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Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár                                    

„Cegléd -zsindelyes, nádas háztetői fölött kálomista kakas kukorékol az érckupolás, zö-
mök templomon. Ha rátűz a nyári nap, a rézkakas szikrázik a rézboglya tetején. … 
Hosszú lábasház szegte akkor egyik oldalát a térnek: a városháza. Hűvös árkádjai alatt 
fakó paszomántos kék becsű paraszthajduk, darabontok, városi tizedesek ácsorogtak 
naphosszat, fehér gombokat pökvén a makrapipa mellől csizmájuk orra elé…„ 

(Kárpáti Aurél: A Vándor visszanéz) 

A kezdetek…. 

Cegléd a XVIII-XIX. században egy poros, eső után sáros város volt, girbe-görbe utcákkal, zsin-
delyes, nádfedeles házakkal. Az, hogy a település alvó állapotából felébredt, sokban köszönhe-
tő a széleslátókörű „nevezetes” Gubody Ferenc polgármesternek, aki 1884 és 1907 között állt a 
város élén és egyebek mellett nagy szerepet játszott a ma látható városháza felépülésében is.  

1889-ben hozott határozattal szavazta meg a közgyűlés egy új, a kor igényeinek megfelelő vá-
rosháza építését. Ugyanis ezen a helyen már állt egy öreg épület. Hogy ez mikor épült ponto-
san, nem tudjuk, a források sem adnak egyértelmű választ, de vannak feljegyzések, levéltári 
iratok egy, a XVIII. századból épülő városházáról is. 

„A  CEGLÉDI  SZÁMADÓ  BÍRÓ 1781-1782-ben jegyezte fel a 
„Város  Háza  épí etésére  le ”  költségeket, amely az 1781. 
augusztus 23. és 1782. június 16. közö  vásárlásokat tünte  
fel. A szükséges meszet Nézsáról (100 mérő), Csővárról (196 
mérő), a követ helyben (70 öl) szerezték be. A téglát is hely‐
ben ége ék (három kemencéből 78 000 db tégla került ki). A 
faanyagot Pestről és Szolnokról, a „padolni  való”  és 
„stukatórszöget” a kecskemé  és nagykőrösi vaskereskedők‐
től hozták el. Az anyagköltség összesen 2293 forint és 82 dé‐
nár költséget te  ki.” (A  három  város  építészete  /  Novák 
László, Nagykőrös, 1989, p. 134-135.) Cegléd – 1750 
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 Ez volt-e az 1890-ben lebontott épület, amely a Kossuth téren állt? Ezt még homály fedi.  Hid-
végi Lajos helytörténész így ábrázolja a régi városházát: 

„A régi városháza ugyanazon a helyen állt, ahol a mostani. Földszin‐
tes volt, klasszicista s lusban épült, bol ves, oszlopos tornáccal, mely 
kifelé néze  a piactérre, esős időben sok ember húzodo  alája. A 
tornác földje téglás volt, este a falba erősíte  karokon lámpások vilá‐
gíto ak télen-nyáron. A barokk szárnyon volt a tanácsterem, hat ab‐
lakkal a piactérre, és mert a nép nem fért a szűk terembe, az ablak 
ala  hallga ák bolyhokba verődve a férfiak az ülések vitáit, a határo‐
zatokat. Innen nyílt a polgármester szobája. A két épületet egy bolt‐
hajtásos, hatalmas kapu kötö e össze. A kapura szögezték a tanácsi 
hirdetményeket, és a kapu fölö  volt befalazva a város oroszlános 
kőcímere, mely ma a múzeumban található. Kinn a téren voltak az 
icéskofák, búzát, rozsot, árpát, kukoricát mértek, tőlük kele  irány‐
ban, a hűvös oldalon volt a húspiac, elsőnek a mészárosok, azután a 
hentesek, juhvágók és a lábát tört szerencsétlen állatok húsának ki‐
mérői, majd  a halárusok, zöldségesek, faggyúgyertyások, szappano‐
sok, sóárusok és paprikások. A tejpiac a túrósasszonyokkal, sajtosok‐
kal a városháza oldalán. A piac közepén, ahol ma a szentháromság 
szobor áll, negyvennyolc szeptemberének utolsó vasárnapján, a vá‐
rosházáról kihozo  asztalon állva szólíto a fegyverbe Kossuth Lajos a 
ceglédi népet.  

