴϴϵ͘�ĄƉƌŝůŝƐ�ϭϲ͕͘�ϭ͘�Ž͘Ϳ 

ͣD�'^��s��s��–��ǌĞŐůĠĚǀĄƌŽƐ�ŬƂǌŐǇƺůĠƐĞ�ŚŝǀĂƚĄƐĂ�ŵĂŐĂƐůĂͲ
ƚĄŶ� ĄůůǀĂ͕� ĞŐǇŚĂŶŐƵůĂŐ͕� ŶĂŐǇ� ůĞůŬĞƐĞĚĠƐƐĞů�ŵĞŐƐǌĂǀĂǌƚĂ͕� ĞůĨŽͲ
ŐĂĚƚĂ� Ă� ŐǇŵŶĄƐŝƵŵŝ� ƐǌĞƌǌƅĚĠƐƚ͘� EĂŐǇ͕� ŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĞŝďĞŶ�
ŵĞƐƐǌĞ� ŬŝŚĂƚſ͕� ǀĄƌŽƐƵŶŬŶĂŬ�ŵĠƌŚĞƚĞƚůĞŶ� ĞůƂŶǇƂŬĞƚ� ďŝǌƚŽƐŝƚſ�
ŬƵůƚƵƌĄůŝƐ�ŝŶƚĠǌŵĠŶǇƌƅů�ǀŽůƚ�Ɛǌſ͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ZĞŶĚŬşǀƺůŝ�ŬŝĂĚĄƐ͕�ϭϴϵϵ͘�ũƷůŝƵƐ�Ϯϱ͘Ϳ 

ͣ��ŐǇŵŶĄǌŝƵŵ�ŵĞŐŶǇŝƚĄƐĂ�–���ǀĂůůĄƐ�ĠƐ�ŬƂǌŽŬƚĂƚĄƐƺŐǇŝ�ŵ͘�Ŭŝƌ͘�
ŵŝŶŝƐƚĞƌ�DŝƐŬŽůĐǌŝ��ƌŶŽůĚ� ůƅĐƐĞŝ� Ŭŝƌ͘� ŬĂƚŚ͘� ĨƅŐǇŵŶĄǌŝƵŵŝ� ƌ͘� ƚĂͲ
ŶĄƌƚ� Ğ�ŵŝŶƅƐĠŐďĞŶ� Ă� ĐĞŐůĠĚŝ� ĄůůĂŵŝ� ŐǇŵŶĄǌŝƵŵŚŽǌ� ŬŝŶĞǀĞǌƚĞ�
ĠƐ� ĞǌĞŶ� ŬƂǌĠƉŝƐŬŽůĂ� ŝŐĂǌŐĂƚſŝ� ƚĞĞŶĚƅŝǀĞů� ŵĞŐďŝǌƚĂ͖� ƚŽǀĄďďĄ͗�
sĞƚƌſ�^ĄŶĚŽƌ�ƉŽǌƐŽŶǇƐǌĞŶƚŐǇƂƌŐǇŝ�ŬĂƚŚ͘�ĂůŐǇŵŶĄƐŝƵŵŝ�ƌĞŶĚĞƐ�
ƚĂŶĄƌƚ�Ğ�ŵŝŶƅƐĠŐďĞŶ�Ă�ĐĞŐůĠĚŝ�ĄůůĂŵŝ�ŐǇŵŶĄƐŝƵŵŚŽǌ�ŬŝŶĞǀĞǌͲ
ƚĞ͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϭϳ͘�ĠǀĨ͘�ϯϰ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϴϵϵ͘�ĂƵŐƵƐǌƚƵƐ�ϮϬ͘�Ϯ͘�Ž͘Ϳ 

 

 

 

