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MEGHÍVÓ 
Celldömölk Város Önkormányzata és 

intézményei tisztelettel meghívják Ont, 
Családját és Barátait a városavatás ju
bileuma tiszteletére szervezett ünnepi 
rendezvényeire 

1999. január 5-én (kedden) este 6 
órakor: Dokumentumok a város törté
netéből című kiállítás nyílik a Kreszne-
rics Ferenc Könyvtárban, majd A város
fejlesztés útjai: a kisvárosok jövője cím
mel tart előadást Portschy Tamás épí
tészmérnök, Celldömölk honlapját be
mutatja Szundy László ügyvezető igaz
gató és Szundy Kata munkatárs (A-dat-
com Kft., Budapest). 

1999. január 6-án (szerdán) de. 10 
órakor: Városköszöntő címmel a városi 
általános iskolák diákjainak műsora a 
Kemenesaljái Művelődési Központ szín
háztermében. 

1999. január 6-án (szerdán) (este 6 
órakor: Ünnepi gálaműsorhelyi és ven
dégművészek közreműködésével a 
K M K színháztermében. Köszöntőt 
mond és kitüntetéseket ad át Makkos 
István Celldömölk polgármestere. 

1999. január 10~én (vasárnap) este 6 
órakor: az Ádám Jenő Zeneiskola Ifjú
sági Fúvószenekara Újévi koncertje a 
celldömölki evangélikus templomban. 

* 
Celldömölk város jubileumi bálja. 

Időpont: 1999. január 9. (szombat) este 
7 óra. Helyszíne: Kemenesaljái MÜvelő' 
dési Központ, Nyitótánc: Kemenesalja 
Néptánccsoport. Zene: Buborékok Big 
Band. Az este sztárvendége: Gosztola 
Adél színésznő. Belépőjegyeket 1500 Ft-
os áron vásárolhatnak a polgármesteri 
hivatalban Szabó Józsefné gondnoknál. 
Részvételi szándékát 1999. január 8-ig 
szíveskedjék jelezni! (Befizetési határ
idő: 1999. január 8. 12.00 óra.) 

Köszöntjük a húszéves Celldömölköt 
Ismét elérkeztünk egy dátumhoz, amely te

lepülésünk történelében olyan esemény évfor
dulóját jelzi, ami rangot adott az itt élőknek, 
eredményt jelentett a lakóhelyükért dolgozók
nak, a közösségeknek, és meghatározta a fej
lődés lehetőségeit. 20 éve város Celldömölk. 
Ha visszatekintünk a régmúlt történelmi idők
re, akkor láthatjuk, hogy Celldömölk már év
századok óta kiemelkedett a térség többi te
lepülése közül, és mindig rendelkezett egy 
olyan gazdasági, kulturális és vallási vonz
erővei amely miatt központnak kellett tekin
teni. Talán nem véletlen az sem, ttogy a ró
maiak a Sághegyet kellemes helynek tartot
ták, és valószínűleg az általuk teremtett szŐlŐ-
és borkultúra is hatással van a mostani hegyi 
életre. A bencések sem véletlenül építettek ko
lostort hajdanában, hogy e tájon imádkozza
nak és dolgozzanak. Valószínűleg olyan be
nyomást tett rájuk ez a vidék, amely vonzó 
volt, és csábította a letelepedni vágyókat. 
Koptik Odó is folytatta a hagyományokat. 
Erős akarattal és Istenbe vetett hittel fellen
dítette e kis település életét, zarándokhelyként 
ismertté téve hazánkban és talán külhonban 
is. A vasút megjelenése sem véletlen. 

Kemenesalja igazi központjává vált ez a 
hajdan, volt mezőváros. Ebben a városban és 
ezen a vidéken nem történtek világrengető 
események, a történelem lapjaira kívánkozó 
dolgok sem itt dőltek el, és földrajzi fekvésé
nél fogva mindig kicsit a külvilágtól elzárt 
volt ez a közösség, Kemenesalja. Az a fejlő

dés, amely az utóbbi évtizedekben a városnak 
megadatott, szükséges volt, hiszen központtá 
kellett válnia, ha nem akart elsorvadni Íttt 

Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye ha
tárán, bár Vas megyétől nem mindig kapta 
meg azt, ami megillette volna. Az itt élők, az 
ide bevándorlók igényelték azt, hogy telepü
lésünk fejlődjön, hogy megkapják mindazt et
től a településtől, amely az életüket meg
könnyíti, boldogulásukat segíti, életkörülmé
nyeiket javítja. Egyszóval jól akartak élni itt 
Celldömölkön. Ennek az eredménye a tenni-
akarás és az összefogás gyümölcse, az, ftogy 
1989-re megteremtődtek azok a feltételek, 
melyek a várossá avatást eredményezték. A 
20 év csak egy rövid szakasz városunk törté
netében, s legalább olyan fontosak az előz
mények, és ami mégfontosahb, hogy ez a 20 
év megteremtette-e az alapot ahhoz, ami a 
további városépítéshez, a mostani celldömöl-
kiek életfeltételeinek javításához szükséges. 

Elmondttatjuk, hogy ez a 20 év tartalmas 
volt, és biztosan adott alapokat. Legyünk lo
kálpatrióták, és becsütjük meg múltunkat. 
Gondoljunk azokra tisztelettel, akik erőfeszí
tésükkel lehetővé tették, liogy ebben az évben, 
ha nem is teljes métékben elégedetten, de fel
tétlenül optimistán ünnepelhetünk. 

Köszöntöm a város lakosságát, ezt a kö
zösséget, amely együtt kell, hogy meghatároz
za és megírja a következő 20 év történetét. 