Eltűnt ez a világ a régi városházával együ , kihaltak az i  szolgáló 
drabantok, hadnagyok, a csendbiztos, a kapitány, a csűrbiztosok, az 
utcabírák, előfoga  hadnagyok, a cigánybíró, a város kocsisa, a víz‐
hordó, az éjjeliőrök és a város gazdasszonya. Emléküket a régi taná‐
csi jegyzőkönyvek őrzik, kit, mikor fogado  föl a város, mi volt a fizetése, természetbeni járandósága, ruházata, kö‐
telessége. Felelősségük arányában kapták az évi fizetést, a csendbiztos 300, a hadnagy 220, az őrmester 160, a dra‐
bant 144, a toronyőr 144, az utcabíró 30, a cigánybáró 24, a juhászbíró 24 forintot. A város ado  rájuk egyenruhát, 
évente egy zsinóros posztónadrágot, egy pár új és egy fejelés csizmát, egy kalapot, kétévenként egy a llát, négy 
évre köpönyeget, nyaranként egy Hunyadi-spencert és magyar nadrágot nemze  zsinórral. 

Emlékezzünk hát ezekre a rég volt városszolgákra, akik, ha kelle , fegyverrel is védték a közösség vagyonát, tekin‐
télyét.” (Hajdan volt városszolgák / Hídvégi Lajos. – Ceglédi Hírlap, 1988. május 31., 9. o.) 

Nézzük, milyen események vezettek az új városháza megépüléséhez, korabeli újságok és jegyző-
könyvek segítségével. 

1885 - Felmerül egy új városháza építésének kérdése  

„A  REGALE  JOG MEGVÁLTÁSA   - Általánosan elismert szükség a jelenlegi városházának, mint rozzant, elavult s a 
czélnak meg nem felelő épületnek ujból építése; ilyen városháza egy 25 000 lakosságú városban sem türe k meg, 
mert eltekintve külsejének dísztelen voltától, hivatalos szobáinak setétsége s részben egészségtelen volta – a ta‐
nácsterem elégtelensége már eddig is sok panaszra ado  alkalmat, midőn egy kissé népesebb közgyűlésben a képvi‐
selők se találnak helyet, a hallgatóság pedig a nyilvános ülésekből törvény ellenére a hely szüke mia  kizára k. Ud‐
vara már most is szintén szük, ha pedig a vasút-utcza kinyi a k és kele  részéből 4 öl levága k, másik négy öl újra 
beépite k, éppen mozogni se lehetend az udvaron s kénytelen lenne a város egy másik telken tüzoltó eszközeit és 
egyéb tárgyait, tüzi fáját stb. elhelyezni.  

A katolikus templom körüli tér rendezési 
terve1818-ban, a Városházzal 

(Forrás: Három Város építészete/Novák L.) 
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Általánosan érze  szükség továbbá a piacznak mielőbbi kibővítése, mely ma a forgalom követelményeinek egyál‐
talán nem felel meg. Ha sikerülne az uradalommal a regale megváltásánál egyezségre jutni, - a városház kérdés is 
gyökeresen meg lenne oldva, másrészről a piacz is legalább szerényebb mérvben kibővítve lenne. Nevezetesen a 
jelenlegi, különben is a forgalomhoz képest igen terjedelmes fogadó, igen csekély költséggel város házául átvál‐
toztatható, a mai város háza pedig lebontatván, telke a piacz kibővítésére felhasználható lenne. … Az átalakitás 
mindenesetre néhány ezer frtba kerülne, ugy az uj fogadó helyiséggé leendő átalakítása is az ezredesi laknak. A 
város háza lebontása és a teleknek piaczul felhasználása folytán a Gombos ház vonalán legalább 8 bolt lenne épít‐
hető, melynek jövedelme a lebontás által elpusz to  boltok jövedelmét pótolná, azon kívül pedig az építési tőkét 
is törlesztené. - Szalay Sándor főjegyző” (Czegléd, 1885. június 7., 1-2. o.) 

„JEGYZŐKÖNYV  –  1889. április 11-én tarto  közgyűlés jegyző‐
könyve. Elnök Gubody Ferencz, jegyzők Szalay Sándor fő, Deli Béla 
h. jegyző. A városi tanács előterjesztése, hogy a város házánál levő 
ugyneveze  istálló épület lebontassék 52 szavaza al, 37 szavazat 
ellenében elfogadtatván, egyben elfogadtato  a tanács azon elő‐
terjesztése is, hogy a lebontás által hajléktalanná valandó hivata‐
lok a Kis Gyula féle házba helyeztessenek át és hogy a további te‐
endők iránt javaslat kidolgozása és előterjesztésére bizo ság ne‐
veztessék ki, mely bizo ság munkálatait haladéktalanul megkezd‐
vén jelentését f. hó végéig adja be. A bizo ságba polgármester 
által saját elnöklete ala  kinevezte ek: Takács József, B.  Molnár 
Sámuel, Szalay Lajos, Bartha Ferencz, Balog József, Farkas Sándor, 
Ágai István, Dobos Mihály, B. Farkas Mihály, Váradi Dávid, Szeleczki János, Fábiánek Vilmos képviselők, Csizmadia 
Ferencz városi mérnök, Szalay Sándor főjegyző, Feliciedes Sándor.”                                                                                          