ͣ��ĐĞŐůĠĚŝ�ŵ͘�Ŭŝƌ͘�ĄůůĂŵŝ�ĨƅŐǇŵŶĄƐŝƵŵ�ĞůƐƅ�ŽƐǌƚĄůǇĂ�Ăǌ�ϭϴϴϯ͘�
yyy͘� ƚ͘Đ͘� ϮϬ� Α-Ă� ĠƌƚĞůŵĠďĞŶ� ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌ� ϭ-ĠŶ� ŵĞŐŶǇŝůŝŬ͘� ��
ƚĂŶƵůſŬ� ĨĞůǀĠƚĞůĞ� ĠƐ� ďĞşƌĄƐĂ� ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌ� ŚĄƌŽŵ� ĞůƐƅ� ŶĂƉũĄŶ�
ƌĞŐŐĞůŝ�ϴ�ſƌĄƚſů�ϭϮ-ŝŐ͕�Ăǌ�ŝŐĂǌŐĂƚſŝ�ŝƌŽĚĄďĂŶ�ƚƂƌƚĠŶŝŬ͘�͙��ǌ�ŝƐŬŽͲ
ůĂŝ�Ġǀ�ƺŶŶĞƉĠůǇĞƐ�ŵĞŐŶǇŝƚĄƐĂ�ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌ�ϰ-ĠŶ� ůĞƐǌ͘���ƌĞŶĚĞƐ�
ƚĂŶşƚĄƐ� ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌ� ϱ-ĠŶ� ŬĞǌĚƅĚŝŬ͘� <Ğůƚ� �ĞŐůĠĚĞŶ͕� ϭϴϵϵ͘� ĂƵͲ
ŐƵƐǌƚƵƐ�Ϯϱ͕͘�DŝƐŬŽůĐŝ��ƌŶŽůĚ�Ɛ͘�Ŭ͘�Ă�ĐĞŐůĠĚŝ�Ąůů͘�ŐǇŵ͘�ŝĚ͘�ŝŐĂǌŐĂͲ
ƚſũĂ͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϭϳ͘�ĠǀĨ͘�ϯϱ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϴϵϵ͘�ĂƵŐƵƐǌƚƵƐ�Ϯϳ͕͘�ϱ͘�Ž͘Ϳ 

 

 

 



ϰ�͘�ŽůĚ͘ 
/s͘�ĠǀĨ͘�ϯ͘�Ɛǌ͘� 

���� 

ͣ'ǇŵŶĄƐŝƵŵƵŶŬ� ƺŐǇĞ� –� DĞŐǇĠŶŬ� ĄůůĂŶĚſ� ǀĄůĂƐǌƚŵĄŶǇĂ�
ũĂŶƵĄƌ� ϭϭ-ŝŬŝ� ƺůĠƐĠŶ� ĨŽŐůĂŬŽǌŽƩ� ŐǇŵŶĄǌŝƵŵƵŶŬ� ŚŽǀĂ� ĠƉşͲ
ƚĠƐĠŶĞŬ� ŬĠƌĚĠƐĠǀĞů͕� ŚŽů� �ƵďƌĂǀĐǌŬǇ� >ĄƐǌůſ� ŵĞŐǇĞŝ� ƚ͘� ĨƅͲ
ũĞŐǇǌƅ� ƚĞƌũĞƐǌƚĞƩĞ� Ğůƅ� �ĞŐůĠĚǀĄƌŽƐ� ŬƂǌŐǇƾůĠƐĠŶĞŬ� Ă�
ŐǇŵŶĄǌŝƵŵ�ŚĞůǇĠƌĞ�ǀŽŶĂƚŬŽǌſ�ŚĂƚĄƌŽǌĂƚĄƚ͕�ŵĞůǇ�Ă�^ǌĠĐŚĞͲ
ŶǇŝ�ƚĞƌĞƚ�ũĞůƂůƚĞ�Ŭŝ�ŝůǇĞŶƾů͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϭϵ͘�ĠǀĨ͘�ϯ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϵϬϭ͘�ũĂŶƵĄƌ�ϮϬ͕͘�Ϯ͘�Ž͘Ϳ 

���� 
ͣ��^ǌĠĐŚĞŶǇŝ�ƚĠƌ�–�DŽǌŐĂůŵĂƐ�ŬĠƉĞƚ�ŶǇƷũƚ�Ă�^ǌĠĐŚĞŶǇŝ�ƚĠƌ͘�
�� ŐǇŵŶĄƐŝƵŵ� ĂůĂƉŽǌĄƐŝ�ŵƵŶŬĄůĂƚĂŝ� ƐĞƌĠŶǇĞŶ� ĨŽůǇŶĂŬ͘� �ǌ� ĂůĂͲ
ƉŽŬ�ĄƐĄƐĄŚŽǌ�ŚŽǌǌĄ�ĨŽŐƚĂŬ�Ɛ�ƌĞŶŐĞƚĞŐ�ƚĠŐůĂ�ǀĄƌũĂ�ƐǌŽƌŐŽƐ�ŬĞǌĞŬ�
ĄůƚĂů� ǀĂůſ� ĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄƚ͘�DŝŶƚĞŐǇ� ϭ� ĠƐ�Ъ�ŵŝůůŝſ� ƚĠŐůĄƚ� ĨŽŐŶĂŬ�
ĨĞůŚĂƐǌŶĄůŶŝ�Ăǌ�ĠƉşƚŬĞǌĠƐŚĞǌ͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϮϬ͘�ĠǀĨ͘�ϯϭ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϵϬϮ͘�ĂƵŐƵƐǌƚƵƐ�ϯ͕͘�ϯ͘�Ž͘Ϳ 