Makkos István 
polgármester 
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Kemenesaljai Digitális Könyvtár
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Tallózás városunk közelmúltjának eseményeiből 
Készült a Vas Megye Irodalma adatbázisból (1976-1985) 

és a Kresznerics Ferenc Könyvtár helyismereti adatbázisából (1986-1998) 

1976 
Március; Megyei véradó konferenciát rendeznek Celldömölkön. 
Április: Új fiókkönyvtár létesül a Mikes űti lakótelepen. 
Július; Átadják a MÁV üzemi és szociális épületét 
Szeptember: Felavatják az Eötvös Loránd Általános Iskola tornatermét 
Berzsenyi-emlékünnepségek Vas megyében, Egyházashetyén, Celldö
mölkön és Szombathelyen a költő születésének 200, évfordulója alkalmá
ból, 

1977 
Augusztus: Celldömölkön a Vasép kivitelezésében elkészül az az Ötszintes 
sarokház (Kontyos), ahol 78 OTP-Öröklakást adnak át. Az épület föld
szintjén az OTP és az Állami Biztosító járási fiókjainak irodáit alakítják 
ki. 
224 lakos kap fűtést a távfűtési központtól. 
Celldömölkön a kiépített belterületi utak aránya 70%, 
A 18 különféle ipartelepen foglalkoztatottak száma meghaladja a 2000 
főt 
A Sághegyen 71 hektáron folytatnak szőlőtermelést 
A kiskereskedelmi forgalom mértéke 350 millió forint 
Megnyílik a Sághegyi Múzeum. 

1978 
November: Átadják a Mikes űton épülő 70 lakásos tömb két utolsó épü
letét. 
December: A Glovita 60 korszerű, japán gyártmányú kötőgépet kap. A 
beruházás értéke 20 millió forint. 
Az év végén megalakul a Sághegyi Szőlőtermelők Szakcsoportja. 

1979 
Január 6.: Celldömölköt várossá avatják. 
Szilágyi Mária keramikusművész celldömölki kiállítása, melynek anyagát 
a városnak adományozza. 
Május: Megszűnik a Celldömölk-Fertőszentmiklós közötti vasútvonal 
(GYSEV). 
Augusztus: A Népművészet Ifjú Mestere címet kapja Orbán Zita viselet-
készítő. 

1980 
2,5 millió forintért befejeződik a kórház rekonstrukciója. 
A városban 26 élelmiszert árusító üzlet, 27 iparcikkbolt és 18 vendéglá
tó-ipari egység várja vevőit 

1981 
Szeptember: Az Eötvös Loránd Általános Iskolában testnevelési tagozat 
indul. 
A Gáyer Gyula Általános Iskola német tagozatot indít. 
November: Ismét megnyílik a Sághegyi Turistaszálló. 
30 éves a celldömölki zeneoktatás. 

1982 
Május: A Kemenesaljái Napok eseményeként kézilabdapályát avatnak az 
Eötvös Loránd Általános Iskola udvarán. 

1983 
Május: Gáyer Gyula születésének 100, évfordulója alkalmából felavatják 
a tudós mellszobrát, amely Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása. 
Új szennyvíztisztító telep épül a MÁV celldömölki teherkocsimoső és 
-javító üzeme részére. 
Június: Városi címer és zászló készül Celldömölk számára. 
A 2. Számú Általános Iskola felveszi Gáyer Gyula nevét. 

1984 
Megalakul a Pauz Kiadó GMK. 
1984-től lakossági, vállalati és tanácsi összefogással megkezdődik a gáz
vezeték-hálózat kiépítése. 
A színvonalas atlétika támogatására megalakul az Eötvös DSE. 
Celldömölk munkahelyein dolgozók száma eléri a 7100 főt 

198S 
November: Átadják a város űj szakorvosi rendelőintézetét 
Kiss Lajos vezérőrnagy felavatja az MHSZ tizenkét állásos lőterét 

1986 
Április: Az I . Országos Berzsenyi Dániel Vers- és Prózamondó Verseny 
döntője Celldömölkön. A gálaműsorról felvételt készít az MTV. 
November; Felavatják dr. Gosztonyi János síremlékét. 
25 éves a Kemenesaljái Bélyeggyűjtő Kör. 
A Sághegyalja Tsz-ben megkezdik a Cellcolor festék gyártását. 1988-ban 
már közel ezer tonnát készítenek. 
A celldömölki kesztyűgyárban 160 ezer cselgáncsruhát varrnak ebben az 
évben, nagy részük nyugat-európai exportra kerül. 

1987 
Március: Felszabadulásunk évfordulóján díszünnepség a Kemenesaljái 
Művelődési Központban. Szónok: Győrffy László országgyűlési képvise
lő. 
A Celldömölki Kötöttkesztyűgyár meghívást kap Münchenbe az IPSO 
elnevezésű termékbemutatóra. 
Május: Mőritz Sándor Munkácsy-díjas festőművész emlékkiállításával 
megkezdődnek a '87-es Kemenesaljái Napok. 
Dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke leteszi az űj szakmunkásképző 
intézet alapkövét 
Július: A MÁV űj teherkocsijavító műhelyének alapkőletétele. 
Október: Átadják a Csontváry Patikát amely a megye legnagyobb pati
kája. 
November: Elkészül a Szentháromság-szobor restaurálása és a tér felújí
tása. 
Ebben az évben jelenik meg a piacon saját fejlesztésű importgépeket pótló 
berendezésekkel a celldömölki Műszaki Ipari Kisszövetkezet 

1988 
Február: Megalakul a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság a városi 
könyvtárban. 
Szeptember: Átadják a zeneiskola űj épületét. 
A Vasép kivitelezésében elkészül a Dózsa György és a Széchenyi űt 
sarkán a társasház, amelynek földszintjén kisebb üzletek kialakítására 
nyílik lehetőség. 
Megalakul a Celldömölki Zenebaráti Kör a zeneiskolában. 