„JELENTÉSE  A  VÁROSHÁZ  ÉPÍTÉSE  TÁRGYÁBAN  KIKÜLDÖTT  BIZOTTSÁGNAK  –     
A város képviselőtestülete ez évi ápril hó 11-iki napján tarto  közgyűléséből azon 
megbízással küldö  ki bennünket, mint bizo ságot, állapítsuk meg a teendőket 
arra nézve, mi történjék a 4255/1889. számú képviselőtestüle  határozat folytán 
lebontandó városházi részek helyével illetőleg azon utczavonallal, mely a lebontás 
folytán üres építkezési vonallá válik? Tudni illik, egyszerűen elkerí essék-e az, ki‐
építessék-e, s ha igen, állandó vagy ideiglenes épületet emeltessék azon helyen? 
Szóval figyelembe véve a város anyagi helyzetét, figyelembe véve azon térnek ér‐
tékesítését és jövedelmezővé tételét, reánk bízato  első sorban a véleményezés 
joga és kötelessége.” (Czegléd, 1889. június 9., 3. o.) 

„A VÁROSHÁZA KÉRDÉSE – A városház vasút-utczai részének lebontása hozta sző‐
nyegre az új városháza építésének fontos kérdését. A kiküldö  bizo ság, melynek feladata volt javaslatot tenni a 
lebontás utáni teendőkre nézve. … Ha tehát a bizo ság jelentése helyes alapon nyugszik, nem szenvedhet kétsé‐
get, hogy városunk érdeke szigorúan megköveteli annak mielőbb végrehajtását, az i  kifejte  pénzügyi művelet 
keresztülvitelét s az új városházának mielőbbi felépítését.” (Czegléd, 1889. július 7., 1. o.) 

1889. augusztus  – Döntés a megépítésről 

„VÁROSI KÖZGYŰLÉS – 1889. AUG. 23. – A városház építésének ügye ma harmadszor került a közgyűlés elé, mely 
hivatva volt a fele  jogérvényesen határozni. A tárgyalást Nyújtó Pál nyito a meg, általánosságban az építés mel‐
le  nyilatkozván. Ez iránt Makáry István apát-plébános emelte föl szavát a tanács javaslata melle  s valóban min‐
den izében remek beszéddel hivta fel Czegléd város polgárságát arra, hogy ne csak üres szavakkal szteljük Kos‐
suth Lajos nagy nevét, hanem te ekkel bizonyítsuk be, hogy mi igaz hű követői vagyunk amaz elveknek,  

Cegléd—1844, Giba Antal térképe 

(Forrás: Három Város építészete/Novák L.) 

Cegléd címere—Városháza 
Fotó: Szilaj Anikó 

(PML-KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK_1889_01_V. 71-a_14. kötet, 122-123. o.) 



   VIII. évf. 1. sz.   4  

melyet Kossuth Lajos zászlajára felírt és hangoztato  és melyeket szóval és írásban hangoztatni ma se szűnt meg. 
Elmondá, hogy a mai ódon városháza omlatag homlokán ágaskodó oroszlán nem az átkos visszavonásnak, nem a 
tehetetlen maradiságnak és nem a gyáva visszahuzódásnak a jelképe, hanem a férfias erőnek, a magunkba vete  
önbizalomnak és előre való törekvésnek. Elmondá, hogy körülö ünk minden hozzánk hasonló nagyobb magyar 
város él és mozog, megy előre a haladás utján, nekünk sem szabad azoktól elmaradnunk, hanem minden kedvező 
alkalmat meg kell ragadnunk arra nézve, hogy városunk ugy az anyagi, mint szellemi téren lépést tartson a hala‐
dással, az ipar, kereskedelem fejlődjék, a szép irán  érzék nemesbüljön. Elmondá, hogy a városház építése a mel‐
le , hogy közszükség Czegléden, mindenezen czélokat magában foglalja és egy diszes, a kor kivánalmainak megfe‐
lelő városház legkifejezőbb jelképe a polgárok önkormányza  hatalmának.  

Egy pár érdektelen felszólalás után a szavazás megejtvén a tanács javaslata melle  igennel szavazo  99 képviselő, 
nemmel 25. E szerint a határozatot kimondta a közgyűlés, hogy új városházat épít, a további teendőkkel az építési 
bizo ságot és tanácsot a kötvény aláírásával a polgármestert és főjegyzőt a pénz felvételével Kapu Pál pénztárno‐
kot és Piros Jánost pénzügyi bizo ság elnökét, a polgármester és főjegyző közbejö e melle  bizza meg s határo‐
zatot a törvényhatósághoz fölterjesz . … Most pedig méltónak tartjuk megörökíteni az utókor elő  a városi képvi‐
selőtestület ama tagjainak névsorát, a kik e fontos kérdésben szavazataikkal a bizo ság előterjesztését olcsóbb 
kölcsön felvétele és az uj városháza építése iránt támoga ák, illetve azt elfogadták és akik ellenezték. 