ͣ'ǇŵŶĂƐŝƵŵƵŶŬ� Ʒũ� ŝŐĂǌŐĂƚſũĂ� –� �� ǀĂůůĄƐŝ� ĠƐ� ŬƂǌŽŬƚ͘� ƺŐǇŝ� ŵ͘�
Ŭŝƌ͘�ŵŝŶŝƐǌƚĞƌ�ZĞŝƐ�&ĞƌĞŶĐǌ�ƚĞŵĞƐǀĄƌŝ�ĄůůĂŵŝ�ĨƅŐǇŵŶĄƐŝƵŵŝ�ƌĞŶͲ
ĚĞƐ�ƚĂŶĄƌƚ͕�ŐǇŵŶĄƐŝƵŵƵŶŬŚŽǌ�ŚĞůǇĞǌƚĞ�Ąƚ�Ɛ�Ăǌ� ŝŐĂǌŐĂƚſŝ�ƚĞĞŶͲ
ĚƅŬŬĞů�ŝĚĞŝŐůĞŶĞƐĞŶ�ŵĞŐďŝǌƚĂ͘͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�ϮϬ͘�ĠǀĨ͘�ϯϭ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϵϬϮ͘�ĂƵŐƵƐǌƚƵƐ�ϯ͕͘�ϯ͘�Ž͘Ϳ 

���� 
ͣ'ŝŵŶĄǌŝƵŵŝ� ďŝǌŽƩƐĄŐŝ� ƺůĠƐ� ǀŽůƚ� ŬĞĚĚĞŶ� Ɛ� Ă� ƚŽƌŶĂƐǌĞƌĞŬƌĞ�
ŶĠǌǀĞ�ŵĞŐƚĂƌƚŽƩĄŬ� Ăǌ� ĄƌůĞũƚĠƐƚ͘� >ĞŐĞůƅŶǇƂƐĞďď� <ŝƐƐ�E͘�EĂŐǇͲ
ĞŶǇĞĚŝ�ĂƐǌƚĂůŽƐ�ϯϬϬϵ�ŬŽƌŽŶĄƐ͕�ϲΣй�ĞŶŐĞĚŵĠŶǇĞƐ�ĂũĄŶůĂƚĂ�ǀŽůƚ�
ĠƐ�ŝŐǇ�Ăǌƚ�ĨŽŐĂĚƚĄŬ�Ğů͘��ǌŽŶŬŝǀƺů�dŝŵĄƌ�ĠƉŝƚƂŵĞƐƚĞƌŶĞŬ�ϮϬ͘ϬϬϬ�
ŬŽƌŽŶĄƚ� ĠƐ� &ĂƌĂŐſ� ƐǌŽďƌĄƐǌŶĂŬ� ϭϭϬϬ� ŬŽƌŽŶĄƚ� ƵƚĂůǀĄŶǇŽǌƚĂŬ�
Ŭŝ͘͟ 