1989 
Január: A 410. Sz. Ipari Szakmunkásképző épületének és a tornacsar
noknak az avatása. 
Papp János színművész Berzsenyi-emlékműsora a várossá avatás 10. év
fordulóján a zeneiskolában. 
Szervizállomás avatása: az ÉLGÉP üzemét a Pápai Autójavító Vállalat 
veszi á t 
A várossá alakulás 10. évfordulójára megjelenik az Új Kemenesalja első 
lapszáma. 
Március: A Keripar 4. sz. gyárának állami irányítása megszűnik, Kermo-
dul néven önálló vállalat lesz. 
Május: Kábeltelevízió Celldömölkön. 
Geológiai tanösvényt adnak át a Sághegyen-
Kocsijavító üzemet avatnak a vasúton, a „B'Mípusű üzem a megye leg
nagyobb beruházása. 
Június: Az ünnepi könyvhéten a könyvtár vendégei: Albert Gábor író, 
Albert Zsuzsa költő és Jókai Anna író. 
250 éves a celldömölki búcsújárás. 
A celldömölki Műszaki Ipari Kisszövetkezet 700 négyzetméteres csarno
kot épít 

1990 
Április: Első világháborús emléktábla avatása Alsóságon. Az alkotást 
Németh János készítette. 
Május: Ismét megkezdik a munkát a felújított celldömölki malomban. 
25 éves a Kemenesaljái Napok rendezvénysorozata. 
Ünnepi megemlékezések Kiss-Czell mezővárossá nyilvánításának 200. 
évfordulóján." 
Izsákfán felállítják azt a haranglábat, amelyre a volt bokod-pusztai haran
got szerelik fel. A harangláb Németh Gyula fafaragó alkotása. 
Megalakul az Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. 
Szeptember: Átadják a felújított ÁFOR-benzinkutat. 
November: A Mozdonyvezetők Celldömölki Otthona megalakulásának 
80. évfordulóját ünneplik. 
Megalakul a celldömölki polgárőrség. 
Nagy István, az Eötvös Loránd Általános Iskola tanulója országos bajnok 
atlétikában. 

1991 
Május: Megnyílik a Korona-üzletház. 
Június: Baranyai Attiláné dr. jegyző felavatja a Sághegyen a Bányász-
emlékművet 
Szeptember: Horváth Lajos ny. iskolaigazgató Széchenyi-emléktáblát 
avat amely Horváth Marietta művész-tanár alkotása. J 
A Berzsenyi Lénárd Általános Iskolában kél új osztályterem, 500 adagos 
konyha és ebédlő épül. 
Október; Ebben az évben rendezik meg először a Sághegyi Szüreti Na
pokat. I 
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A második világháború celldömölki áldozatainak emlékmüve, mögötte az 
Apáczai Kiadó irodaháza. 

t __.± _ . t 

25 éves jubileumát ünnepli a Liszt Ferenc Vegyeskar. 
Rendezvények az Eötvös Loránd által végzett tudományos kísérletek 100. 
évfordulójára. 
A ma Eötvös Loránd nevét viselő általános iskola fennállásának 100. 
évfordulóját ünnepli. 
November: Celldömölk képviselő-testülete rendeletet hoz a város űj cí
meréről és zászlajáról. 
Gondozóház nyílik az alsósági városrészben idősek számára. 

1992 
Január: Megalakul a Kemenesaljái Vállalkozói Szövetség. 
Április: Alsóságon emléktáblát helyez el az önkormányzat Kresznerics 
Ferenc halálának 160. évfordulója alkalmából. 
Május: Ebben az évben rendezik meg első ízben az Alsósági Tavaszi 
Napokat. 
Augusztus: Ünnepségsorozat a Kemenesaljái Művelődési Központ 20 
éves jubileumára. 
Szeptember: Megindul a hatosztályos képzés a Berzsenyi Dániel Gimná
ziumban. 
Október: A I I . világháború hősi halottainak és áldozatainak emlékművét 
avatják a Széchenyi utcában. Az emlékmű Kiss Sándor szobrászművész 
alkotása. 
December: Felépül az űj faluház Izsákfán. 

1993 
Január: Újjáalakul a celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
Február: A városi könyvtár fennállásának 40. évfordulójára felveszi 
Kresznerics Ferenc nevét. 
Május: Hősök-napi futást indít útjára az Eötvös Loránd Általános Iskola, 
amely ezután évente megismétlődik. 
Az Eötvös Loránd Általános Iskolában felavatják Kiss Sándor Eötvöst 
ábrázoló domborművét. 
Újra felszentelik a Mozdonyvezetők Celldömölki Otthonának zászlaját. 
Június: A Baross utcában keresztyén óvodát avat D. Szebik Imre püspök. 
Szeptember: Kondics Mariann, a Gáyer Gyula Általános Iskola tanulója 
országos orosz tanulmányi versenyen első helyezést ér el. 
Október: Für Lajos honvédelmi miniszter az alsósági kegyeleti parkban 
II . világháborús emlékművet avat, amely Kiss-Kovácsné Tóth Emőke 
szobrászművész alkotása. 
Újra kiadják Porkoláb István Celldömölk Kismáriacell szabadalmas me
zőváros története című művét 

1994 
Április: A Kresznerics Ferenc I . Országos Anyanyelvi Versenyt Papp 
János színművész nyitja meg. 
Szeptember: A Trianoni Kereszt felavatásának 60. évfordulója alkalmából 
- a Sághegyi Szüret rendezvényei sorában - Celldömölkre látogat dr. 
Habsburg Oltó, a Páneurópai Unió elnöke, akit a város díszpolgárává 
avatnak. Ugyancsak díszpolgári címet kap Horváth Lajos nyugalmazott 
iskolaigazgató. 
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola első tanévére 22 tanuló 
iratkozik be, 
A Gáyer Gyula Általános Iskolában számítástechnikai tantermet alakíta
nak ki a felújított technikaépületben. 

Október: Motocrosspályát avatnak Alsóságon, amely nemzetközi verse
nyek lebonyolítására is alkalmas. 
November: A Kodály utcában - Vas megyében elsőként - megnyílik a 
Jééé Diszkont üzlete. 

