
Új színfolt Celldömölk közoktatásának palettáján 

Celldömölk viszonylag fiatal településnek számít. 1904-ben jött létre -három község, Kis-
cell, Nemesdömölk és Pórdömölk összeolvadásával, melyhez 1950-ben Alsóság is csatlakozott. 
Ebben az időszakban még község volt. Várossá, Izsákfa csatlakozásával egyidejűleg 1979. ja
nuár 6-án alakult. 

Az oktatás már 1979 előtt is fontos szerepet kapott a város és a környező települések életé
ben. Az elemi iskolai oktatás megindulásáról 1698-ból származnak az első nyomok. Az intéz
mény Nemesdömölkön kezdte meg működését, tanítója Fűztői Benedek volt. 1780-ban épült 
meg az első iskola-ház. 1862-ben új iskola épült a régi szomszédságában. 1887-ben megalakult 
a Celldömölki Községi Iparostanonc Iskola, amely a római katolikus elemi iskolában kezdte 
meg a működését. 

A növekvő tanulólétszám miatt az épület kicsinek bizonyult, így szükségessé vált az új i skola 
felépítése, amely egy végrendeletnek köszönhetően egy év alatt befejeződött. 1891. október 5-
én megnyitotta kapuit a Római Katolikus Elemi Leányiskola és Nőzárda. Ebben az időben hat 
osztályban, négy tanulócsoportra bontva történt a tanítás. 1917 szeptemberében megnyílt a Ró
mai Katolikus Polgári Leányiskola 61 tanulóval. 1948-ban 2. számú Altalános Iskola lett. A 
felnőttoktatás 1958-ban kezdődött el. Majd 1972. május 29-én felvette az Eötvös Lóránd (Eöt
vös - inga) nevet. 

1913-ban a település engedélyt kapott „Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiúiskola" 
szervezésére. 1923-ban állami irányítás alá vették, neve Celldömölki Állami Polgári Fiúiskolára 
változott. 1925-re felépült a négy tantermes római katolikus elemi fiúiskola, átadása viszont 
csak 1927-ben történt meg. 1940-től nyolc osztályos népiskolává alakult. 1960-tól I . számú 
Általános Iskolaként működött, majd 1983-ban felvette Gáyer Gyula nevét. 
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A H. világháború és az azt követő események hatására megszűnt a polgári iskolák rendszere. 
Az iskolák államosítása 1948 nyarán történt meg, majd 1960-1983-ig koedukált intézményként 
működtek. 

2007-ben összevonásra került a Gáyer Gyula Általános Iskola, az Eötvös Lóránd Általános 
Iskola, az alsósági Berzsenyi Lénáit Általános Iskola, a Nagysimonyi Dugovics Titusz Altalá
nos Iskola, a Kemenesmihályfai Általános Iskola és a Kenyéri Általános Iskola. így jött létre a 
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 2013-14. tanévtől 
állami tulajdonba vétel után már csak Celldömölki Városi Általános iskola lett, hisz a Pedagó
giai szakszolgálat már nem képezte az iskola részét. 

1945-48 között községi jelleggel működött a tanonciskola, majd ezt az intézményt is álla
mosították. 1951 szeptemberére megszűnt a celldömölki iskola, a tanulókat Szombathelyre he
lyezték át. 1955-től fiókiskolaként ismét megindult a tanítás. 1968-ban döntés született a Cell
dömölki 410.sz. Ipari Szakmunkás Képző Iskola függetlenné válásáról, amely 1970-ig tartott, 
de teljesen 1973-74-es tanévtől vált önállóvá. Jelenleg Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája néven működik. 

1945 után nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges egy iskola megalapítása, amely a felsőfokú 
tanulmányok folytatására készít elő. A Celldömölki Állami Gimnázium 1946-ban alakult. A 
tanítás 1947. január 29-én kezdődött meg 40 tanulóval. 1957-58 között Gábor Áron nevét vi
selte, ezt követően vette fel Berzsenyi Dániel nevét. A folyamatosan bővülő létszám hatására 
1992-93-ban megkezdődött a hatosztályos képzés is. Jelenleg a hatosztályos képzésnek nincs 
folytatása. 

A város oktatási intézményei közé tartozik az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
is, amely 1950 óta működik a városban. Az első időszakban zongora, hegedű, brácsa, cselló és 
szolfézs szakokat indítottak be. Az intézmény 1967-ben vált önállóvá. Az utóbbi években a 
barokkfurulya, szintetizátor, magánének szak, népzene tanszak, népi ének szak bevezetése is 
megtörtént. 

Az intézményhálózat 1994-ben a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola megalakulásá
val tovább bővült. Az iskola első osztálya a Koptik Odó utcai Óvoda egyik termében kapott 
helyet. Szent Benedeket a város bencés múltja miatt választották az iskola névadójául. Az iskola 
igazgatónője, és egyben az induló első osztály vezetője Thalabérné Pócza Lívia volt.l995-től 
az iskola a József Attila utca 1.-be költözött. 1997/98-as tanévben Czupor Attila lett az iskola 
igazgatója. Az 1997-es tanévre kinőtte az iskola létszáma az épületet, így a felsősök a Politech
nika épületében kaptak helyet. A tanárok főként más iskolákból jártak át órát adni az iskolába, 
de voltak főállású tanítók is. Ebben az évben készült el a számítástechnika terem, a könyvár és 
a nyelvi labor is.l999/2000-es tanévben beindult az építkezés. Ennek előzménye, hogy 1999-
ben a Celldömölki Önkormányzat képviselő testülete megszavazta Czupor Attila javaslatát, 
hogy az iskolák közti béke érdekében ne a régi zárda, hanem a József Attila utca 1. szám alatti 
romos épület mellé a Politechnika épületét adják át. Az első szakaszban a Politechnika épüle
tének tetőterét alakították ki , itt egy osztályterem és számítástechnika terem jött létre. A 2001-
es tanévben a két épületet összekapcsolták, és létrehozták az iskola auláját, valamint a tornater
met. A 2001/2002-es tanév elejére le is zárult az építkezés, és megtelt az iskola diákokkal Az 
épület ünnepélyes avatására, és megáldására 2001. október 6-án került sor. Ebben az évben 
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készült el az iskola kápolnája is, amely a DonBosco Szent János nevét viseli, valamint az új 
ebédlő is, ami a felszerelések hiánya miatt csak a 2002/2003-as tanévben került használatba. 