;�ĞŐůĠĚŝ�hũƐĄŐ͕�y///͘�ĠǀĨ͘�Ϯϭ͘�Ɛǌ͕͘�ϭϵϬϯ͘�ŵĄũƵƐ�ϭϳ͘Ϳ 

ͣ�� ĨƅŐŝŵŶĄǌŝƵŵ�ŵĞŐŶǇŝƚĄƐĂ�–� �ĄƐǌůſ� ĂůĄ� ƐŽƌĂŬŽǌǀĂ� ǀŽŶƵůƚ� Ŭŝ�
ƚĞŐŶĂƉ�ƌĞŐŐĞů�Ă�ŐŝŵŶĄǌŝƵŵŝ�ŝłƷƐĄŐ�Ă�ĨƅŐŝŵŶĄǌŝƵŵ�Ƶũ�ƉĂůŽƚĄũĄͲ
ďĂ� Ă� ƚĂŶĄƌƚĞƐƚƺůĞƚ� ǀĞǌĞƚĠƐĞ� ŵĞůůĞƩ͘� ZĞŝƐ� &ĞƌĞŶĐ͕� Ă� ĨƅŐŝŵŶ͘�
ŝŐĂǌŐĂƚſũĂ�ŵĞůĞŐ�ƐǌĂǀĂŬŬĂů�ŶǇŝƚŽƩĂ�ŵĞŐ�Ăǌ�Ƶũ�ƚĂŶĠǀĞƚ�Ɛ�ĮŐǇĞůͲ
ŵĞǌƚĞƩĞ� Ăǌ� ŝłƵƐĄŐŽƚ� ĂǌŽŬƌĂ� Ă� ŬƂƚĞůŵĞŬƌĞ͕� ŵŝŬĞƚ� ƚƅůƺŬ� Ă� ũſ�
ƌĞŶĚ͕�Ă�ĨĞŐǇĞůĞŵ͕�Ă�ƚĂŶƵůŵĄŶǇ�ŵĞŐŬƂǀĞƚĞů͘���ĨĞŐǇĞůŵŝ�ƐǌĂďĄͲ
ůǇŽŬ�ĞůƅƚĞƌũĞƐǌƚĠƐĠǀĞů�Ġƌƚ�ǀĠŐĞƚ�Ă�ŵĞŐŶǇŝƚſ͘��ĚũĂ�Ăǌ�ĠŐ͕�ŚŽŐǇ�Ăǌ�
Ƶũ�ŝƐŬŽůĂ�ĄůĚĄƐƚ�ŚŽǌǌŽŶ�Ă�ƚĂŶĄƌŝ�ƚĞƐƚƺůĞƚ�ŶĞŚĠǌ�ŵƵŶŬĄũĄƌĂ͊͟ 

;�ǌĞŐůĠĚ͕�Ϯϭ͘�ĠǀĨ͘�ϯϳ͘�Ɛǌ͘�ϭϵϬϯ͘�ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϯ͕͘�ϯ͘�Ž͘Ϳ 
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„Az állam és Czegléd városa között fennálló szerződésben 
megállapított határidőnél ugyan két évvel későbben, de azért 
még nem későn, hanem épen jókor készült el iskolánk saját, 
külön e célra emelt épülete. A kétemeletes, tekintélyes épület 
nemcsak magában a városban tűnik fel, mint a város legna-
gyobb és legszebb épülete, hanem nagy arányaival és különö-
sen a kupoláján magasratörő huszártornyával már messze 
vidékről is magára vonja a vasúton bármely irányban Czeg-
léd felé közeledő utas figyelmét. Az épület főhomlokzata és 
a Vasút-utca között, egy igen nagy, kb. 1300 m2 területű 
park létesíttessék, másrészt pedig, hogy az épület mögött, az 
ifjúság óraközti üdülésére és a délutáni játékokra, egy hatal-
mas, körülbelül 4600 m2 nagyságú udvar maradjon rendelke-
zésre, vagyis oly nagy udvar, amilyennel Magyarországon 
vajmi kevés tanintézet dicsekedhetik. 

Az épület méreteivel is imponál. A főépület hossza 60.70 
méter, a mellékszárnyaké 34.40 méter, a földszint magassá-
ga az utca felett 2.30 méter, a főpárkányé 17.20 méter, a 
tető gerincé 22.20 méter, a huszártoronyé 31.40 méter. A 
huszártoronyból még egy 4.50 méter hosszú vas zászlórúd 
emelkedik ki. 

Az épület dicsőségére válik a tervező építőművésznek, Pár-
tos Gyulának, de dicsőségére válik a nagy anyagi áldozato-
kat hozó Czegléd város közönségének is. Adja a Mindenha-
tó, hogy az épület, mely a vidéki középiskolák sorában kétsé-
gen kívül mind szépségre, mind célszerűségre nézve a legel-
sők közé tartozik számos emberöltőn át legyen a békés és 
hasznos tanítói munkának otthona, hogy ilyenformán belőle 
a képzett és művelt ifjaknak egész serege kerüljön ki az élet-
be, az iskolának, Czegléd városának és magyar hazánknak, 
valamint a tudománynak dicsőségére és büszkeségére!” 
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