1995 
Április: Avanti-benzinkutat avatnak Celldömölk és Alsóság között 
Június: Izsákfán ünnepélyes keretek között bemutatják dr. Tungli Gyula 
Izsákfa évszázadai című monográfiáját 
Július: A celldömölki városi tv megkezdi adását 
Augusztus: A Kemélyép Kft. megkezdi a gázvezeték kiépítését Izsákfán. 
Szeptember: Felavatják a Cellcomp Kft. új, 2000 négyzetméter alapterü
letű, 100 millió forint értékű csarnokát 
I . Megyei Könyvtáros Szakmai Nap Celldömölkön. 
Október: Megjelenik az Új Kemenesalja 100. lapszáma. 
November: A Kemenesaljái Baráti Kör Jónás Márton-emléktáblát avat a 
Sági úton. 
December: Megalakul a hegyközség. 
A vasútállomáson átadják az űj magasperont 

1996 
Április: Bánffy György színművész, az Anyanyelvápolók Szövetségének 
elnöke megnyitja a Kresznerics Ferenc I I . Országos Anyanyelvi Versenyt 
Június: Átadják az űj szennyvíztisztítót. 
Augusztus: Átadják a Rába-Com Rt telefonközpontját és ügyfélszolgálati 
irodáját. 
Szeptember: Angol tagozatot indítanak a Gáyer Gyula Általános Iskolá
ban. 
Október: Alsóságon a Berzsenyi Lénárd Általános Iskolában felavatják 
az űj tornacsarnokot 
Celldömölkről elszármazottak találkozója. 
Átadják Celldömölkön az űj postahivatalt 
Százéves a kórház. Erre az alkalomra jelenik meg a város egész
ségügyének történetét összefoglaló tanulmánykötet 
Emléktáblát avatnak a 125 éve megnyitott Győr-Kis-Czell-Szombathely 
vasútvonal emlékére. 
Rigó Zoltán, a MAV vezérigazgatója felavatja az űj hulladékégetőt a 
rendező- pályaudvaron. 
November: Dr. Konkoly István megyés püspök felszenteli a celldömölki 
Szent Márton Otthont 

1997 
Január: Jubilál a gimnázium. 50 éve kezdődött Celldömölkön a közép
iskolai oktatás. A jubileum tiszteletére felújítják a gimnázium épületét 
Április: 100 éves a celldömölki vasútállomás. 
A Pauz Kiadó közös társaságot alapít a német Westermann Könyvkiadó
val, neve ezután: Pauz-Westermann Könyvkiadó. 
Június: A CVSE-Antók Nyodma labdarúgói megnyerik a megyei bajnok
ságot, ezzel feljutnak az NB 111-ba. 
Augusztus: Honti Mária művelődési államtitkár felavatja az Apáczai 
Könyvkiadó űj irodaházát 
Cell Cup nemzelközí kézilabda-fesztivál Celldömölkön. 
Szeptember: Megyei Közművelődési Szakmai Nap Celldömölkön a 
könyvtár és a művelődési központ rendezésében. 
Megnyílik a Penny Markét 
Számítógépes vagyonvédelmi kamerarendszer üzemeltetése kezdődik 
meg a városban. 
December: Felavatják a Celldömölk és Kemenesmihályfa határán épült 
olaj tározót. 
Az Eötvös Loránd Általános Iskola 5-6. osztályos tanulóinak Fiú kézilab
dacsapata országos diákolimpiai bajnoki címet szerez. 

1998 
Február; 10 éves a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság. 
Április: Tüskés Tibor író megnyitja a Kresznerics Ferenc ü l . Országos 
Anyanyelvi Versenyt. 
Június: Felavatják a kibővített izsákfai faluházat 
Szeptember: Emléktáblát avatnak Baross Gábor születésének 150. évfor
dulója alkalmából. 
A kegylemplom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából rendezett 
búcsúi események sorában emléktáblát avatnak Mindszenty József bíbo
ros emlékére. 
Október; Két űj orvosi rendelőt avatnak Alsóságon. 
Pokomi Zoltán oktatási miniszter tart fórumot az Apáczai Könyvkiadó 
szervezésében. 
November: Harrach Péter szociális és családügyi miniszter felavatja a 
felújított munkaügyi kirendeltség épületét 
25 éves a Honismereti Munkaközösség. A jubileumi ünnepségen az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc kemenesaljai eseményeinek kró
nikására, a tudós esperesre, Edvi Illés Pálra emlékeznek. 
Az evangélikus templom falán emléktáblát helyez el az önkormányzat 
Edvi Illés Pál tiszteletére. A felújított templomot D. Szebik Imre püspök 
ünnepi istentisztelet keretében űjraszenteli. C.T. 
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SV^ LIMPÁR JÓZSEF 
Limpár József Celldömölk Nagyközségi Közös Tanács el

nöke volt 1973-tól 1979-ig. A várossá nyilvánítás engedélye
zéséhez a kérelmet a tanácstestület nevében ő terjesztette fel 
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökéhez. 

- Mik voltak a várossá válás 
előzményei? 

- Celldömölk történelme, élni 
és fejlődni akarása. Ez voít a haj
tóerő. Sajnos Celldömölk más. 
Vas megyei településekhez ha
sonlóan a nyugati határszéli hely
zete miatt nem volt a nagypoliti
ka kedvence. A 60-as évek köze
pén a szerény lehetőségekkel mi
nimális fejlődés járt együtt. Fon
tos lépés volt, amikor elődöm, 
Szabó Ferenc tanácselnök irá
nyítása alatt a község 1969- ok
tóber 31-én nagyközségi rangot 
kapott. Ez vízválasztó időpont 
volt, Celldömölkön érlelődött a 
gondolat, hogy el kell indítani a 
várossá válás előkészületeit. Eb
ben nagy jelentősége volt a kö
zéptávú fejlesztési terveknek (az 
ügynevezett ötéves terveknek), 
amelyek kijelölték a települések 
fejlesztésének irányát. Celldö
mölk a középtávú tervekben ke
vesebb lehetőséget kapott, mint a 
megye más városai. Ez 1971-ben 
dőlt el, amikor a megyei tanács 
elkészítette a megye terület- és 
településfejlesztési koncepcióját. 
Ebben a koncepcióban Celldö
mölk részleges középfokú köz
pont szerepkört kapott, ami nem 
volt kedvező besorolás. (Kör
mend és Sárvár középfokú köz
pont szerepkört kapott.) Ezek 
után megnőtt a tanácsi vezetés 
felelőssége, kevés állami támo
gatást kaptak, saját erőből kellett 
biztosítani a fejlesztésekhez 
szükséges pénzt. Többek között 
felgyorsult a lakásépítés üteme. 
Merthogy az úgynevezett célcso