Az előterjesztés elfogadására szavaztak: Koszorus Gyula, Deutsch Salamon, Makáry István. Bohus József, Deutsch 
Mór, Török József lelk., Takács József lelk., Dobos Mihály, Matolcsy Károly, Ócsai István, Schillinger Gábor, Farkas 
Pál, B. Molnár Albert, id. Dobos Pál, Herczeg Károly, Kohn Emánuel, Feliczides Sándor, Ujszászi Benő, Barta Mór, 
Füle Pál, Farkas Gábor, Pipis Antal, Kovács László, i . Várkonyi István, Bálint Mihály, Antal Ferencz, Kiss Sándor, S. 
Pálinkás József, B. Szűcs József, Szeleczki János, Hörömpő Pál, Füle János, Szikszai József, Sági Károly, Farkas Sán‐
dor, Tálasy Árpád, Csillag Ármin, Füle Bálint,  i . Borka  János, Fabinanek Vilmos, Zámbó János, Váradi Dávid,  i . 
Gorócz Albert, Nyujtó Pál, Kósik Pál, Czinege András, Biró Mihály, Zsemlye Pál, id. Hartyáni András, Márta József, 
Kósik Lajos,  i . Váróczi  István, Elefánt György, Német Mihály,  id. Kovács József, Szalisznyó Mihály, Ernyei Alajos, 
Göbölyös András, Szerdahelyi Vilmos, Tóth Elek,  i . Kovács  József, Kászteszi  János, Szalkai Sámuel, Balog  József, 
Cseh András, Negyedi Mihály, Szüle Károly, Cseh László, Ágai István, Antal János, Csurgai Mihály, B. Farkas János, 
Kardos Ferencz, Szalai Lajos, Kovács István, főkap. Szalai S., Kormuth Géza, Túri János számv., Csizmadia Ferencz, 
Deli Béla, Aranyi Lajos, Kapu Pál, i . Dobos Pál, Dely Károly, Zsengellér János, Sánta Béla, Kiss Gyula, Dr. Csurgai 
László, Bartha Ferencz, Piros János, Fischer Jakab, Wéhly Sámuel képviselők, össz.: 99 

Az előterjesztés ellen szavaztak: Paulovics János, Szebenyi István, G. Biró István, Magyar Mihály, Magyar István, 
Nagy András, Szepesi György, Tóth István, Baranyi Péter, Farkas András, Vég Pál, Herczeg János, Lugosi János, Nyi‐
ri Sándor, Kmetyó Pál, Varga Mihály, Füle Mihály, Vermes Mihály, Vermes István, Osgyáni Istán, Reggel Ferencz, 
B. Molnár Sámuel képviselők: össz.: 25.” (Czegléd, 1889. augusztus 28., 2.o.) 

1890 - A pályázatok bírálata és eredményhirdetés                                  
Nem a győztes pályamű kerül kivitelezésre                                 

„AZ ÚJ VÁROSHÁZA szebbnél-szebb terveinek szemlélete alkalmával merülnek fel bennünk az éberségre intő gon‐
dolatok, mely tervek most vannak Budapesten birálat ala . Az uj városháza hosszú év zedekre szóló monumentá‐
lis disze leend városunknak: de bármelyik tervet fogadja el a bíráló bizo ság, az lesz a legszebb, melynek méltóság‐
teljes kölseje összhangban leend annak belsejével, vagyis azon szellemi tényezővel, melylyel együ esen képezi 
értékes kincsét s díszét városunknak, a közigazgatási erőkkel, a mik abban az összes polgárságot képviselik. Kell, 
hogy legyen a legerősebb vasas téglánál erősebb alappal bíró fundamentum: a kormányzásbani becsületesség és 
jellemszilárdság; kivánta k a nép bizalmával szilárdan összekapcsolt egyetértő képviselőtestület.”  (Czegléd, 1890. 
márc. 1.)  