Az újdonsült iskolában nagyon fontos szerepet kapott az oktatás mellett az erkölcsi nevelés 
is. 

Az iskolában több szakkör is indult az évek során. Létrejött az énekkar, és az irodalmi szín
pad, ahol a gyerekek megtapasztalhatták az éneklés és a színjátszás örömeit. Nagyon népszerű 
volt a sport, aminek több fajtáját is kipróbálhatták a gyerekek, többek között a tömegsportot, a 
kézilabdát, a tornát, a focit, valamint az asztaliteniszt, és a cserkészetet. A tornában országosan 
kiugró eredmények születtek. A tantárgyi versenyekben pedig az iskola diákjai mind a világi, 
mind pedig az egyházi megmérettetéseken kiválóan szerepeltek kezdetek óta. Az iskolában mű
ködött a Benedek Rádió is, amiben különféle versenyekre, interjúkra és kívánságműsorokra 
került sor, hagyományosan a rádió rendezi a gyerekek farsangi délutánját nagy sikerrel. 

Az intézményben több közös programot, ünnepséget is szerveztek. Szinte minden évben 
megrendezésre került az adventi koszorúkötés, és a Szülői Munkaközösségnek farsangi bálja. 

Sok éves közös munka során alakultak ki a szokások, melyek visszatérő programok formá
jában alkotják az iskola éves munkatervét. VENÍ SANCTE-tanévnyitó szentmisével kezdődik 
minden évben a tanítás. 

A többi program egy része az egyházi eseményekhez kapcsolódik, más részük világi tevé
kenységek. Ilyen alkalmak segítenek abban, hogy diákok, szülők és pedagógusok keresztény 
közösséggé kovácsolódjanak. Az ünnepek azért is fontosak az iskola életében, hogy megtanul
junk megállni a hétköznapok forgatagában, elgondolkodjunk és hálát adjunk Istennek. A pihe
nés a léleknek is felüdülést jelent. „ Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat, gondosan 
őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre." /József Attila/ 
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A Szent Benedek Általános Iskola gyermeklétszámának változása 

tanév létszám 

1994/95. 22 

1995/96. 43 

1996/97. 58 

1997/98. 84 

1998/99. 100 

1999/2000. 110 

2000/2001. 128 

2001/2002. 148 

2002/2003. 150 

2003/2004. 155 

2004/2005. 164 

2005/2006. 159 

2006/2007. 166 

2007/2008. 216 

2008/2009. 224 

2009/2010. 248 

2010/2011. 252 

2011/2012. 265 

2012/2013. 271 

2013/2014. 289 

2014/2015. 285 

2015/2016. 276 

2016/2017. 296 

A tanulólétszám emelkedése látványosan akkor történt, amikor a Kemenesalján lévő általá
nos iskolák megszűntek. Iskolánkba is érkezett szinte minden osztályba gyermek, de legtöbb a 
8. osztályba iratkozott be, ahova az egész nagysimonyi osztály érkezett. A Szent Benedek Ka
tolikus Általános Iskola 8. osztálya akkor 18 fős volt, így 28 főre emelkedett az osztálylétszám. 
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Még rnost is emlékszem azokra a napokra, mikor még óvodásokként jártunk iskola előké
szítőre. Nem tudtuk mi vár ránk az iskolában, mire számítsunk. Az évnyitó alkalmával meg
kezdődött az első tanév, amit mindenki izgatottan várt. Az első hetek a megismerkedésről, ba-
rátkozásról szóltak. A reggeli imák alkalmával egyre többet megtudtunk a hitről, a szeretetről 
és az összetartásról. Részt vettünk a különböző ünnepségeken, valamint az iskolai rendezvé
nyeken is, például: Szm Bál, egészségnevelési nap, Benedek -nap, farsang, farsangi bál, stb.. 
Nagyon sok versenyre nevezhettünk, amikről legtöbbször eredményesen tértünk vissza. Csat
lakozhattunk az iskola különböző szakköreihez is. Az osztálykirándulások alkalmával mindig 
nagyon érdekes helyeken jártunk, tanultunk, játszottunk. Csak úgy repült az idő, és máris fel
sősök lettünk: új tantárgyak, új tanárok fogadtak minket. Az elején nagyon féltünk, hogy mi 
lesz, de mindenki megtalálta a helyét, megszoktuk az új tantárgyakat, az új tanárokat. Az osz
tályközösség egyre jobban összekovácsolódott, és mostanra már olyan, mintha hazamennék, 
mikor iskolába megyek. Egyáltalán nem bánom, hogy szüleim ebbe az iskolába írattak be, hi
szen egy nagyon jó közösségnek lehetek a részese, ami mondhatni már olyan, mint egy nagy 
család. 
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- Berzsenyi Dániel Gimnázium honlapja 
- Celldömölk város honlapja 
- Celldömölki Városi Általános Iskola honlapja 
- Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Évkönyve 
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