portos lakásépítésre kevés pénzt 
kaptunk (ötéves tervenként 70¬
80 lakásra). Ennek oka az volt, 
hogy az ilyen lakásépítések költ
sége után járt többletpénz, ami
ből infrastruktúrát lehetett fej
leszteni. Ennek hiányában nem 
volt más választásunk, mint az 
OTP-lakásépítés, valamint a csa
ládiház-építés. Ezzel együtt vá
rosképet alakítottunk, nem volt 
számottevő a lakásra várók szá
ma. Igaz, hogy a magasházakért 
kaptunk kritikát, de a velük járó 
többletpénzből szanáltuk a Sági 
utca nyugati részét, építettük a 
közmüveket. Ez az építési forma 
a város és a megye építészeinek, 
főépítészének iránymutatása 
alapján történt, nem laikusok ta
lálták k i . Szabó Ferenc a hatva
nas években indította ezt a fej
lesztési irányt, amit mi a testület
tel folytattunk 1990-ig. 

— Megfelelt-e a település a vá
rossá válás feltételeinek? 

- Igen , megfelelt. Akkorra ala
kult ki a város mai arculata, in
tézményhálózata azóta sem sokat 
változott. Előrelépni csak nagy
fokú koordinációval lehetett. Fej
lesztettük a közmüveket (víz- és 
csatornahálózatot), utakat, lakó
telepeket építettünk, gyerekin
tézményeket hoztunk létre, a te
lepülés lakosságát szolgáltuk ki , 
velük együtt gondolkodva és 
együtt dolgozva. Kitelepítettük a 
központból a szövetkezeti ipart, 
helyére lakásokat építettünk, ala
kítottuk a városképet. A „min
dent megoldani" szándékával 
dolgoztunk kitűnő munkatársa

immal, többek között Kovács 
Károlyné dr.-ral, aki a község, a 
nagyközség, majd a város vb-tit-
káraként dolgozott nagyszerű tu
dással, hozzáértéssel és tehetség
gel. Az Építésügyi és Városfej
lesztési Minisztérium 1974-ben 
kiadott (ÉVM-MTTH 23/1974. 
számú) közleményében 34 pont
ban meghatározta a nagyközsé
gek várossá nyilvánításának fel
tételeit. Megkíséreltük saját erő
ből a lehetetlent is megoldani. 

- A várossá nyilvánítás óta is 
részt vett a város vezetésében, de 
nem első számú vezetőként. Mi 
ennek az oka? 

- A város tanácselnökének k i 
jelölése politikai döntés volt 
mindig az elmúlt rendszerben, 
ami a hierarchiát vette Figyelem
be, mást nem. Nagyközségként 
Celldömölk a járáshoz tartozott, 
városként pedig a megyéhez. A 
járási hivatal elnöke lett a városi 
tanácselnök, míg én az általános 
elnökhelyettes. Majd egy év el
teltével új tanácselnöke lett a vá
rosnak, ami kifejezetten politikai 
döntés volt. 

-Mi történt a 90-es választás
kor és az után? 

- A rendszerváltás után, a 90-
es választáskor a lakókörzetem
ben képviselőként indultam, 
egyedül a rendszerváltás előtti 
vezetőségből. Ekkor a körzet la
kossága úgy döntött a szava
zataival, hogy rám nincs szüksé
gük. 1994-ben több párt és szer
vezet megkeresett, hogy induljak 
polgármesternek, de ekkor még 
élt bennem az 1990-es megítélés, 
ezért nem vállaltam sem a pol
gármesteri, sem a képviselői sze
repet. Elvállaltam viszont a me
gyei közgyűlés képviselői jelölt
séget, amit nagy többséggel meg
nyertem. Itt az egészségügyi és 
szociális bizottság elnökeként 

Vas megye, ezen belül Celldö
mölk egészségügyi dolgait tud
tam segíteni. 1998-ban is több 
szervezet és párt kért fel polgár
mesternek, amit ismételten nem 
vállaltam, de a képviselőséget 
igen, amit egyéni körzetben el
nyertem. Ugyancsak a város vá
lasztóinak akaratából a megyei 
közgyűlés képviselője lettem. 

- Véleménye szerint hol kelle
ne tartania a városnak 20 év el
teltével, és hova lehetne eljutni? 

- A rendszerváltás után a me
gyék pénzelosztó szerepe meg
szűnt, pályázatok útján lehet a te
lepüléseknek pénzhez jutni. Úgy 
gondolom, lehetőségek maradtak 
k i , több és jobb pályázattal több 
és nagyobb összeghez lehetett 
volna jutni, és előrébb kellene 
tartani. Talán mi is tehettünk vol
na többet az 1990 előtti időkben 
is. Komoly probléma az ipartele
pítés hiánya, hiszen megfelelő 
ipar letelepítése a helyi adó nö
vekedését vonná maga után, ami
ből a város profitálhatna. Ezen az 
úton kellene végre elindulni, 
hogy a városból és környékéről 
az emberek ne SárváiTa járjanak 
dolgozni. T.G. 

DALA JÓZSEF 
Dala József a város első tanácselnöke volt 1979-ben, eltítte 

a járási hivatal elnökeként dolgozott. 
- Milyen szerepe volt a nagy

községnek a járásban? 
- Nagyon jő nagyközségi ve

zetés volt, a nagyközség és a já
rás összhangban, együtt dolgo
zott. A mindenkori vezetés Ke
menesaljában gondolkodott, tud
va, hogy Celldömölk csak a tér
séggel egyült fejlődhet. Celldö
mölk kereskedelmi, kulturális és 
egészségügyi központja volt Ke
menesaljának, ellátta a környező 
településeket, szolgálta a vidé
ket. 

- Milyen út vezetett a várossá 
váláshoz? 