„AZ ÚJ VÁROSHÁZA épület terveire hirdete  pályázaton 15 pályázó közül Balázs Ernő építész nyerte az első díjat, 
a ki a czeglédi takarékpénztár és a református templom terveinél is az első díjat nyerte.” (Czegléd,  1890, március 
23., 2. o.) 
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„VÁROSI KÖZGYŰLÉS ÁPR. 24-ÉN - A városi építésze  bizo ság jelentése az építendő városháza terveiről. A bizo ‐
ság az „Alföldnek”  jeligéjű tervezetet ajánlja a közgyűlésnek elfogadásra. A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul ez 
indítványhoz, a tervet – mely 300 frt értékű – megveszi s kimondja, hogy ennek kiépítését vite  keresztül, mint leg‐
czélszerűbbet s legjutányosabbat, nem pedig az I. díjjal kitüntete et. A jeligés levél felbontatván kitűnt, hogy az 
„Alföldnek” jeligéjű terv szerzői Márkus Ágoston és Illés Gyula  fővárosi mérnökök, kik is a bizo ság által a terven 
szükségesnek javasolt kiigazítások eszközlésére fölkéretnek. Valószínű, hogy teljesíteni is fogják. A bizo ságnak az 
építés idejére vonatkozó javaslatára kimondja a közgyűlés az építést, ha ez erre szükséges pénzt mihamarább sike‐
rül előteremteni, augusztus hóban megkezde , ami a városra is pénzbeli előnyökkel jár, mert a Gombos-ház felőli 
részen kezdetvén meg az építkezés, a boltokért fizetendő árenda körül belül 1000 fr al pótolná a város kiadásait. 
Ha nem sikerül, ugy 1891-ben kezde  és végezte  be. Végre a lebontandó épület kőanyagait – a bizo ság javaslata 
értelmében Várady Dávid ellenjavaslata ellen,—ki eladatni kére k, mivel a kő utkészítésre nem alkalmas – kőutak 
készítésére alkalmazni a közgyűlés elhatározza.” (Czegléd, 1890. április 27., 2. o.)  

„HIRDETMÉNY – A ceglédi városházi pályatervekre nézve Pecz Samu, budapes  műegyetemi tanár Tandor O ó és 
Richl Antal budapes  építész urakból alakíto  biráló bizo ság által eszközölt birálat befejeztetvén, annak ered‐
ményéhez képest a kitűzö  800 forint pályadíj a ke ős vörös körben irt „I.” betű jeligés pályatervnek ítéltete  
oda, melynek tervezője a felbonto  jeligés levél szerint Balázs Ernő bu‐
dapes  építész. A városi képviselőtestület f. évi április 24-én tarto  köz‐
gyűlésében az építő bizo ság javaslata alapján egyhangúlag azt határoz‐
ta, hogy az „Alföldnek” jeligés pályatervet épí e  föl s e célból azt a pá‐
lyáza  hirdetményben kikötö  300 forint árban megveszi, mely pálya‐
tervnek szerzői, a közgyűlésen felbonto  jeligés levél szerint Illés  Gyula 
és Márkus  Ágoston  budapes  építészek. A városi képviselőtestületet 
eme határozat hozatalánál az vezérelte, hogy annak architekturája a köz‐
tetszést általában megnyerte, s beosztása, a város tulajdonába juto  
pályadíjj nyertes tervből átveendő módosításokkal, a célnak és a város 
igényeinek leginkább megfelel, s annak költségvetése, a közgyűlés által 
megszavazo  költségelőirányza al megegyezik.  

Midőn erről az összes pályázó urakat értesíteném, az iránt van szeren‐
csém fölhívni, hogy a benyújto  pályaterveknek az illetők kezéhez a város költségén eszközlendő visszaküldése 
vége  cimöket közölni szíveskedjenek. Egyú al nem mulaszthatom el a város közönsége nevében köszönetemet 
nyilvánítani úgy a birálóbizo ságnak mint a pályá‐
zók minden egyes tagjának, hogy a pályázat sikeré‐
nek emelésében közremunkálni szívesek voltak.  
Gubody Ferenc mb polgármester – Cegléd, 1890. évi 
április 26-án.”(A  Magyar  Mérnök-  és  Építészet-
Egylet He  Értesítője, 1890. május 2., 136. o.)  

 „AZ ÚJ VÁROSHÁZA közgyűlés által elfogado  terv‐
ének készítői Márkus Ágoston és Illés Gyula már meg‐
jelentek városunkban s a terven kívánt módosítást 
közelébb minden díj nélkül fogják teljesíteni tudvale‐
vőleg az elfogado  tervért 300 forint szteletdíjban 
részesülnek. Remélhető tehát, hogy az idén még – 
miután a felveendő kölcsön irán  tárgyalások is ered‐
ményes befejezéssel kecsegtetnek, - hozzáfognak a 
felépítéshez és az első sorban le fog a mai városháza 
istállóépülete az utczasor legnagyobb előnyére bontatni. Neveze  építészek a felügyeletet az építkezésnél a vállal‐
kozási ár 2 %-tól hajlandók teljesíteni.” (Czegléd, 1890. május 4., 2. o.) 

Cegléd város pecsétnyomója-1626 
(Cegléd története/ Ikvai N.) 

A városháza — Tibai Takàcs Jànos festménye                    
(Fotó: Felföldi-Varga Viktória)  
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1890. szeptember - Lebontásra kerül a régi épületet 

„A RÉGI VÁROSHÁZÁT a haladás jelszava, miként hajdan Jerikót a trombita szó – kérlelhetetlenül romba dön . 
Miután megadato  neki a kegyelem utolsó jele – t. i. az utókor és a levéltár számára lefényképeztetni – hozzáfog‐
tak a kele  szárny lebontásához. Most folyik a munka. Lekerült a régi dicsőségünket hirdető oroszlán is a kapube‐
járás homlokzatáról.” (Czegléd, 1890. szeptember 7., 3. o.) 