- A 60-as évek közepén kez
dődött az alapozó szakasz. Ekkor 
még nem az volt a cél, hogy vá
rost alkossunk, de az akkori te
vékenységek alapozták meg a vá
rossá válást. A hangsúly a lakos
ság foglalkoztatásának növelésén 
volt, hogy a nőknek is legyen 
munkájuk. Megindult az iparfej
lődés. Celldömölk arculatát a 
vasút határozta meg. Érdekesség, 
hogy Celldömölk volt az egyedü

l i az országban, aminek címeré
ben akkor még szerepelt a szár
nyaskerék jelkép. Dinamikussá 
vált a lakásépítés, bár a I I , világ
háborús bombázások után már 
nem lehetett olyanná visszaállíta
ni a városközpontot, mint ami
lyen volt. Az üzemek és intézmé
nyek élén kiváló szakemberek 
álltak, rendkívül jó volt például 
az agrárszakember-gárda, kitű
nően dolgozott a kisiparosság. 
Celldömölk tudománytörténeti 
hellyé vált a tudósok - Eötvös 
Loránd, Gáyer Gyula, Kreszne
rics Ferenc - emlékét őrizve, A 
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környezd irodalomtörténeti he
lyeknek köszönhetően országo
san elismert szigetté vált, a ha
gyományok vonzották a fiatal, 
élő irodalmi alakokat. Meg kell 
említeni a zenei életet, a gimná

ziumot, természeti értékünket, a 
Sághegyet, ami ötödikként lett az 
országban tájvédelmi körzet. Saj
nos később hátrányok is érték a te
lepülést, hiszen intézményeket (pl. 
bíróságot) vittek el Celldömölkről, 
és a vasúti csomópont miatt meg
szüntették a kisvasutakaL 

-Az Ön megítélése szerint mi
kor vált elérhetővé a várost 
rang? 

- A 70-es évek közepétől lá
zasan akarta a közösség: a la
kosság, a vezetők, a községek. 
A közhangulat vitte előre az 
ügyet. A városi rang eléréséhez 

a feltételek többségének megfe
lelt a község, így 1979, január 1-
jén a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa várossá nyilvání
totta Celldömölköt, majd január 
6-án, ünnepélyesen várossá avat
ták. 

T.G, 

S S M TÓTH JÓZSEF 
Tóth József 1979. november 20-ától a 80-as tanácsválasz

tásokig megbízottként dolgozott, majd 1980-tól kezdve két 
cikluson keresztül (kétszer öt éven át) irányította a várost 
tanácselnökként. 

- Milyen feladatok vártak 
önökre a városavatás után? 

- A város hivatalosan készen 
volt, de a városépítést csak elkez
deni lehet, befejezni nem. Az a 
tíz év nem egyedüli érdem, ha
nem a vezetői kollektíváé, A 41 
tagú tanácstestületben képzelt, 
felkészült emberek dolgoztak. 
Népszerű dolog azt mondani, 
hogy a lakossággal együtt dol
goztunk, de valóban sok olyan 
dolgot hoztunk létre, amelyeknél 
felvázoltuk az eképzeléseinket, 
lakossági fórumokon kikértük a 
lakosság véleményét- A lakosság 
közreműködésével oldottuk meg 
például az út- és járdaépítést, a 
gáz bevezetését. Nem mindig 
volt meg a szükséges pénz fede
zetként az egyes beruházások 
előtt, de a központi támogatáson 
kívül támogatókat keresve a vá
ros előteremtette ezeket. A ter
vek döntő többségét sikerült 
megvalósítani, bár voltak nálunk 

szerencsésebb települések is, 
amelyek több lehetőséget, segít
séget kaptak. A lakosság akkor 
érzi a fejlődést, ha az külső je
gyekben nyilvánul meg. Celldö
mölk fénykora a vasútfejlesztés 
időszakára esett. Miután a köz
utak elterjedtek, csökkent az 
előny, sőt, például Sárvárral 
szemben hátrányba is került a vá
ros. A munkaerő felvételére 
nemcsak könnyűipart akartunk 
idehozni, de az a vasút munka
erő-felvételének konkurense lett 
volna. Fontos a tartalmi fejlődés 
is, a meglévő intézmények meg
tartása, színvonalas működtetése. 
Ez érvényes az egészségügyi in
tézményekre, az iskolákra, ame
lyek kiválóan működtek. 

" — Milyennek látja most a vá
rost? 

- A külső szemlélő nem látja 
a belülről jövő rendezést, kívül
ről csalóka a kép. Nem könnyű 
továbblépni látványos dolgok

ban, hiszen óriási pénzesz
közökre lenne szükség, de a fej
lesztésekkel pénzügyi bevételek : 

hez juthatna a város. Az ipari 
park létrehozásával késésben van 
Celldömölk. Olyan ipar idetele
pítése lenne célszerű, amely kva
lifikált munkát, nagyobb bért 
ígér, és nőne a város bevétele-
Könnyebb elmondani, mint meg
valósítani, de a pártok a válasz
tások előtti kampányok során 
mindezt elmondják, később v i 
szont nem tapasztalható a meg
valósítás elindítása sem. Úgy 

gondolom, a városépítés nem 
pártfüggő. Jogos az óhaj az ide
genforgalom növelésére, de ke
vés vonzó dolog van az idegen
forgalom számára. Az egyik kí
nálat lehetne a vallási turizmus 
visszaállítása, hiszen régen is 
emiatt, a zarándoklat miatt keres
ték fel városunkat, és volt például 
szállodánk. Nem kell mindig 
nagy dolgokra gondolni, amikor 
városfejlesztésről beszélünk, az 
apró részletekkel is törődni kell. 
Az is nagyon fontos, hogy a vá
ros komfortos, tiszta legyen, oda
figyeljünk a közterii léteinkre. < 

— Milyennek szeretné látni a 
várost? - ' i : 

- 20 év egy város életében cse
csemőkor, az első lépéseket tette 
meg. Jó lenne, ha az ország hely
zete is javulna, ez kihatna a vá
rosra is. Jó lenne, ha azok, akik 
anyagi eszközök birtokában van
nak, többet fordítanának a köz ja
vára. A városnak rendelkeznie 
kellene koncepcióval a gazdasági 
fejlődés elindítására. A családi 
helyzetem változásával egyre ke
vesebb köt Celldömölkhöz, de 
jól érzem itt magam, itthon ér
zem magam, hiszen negyven éve 
élek itt. T.G-

" ^ M A K K O S ISTVÁN 
Makkos István a rendszerváltás után lett Celldömölk polgár

mestere, 1998-ban harmadszor választották erre a posztra. 