„BOKRÉTAÜNNEP — Az építkezéseknél szokásos bokrétaün‐
nepet a városház építését vezetők és munkásaik a jövő hé‐
ten szerdán vagy csütörtökön tartják meg. Az ilyenkor szoká‐
sos alkalmi ajándékok fele  az építési bizo ság akként hatá‐
rozo , hogy nem italmenüekben adja azt ki, hanem pénz‐
ben. Illő jutalmat kapnak a munkavezetők, a kőmüvesek fe‐
jenkint 1 frt, a napszámosok 50 krt.”  (Czegléd, 1891.  július 
26., 4. o.) 

„AZ UJ VÁROSHÁZA - mely nagy darab földön párját ritkító 
remek épület lesz s impozáns méreteivel uralja a Kossuth-
teret – igy félmunkában is kellemes benyomást gyakorol a 
szemlélőre. A falak és boltozatok nagyobbra készen vannak s a tetőzet felállításán dolgoznak. A bádogos munká‐
kon Rónai  János, az asztalos munkákon Kádas Mihály  két kitünő iparosunk műhelyében folyik a serény munka. 
Nem érdektelen, hogy az épületre összesen 312 darab különféle ajtó, kapu és ablak készül, miknek legnagyobb 
része már befejeze  munka..” (Czegléd, 1891. augusztus 9., 3. o.) 

„CZEGLÉDVÁROS ÁLTAL, 127 267 frt 9.6 kr. költség előirányza al építendő uj városháza tárgyában, a f. évi novem‐
ber 23-án megtarto  árlejtés alkalmával, összesen 41 külön féle ajánlat nyujtato  be, ezen zárt ajánlatok, az építő 
bizo ság ülésében le ek felhivatva, az eredmény az hogy Mayerfeld és fia szegedi czég 130,884 frt 19 krral legelő‐
nyösebb ajánlat tevőnek constatáltato , minthogy azonban a czég, az egység árak számitásánál 9000 frt különbö‐
ze  hibát csinált s igy ajánlata nem 130 ezer, hanem 139 ezer forintra rugo  – az előnyösen pályázók sorából ki‐
ese , s megállapí ato , hogy legelőnyösebb ajánlataik vannak Antóni és Társának 131, 752 frt 22 krrak, Iraszeg és 
Társának 140,613 fr al, Naskovics és Társainak 131,443 frt 80 krral. Minélfogva az építő bizo ságnak uj határidő‐
vel, e három legelőnyösebb ajánlat tevőt ujabb pályázatra hivta fel. Megemlítjük, hogy a czeglédi iparosok szintén 
szép számmal ve ek részt a concurencziában. Szeleczki  János 138 ezer forint ajánla al az összes munkálatokra, 
Rónai János 3273 frt 80 krral a bádogos munkálatokra, Nyiri István 14,894 frt 87 krral az ács munkálatokra, Piros T. 
14,888 frt 80 krral az asztalos és mázoló munkálatokra, Rónai János 1093 fr al árnyékszék berendezésre, Scheiber 
Zs. 1612 frt 80 krral az üveges munkálatokra.” (Czegléd 1890. november 30., 2. o.) 

„AZ  UJ  VÁROSHÁZA  alapozási munkálatai már annyira előreha‐
ladtak, hogy a földkiemelés az egész területen csaknem befejezve 
le  s az alapfalak lerakása ve e kezdetét, még nem nagy erővel, 
de a jövő hét folyamán már 40-50 kőműves fog, városunk e legu‐
jabb büszkeségén dolgozni.”  (Czegléd, 1891. április 19., 3. o.) 

„TANÁCSÜLÉS – Gubody Ferencz polgármester az iránt tesz előter‐
jesztést, hogy a városi boltok bérbe adása vége  a szükséges in‐
tézkedések megtételét a tanács rendelje el. Megbízza a tanács Vá‐
róczi István gazdatanácsnokot és Bezzeg Pál mérnököt, hogy a bolt 
helyiségeket már most számok által jelöljék meg, azok vonalait tüntessék ki, az ügyész által elkészítendő árverési 
feltételek alapján, a bérbeadás vége  az árverést tartsák meg.” (Czegléd, 1891. július 26. 2. o.) 

1891 - Megkezdődik az építkezés 
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1891. augusztus - Verseny a boltok bérleti jogáért 

„BÉRBEADÁS – Czegléden az újonnan felépült városháza épületében a főtéren 21 különböző nagyságu üzlethelyiség 
november 1-től kiadó. Értekezni lehet Berger utódainál Czegléden.” (Czegléd és Vidéke, 1891. augusztus 23.,3. o.) 