-Milyen változásokat hozott a 
rendszerváltás a város életéhen? 

A tanácsi rendszer megszűné
sével egyidejűleg 1990-ben meg
alakult az önkormányzat- A kép
viselő-testületbe jórészt a köz-

igazgatásban járatlan, de feltétle
nül jó szándékú és tenni akaró 
emberek kerültek. Az indulásnál 
segített az is, hogy a polgármes
teri hivatal dolgozói kivétel nél
kül megmaradtak, és kisebb át
szervezés után a munka zökkenő
mentesen tudott folytatódni. A 
hivatalt dr. Tömböly Tamás ve
zette, aki szakmai felkészültsége 
cs tapasztaltsága révén nagy se
gítségére volt az önkormányzat
nak az ügyek vitelében. Az ő tá
vozása után Baranyai Attiláné 
dr, lett a város jegyzője, akinek 
a munkája szintén meghatározó 
volt az elmúlt nyolc évben. Cell
dömölk a 90-es évek elején már 
valóban jogosan viselte a városi 
címet, hiszen mindazon feltéte

leknek megfelelt, amelyek hiva
talosan lehetővé teszik ennek a 
rangnak az elnyerését, de termé
szetesen még bőven maradt ten
nivaló. 

- Milyen feladatok álltak az 
önkormányzat előtt 1990-tŐt 
kezdve? 

- A város fejlett intézményhá
lózattal rendelkezett, jő színvo
nalú általános és középiskolák 
működtek, nagyjából kiépült a 
gázhálózat, és az előző rendszer 
támogatási szisztémájának meg
felelően egy városi jelleget köl
csönző és az emeletes házak fű
tési igényeit is kielégítő távhő-
szolgáltató struktúrái örökölt az 
önkormányzat. Ez az örökség 
magán hordozta a 90-es évek 

előtti gondolkodás és városfej
lesztés minden gyermekbetegsé
gét, hiszen például az infrastruk
túra területén sokszor félmegol
dások születtek, és a lakásépítési 
kényszer szintén a városkép 
megfelelő alakításának szem
pontjait figyelmen kívül hagyva 
kényszermegoldásokat szült. Az 
Önkormányzat előtt könnyen 
meghatározható feladatok álltak. 
Folytatni kellett a közműhálózat 
kiépítését, meg kellett tartani a 
valóban városias intézményháló
zatot, és mindenképpen vonzób
bá kellett tenni a települést- A tu
lajdonviszonyok átalakulása, a 
piacgazdaság létrejötte nem min
den esetben volt kedvező hatású 
a Celldömölkön működő üze
mekre nézve. Több vállalat átala
kulása sikeresnek mondható, de 
néhány, korábban sikeres cég ko-
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moly vesztesévé vált a gazdasági 
átalakulásnak. Mindez elsősor
ban a dolgozói réteg elbizonyta
lanodását hozta magával, hiszen 
eddig biztosnak hitt munkahe
lyek színitek meg, és tisztes szak
mával rendelkező munkások ad
ták fejüket betanított munka vég
zésére. Némileg megrendült a 
vasút helyzete is, holott az egész 
település és a városkörnyék szá
mára is nagy fontosságú volt és 
maradt munkáltatói szerepe. 
Ezek a gondok a szociális prob

lémák felerősödéséhez vezettek, 
így az önkormányzatnak több 
energiát kellett fordítania ennek 
a kérdésnek a kezelésére. 

- Milyennek szeretné látni a 
várost 20 év múlva? 

- Igazából a város vezetése, a 
képviselő-testület még nem tudta 
megtenni azokat a lépéseket, 
amelyek a fejlődés szükséges irá
nyát meghatározzák, és az itt 
élőknek, a tájegységhez tartozó 
településeknek is egy olyan pers
pektívát kínálnának, amely 
hosszú távon biztosítja azt, hogy 

Celldömölk valóban megtartó 
erejű várossá váljon, és Keme
nesalja központjának lehessen te
kinteni. A következő 20 év biz
tosan meghozza azt a megnyug
tató változást, amelyet érezve az 
itt élők okkal fognak örülni, és 
több kedvük lesz az ünnepléshez 
is. Azt bizton állíhatjuk, hogy 
ezért a városért is sokat tettek az 
itt élők, dolgozók, vezetők egy
aránt, csak annak idején a meg
felelő, keresztapa" hiányzott, aki 
befolyásával felfelé ívelő pályára 
állíthatta volna kis városunk fej

lődését. Ez már a múlté, ezen se
gíteni nem lehet, de ha jól hasz
náljuk ki a jelenben adódó lehe
tőségeket az itt élők és a jó szán
dékú elszármazottak segítségé
vel, ha találunk olyanokat, akik 
városunk iránt érdeklődést mu
tatva településünk felemelkedé
sében érdekeltté tehetők, akkor 
bízhatunk a jövőben. Legyünk 
büszkék az elmúlt húsz évre, és 
cselekedjünk ügy, hogy gyer
mekeink húsz év múlva szintén 
elégedettek legyenek velünk. 

T.G. 

Celldömölki 
Szent Márton Patika 

Celldömölk, Sági u. 3. Tel.: 95/420-333 

Autóvill Bt. 
9500 Celldömölk, Sági u. 218. 