„BOLTBÉRLET – Az új városháza boltjait a legutóbb megtarto  bérbeadás alkalmával Barta Mór kereskedő ve e ki 6 
évre. Az évi bér összege 7001  10 kr.” (Czegléd és Vidéke, 1891. augusztus 23., 3. o.) 

„AZ ÚJ VÁROSHÁZA – Nap-nap után jobban domborodik ki az uj város‐
ház látképe s mindenki megelégedéssel szemléli az impozáns épületet. 
Külsőleg már nem sok kell, hogy elő ünk álljon valódi pompájában s 
dísze legyen a főtérnek. A boltok beállítása is rohamosan folyik s né‐
hány nap mulva igazi élveze el fogjuk szemléltetni a gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb kirakatokat. A tető bebádogozása is rövid időn belül kész 
lesz; csak a belső munkálatok maradnak hátrább ha t. i. az idő nem ked‐
vező a szükséges munkálatok végzésére. Csak örülnünk lehet, hogy vá‐
rosunk alig egy év ala  két díszes középüle el gazdagodik! Mint tudjuk, 
a kir. adóhivatal is az uj városháza helyiségébe költözik át.”  (Czegléd, 1891. november 8., 3. o.) 

„AZ UJ VÁROSHÁZA a tavasz közeledtével apránként teljesen benépesül. Miután az összes hivatali helyiségek – a 
még nem kész nagyterem kivételével – a vállala ól átvéte ek, megkezdték az egyes hivatalok az átköltözködést. 
Ma már a városi adóhivatal és az adópénztár az összes járulékaival elfoglalta a számára kijelölt udvari emele  ré‐
szeket s 20.-ig valamennyi hivatal beköltözködik. Természetesen egyenlőre csak a meglévő, bár rendkívül elhasz‐
nált és avult butorza al, mert a belső berendezés és felszerelés, mely 3-4 ezer frtot vesz körülbelül igénybe, ma is 
függő kérdés, mely megoldást csak a helyszínén mutatkozó szükségeshez képest nyerhet és akként, hogy a meglé‐
vő és kijavításra érdemes butordarabok is felhasználtassanak.” (Czegléd, 1892. március 13., 4. o.) 

1893. február 2. - Ünnepi közgyűlés az új Városházán 

„JEGYZŐKÖNYV Czeglédváros képviselő testületének 1893. év február 2-án tarto  
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Gubody Ferencz polgármester azon alkalom‐
ból, hogy az újonnan elkészült s berendeze  közgyűlési teremben ezen első közgyű‐
lés tarta k üdvözli a szépszámban összegyűlt képviselőket és örömének ad kifeje‐
zést a fele , hogy a nagy mű befejeztetvén a városnak kiváló díszére szolgál nem‐
csak, hanem a nagy áldozatnak megfelelő jövedelmet hoz. Ezen ünnepélyes alkal‐
mat felhasználva indítványozza, hogy Czegléden egy főgimnáziumot állít fel. Ezen 
czél elérésére mindenek elő  Dobos János mérnök urat, aki soha meg nem hálálha‐
tó nagylelkűséggel mezőgazdasági iskola felállítására 75 000 frt alapítványt te , 
küldö ségileg felkérem, indítványozza, hogy tetézze nagylelkűségét azzal, és adja 
beleegyezését abba, hogy nagylelkű alapítványa a gymnásium alapjára fordítathas‐
sék. Indítványozza továbbá, hogy a mai nap emlékére mondja ki a közgyűlés, hogy a 
volt katonai kórházat kisdedovodával összekötö  árvaházul alakítja át. Az ezen inté‐
zet czéljaira szükséges költségeket megszavazza. Határozat: Az indítványt a képvise‐
lőtestület egyhangúlag elfogadja.  

Makáry István apát-plébános szót kérvén kifej , hogy miután Gubody Ferencz pol‐
gármester a városháza építése körül kifejle  nehézségek leküzdésében rendkívüli 
erélyt fejte  ki, s az ő körültekintő intézkedésének köszönhető, hogy ezen a város 
tekintélyét emelő épület czélszerű berendezésével elkészült,- ezért Gubody Ferencz polgármesternek jegyzőkönyvi‐
leg köszönet és elismerést szavaztassék meg.” (PML-KÖZGYŰLÉSI  JEGYZŐKÖNYVEK- 1893_V. 71-a 16. kötet, 287-
290. o.) 

 

 

Városháza—Díszterem    
Fotó: Felföldi-Varga Viktória 
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„VÁROSI KÖZGYŰLÉS – Az uj városháza hóval fede  rézkupolája csucsán vigan lenge  mult csütörtökön a három‐
színü lobogó, mely a képviselő testületnek a teljesen elkészült díszteremben tartandó első közgyűlését jelzé. Nagy 
és nevezetes nap volt ez városunk történetében. Érezte is a nap 
jelentőségét minden városatya s már 10 óra tájban sűrűn érkez‐
tek meg egymás után a városházára, melynek főkapui nyitva 
állo ak s futó szőnyeg boritá az oszlopcsarnok kövezetét. A tá‐
gas év világos közgyűlési terem igen megkapó képet nyújto  
midőn elnöklő Gubody Ferencz polgármester, elnöki székét az 
emelvényen, Szalay Sándor előadó és Deli Béla jegyző közö  
elfoglalta. Jobbra és balra a tanácsnokok és városi sztviselők 
ültek, a padsorokat pedig összesen 163 képviselő sűrűn betöl‐
tö e. A karzat is megtelt városunk előkelő s a közügyekért is 
érdeklődő szép hölgyeivel, kik néma kiváncsisággal szemlélték 
az odalenn ülő komoly városatyákat. Gubody polgármester a díszülést a következő beszéddel nyito a meg:  

Tisztelt közgyűlés! Örömmel üdvözlöm a  sztelt képviselőtestület tagjait ez ünnepélyes alkalommal, hogy ily szép 
számmal jelennek meg; ünnepélyes alkalomnak nevezem a mai közgyűlést azért, mert a nagy mű befejezése: a vá‐
rosház felépítése után ez az első közgyűlés, melyet e díszes teremben tartunk. 

Nagy művet fejeztünk be, nagy alkotásunkra tesszük rá a mai napon a koronát, mert úgyszólván semmiből, város‐
unk  érdekeinek,  tekintélyének, méltóságának megfelelő  épületet  emeltünk, melynek  jövedelme,  a  belé  fektete  
tőkét maga lefize . Ellenségünk sem tagadhatja, hogy szerencsésen és jól építe ünk, s hogy e mű befejezése város‐
unkban korszakot alkot. Távol van tőlem, hogy ennek érdemét magamnak tulajdonítsam, de nem tagadhatom, jól 
esik a  tudat, hogy e műben nekem  is  van részem,  jól esik a  tudat, hogy hálám egy  részecskéjét  sikerült  lerónom 
azon város  irányában, mely engemet, az  idegent, polgárainak elsőjévé te . Az érdem oroszlánrésze ez alkotásért 
önöket ille   sztelt képviselő urak, az érdem e város értelmes közönségéé s azon képviselőtestület, melynek józan 
belátása, a magán érdekből eredő ámítás s félrevezetésekkel szemben is, felismerte a közérdeket, s határozatával 
azt szolgálni lehetővé te e. Erre a bölcs belátásra minden városnak, de különösen nekünk, nagy szükségünk van s 
lesz a jövőben is, mert bár halad e város, de nagyon sok kérdés vár még megoldásra, nagyon sokat kell tennünk a 
jövőben is, hogy ez a nagy egyesület, melyet Czegléd város közönsége néven ismer az ország, a természet s az or‐
szág törvényei által előírt kötelességeinek megfelelhessen.” (Czegléd és Vidéke, 1893. február 5., 2. o.) 

Gubody Ferenc halála után, új polgármester került a Városházára:          
a fiatal, 26 éves Gombos Lajos. 1907. szeptember 5-én, megválasztása‐
kor hangzo ak el köszöntő szavai:  

„E pillanat ünnepélyessége és komolysága sokkal inkább meghat, sokkal 
elfogultabbá  tesz,  sem hogy  azért  a  nagy  kitüntetését,  a mely  engem 
ért, kellően és méltóan köszönetet tudjak mondani. Köszönöm önöknek 
uraim  lelkem mélyéből  azt  a  kitartást, melyet  tanusito ak a különféle 
támadásokkal  szemben.  A  körülmények,  melyek  közö   megválasz‐
ta am, nem alkalmasak arra, hogy a mai napon a követendő irányokat 
teljesen kifejtsem, éppen ezért meg fogom várni a nyugodtabb időt, na‐
pot. De azért már ma kijelenthetem, hogy minden körülmények közö  
meg fogom tudni találni azt az utat, mely a köz, a város életének vezetésére üdvös lesz és saját egyéni becsületem‐
mel is összhangban lesz. Tudom, hogy nagy és nehéz szerepre vállalkoztam, különösen oly előd után, mint Gubody 
Ferenc volt. Nehéz a kezdet,  felmerülendő nehézségek  leküzdésére  sok erőre van szükségem. És honnan merítem 
ezt? Eszembe jut a költő tanácsa: ’Elő ed a küzdés, elő ed a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja. Az akarat: 
előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”    (Idézet Arany János:  Domokos napra ;  a szerk.)  

A városháza  

 Fotó: Felföldi-Varga Viktória 

A városháza —  Fotó: Szilaj Anikó 