Tel.: 95/422-076 

* + 

Onindítók és generátorok 
javítása, felújítása 

BANNER, BOSCH, PERION 
akkumulátorok teljes típusválasztéka, 

garanciával és beszereléssel 

BOSCH 
autóvillamossági márkatermékek 

forgalmazása 

Rejtőzködő városképek: fent Széchenyi utcai látkép; lent a Gábor Áron utca 
egy részlete 
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Kitörési lehetőséget jelenthetnek a munkahelyteremtő beruházások 

Egy fiatal kisváros a városok versenyében 
A várossá nyilvánítás óta eltelt idő hamar 

lepergett mindannyiunk számára, akik itt 
élünk Kemenesalja szívében. Városunk gyor
san és - belülről szemlélve - talán észrevét
lenül vált felnőtté- Polgárai és az innen el
származott „fiai" niost féltő aggodalommal 
kérdezik: meg fogja-e állni szülővárosunk a 
helyét a városok versenyében, elegendő útra
valóval rendelkezik-e az ezredfordulón a vá
rosok közti versenyben? Természetes, hogy 
polgárai, akik szebb jövőt álmodnak neki, 
négyévente, a választások idején megfogal
mazzák reményeiket településük fejlődésével 
kapcsolatban. És tegyük hozzá: sokszor - el
fogult lokálpatriótaként - túlzó módon 
tesszük ezt. Az alábbiakban arra vállalkozom, 
hogy a település- és társadalomföldrajz szem
szögéből felvázoljam Celldömölk kisvárosi 
fejlődésének építőköveit. 

A városverseny - amely a településeknek 
a területi folyamatokban jelentkező kihívá
sokra adott eltérő válaszaiból fakad - éppen 
az utóbbi két évtizedben erősödött fel Ma
gyarországon. Ezek a kihívások jól érzékel
hetők: egyrészt mindenki számára világossá 
vált az ország sokáig takargatott kelet-nyu
gati megosztottsága, másrészt gyors felbom
lási folyamatok indultak el az egyes régiókon 
belül az állami ipar és a mezőgazdaság szük
ségszerű válságával. Végezetül ezekből kö
vetkezően fel- és leértékelődtek az átalaku
lásban a városok évtizedes-évszázados tele¬
pítŐtényezői, ami határozott differenciálódást 
indítóit el a városok között a településháló
zatban. A települések alkalmazkodása az új 
gazdasági-társadalmi folyamatokhoz ezért 
nem egyforma: a településrendszerben kelet
kezett versenyhelyzetnek óhatatlanul lesznek 
nyertesei és vesztesei. A győztes városok 
hosszú időn keresztül stabilan tudják növelni 
jövedelmüket, így a jövedelem elosztásától 
függően többet tudnak fordítani a város fej
lesztésére, megújítására a különböző társa
dalmi rétegek érdekeinek támogatására. . 

Érdemes egy rövid pillantást vetni ebből a 
szempontból a vasi kisvárosokra: átalakulá-

i ü U i 

Merre futnak tovább a sínek? A vasúti csomópont nem tudott profitálni a közlekedési struktúra átala 
kutasából 

sukban ugyanis markáns térbeli választóvo
nalként rajzolódik ki a Rába völgye. 

Az ettől nyugatra fekvő kisvárosok - az 
újonnan várossá nyilvánított, speciális hely
zetű Csepreg kivételével - alkalmazkodása a 
megváltozó gazdasági-társadalmi folyamatok
hoz gyors volt, sikeres adaptációs képességük 
alapján fejlődésük előrehaladt, felzárkózásuk 
a Nyugat-Dunántúl fejlett városaihoz határo
zott. Egyértelműen sikeres modellt jelent Sár
vár fejlődése, amely egyre teljesebb mérték
ben látja el kisvárosi feladatait, kötődik a me
gyeszékhelyhez, mint innovációs centrum
hoz, fejlődésében további tartalékot rejt az 
ipari park és a gyógy-idegenforgalom. Kő
szeg és Körmend javuló foglalkoztatási lehe
tőségekkel rendelkezik. Előbbi az idegenfor
galom, utóbbi a sikeres ipari alkalmazkodása 
révén egyre magasabb lakossági jövedelme
ket ér el. Szentgotthárd helyzete ipari parkja, 
valamint a G M OPEL gyár szervező-fejlesztő 
hatása révén mára stabilizálódott. A Rábától 
délre és keletre fekvő Vasvár és Celldömölk 
viszont problematikus kisvárosok, a vállalko-

m 
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zások fejlődése lassú, a lakosság jövede
lemszintje alacsony, és komoly gondot jelent 
a foglalkoztatási helyzet is. Ezek a kisvárosok 
kevés versenyelőnnyel rendelkeznek a többi
ekhez képest, lemaradásuk tehát prognoszti
zálható a jövőben. Gondjaikat növeli, hogy 
gazdasági, társadalmi szempontból elmaradt 
térségek központjai: az Északnyugat-Dunán
túl egyik depressziós területén fekszenek, há
rom megye, Vas, Veszprém és Zala megye 
határának belső perifériáján. Ebből eredően 
térségszervező központi funkcióik hiányo
sak, gazdasági bázisuk gyenge, jellemző a né
pességerózió. 

Hogyan került a város ebbe a helyzetbe? 
Celldömölk tradicionális vasúti csomópont
ként nem tudott profitálni a közlekedési 
struktúra átalakulásából, a közúti fuvarozta-
tás előretöréséből, mert a megye keleti pere
mén jelentős főútvonalak nem érintik. Mind
emellett, vagy ebből fakadóan napjainkig ma
gasan kvalifikált szakembereket igénylő ipar 
nem telepedett itt le, a betanított munka bére 
pedig alacsony. Mindez a gimnáziumot, a 
szakmunkásképzőt végzett fiatalok későbbi 
elvándorlásához vezethet, ami tovább késlel
tetheti a kisváros polgárosodását. 

A város idegenforgalmi fellendítése, a ter
málvíz hasznosítása sem járt eddig sikerrel, 
mert Celldömölk az elmúlt évtizedek telepü
lési hierarchiájában egyre inkább lépéshát
rányba került Sárvárral szemben, amely ha
sonló célokra komoly állami támogatást ka
pott. Stagnálásából kitörési pontot jelenthet
nek a munkahelyteremtő beruházások, a tele
pülés nyújtotta élet minőségének javítása, i l 
letve a város térségellátó szerepének a növe
lése. Végül is a siker feltételeinek a megte
remtése a feladata az önkormányzat által 
folytatott várospolitikának. Ebben sok min
dent kell egyszerre figyelemmel kísérni: a he
lyi gazdaság állapotát, a város humán erőfor
rását, az önkormányzat gazdálkodási leheto-

Az elmúlt két évtized egyik legjelentősebb vasúti beruházása a B-típusú kocsijavító 
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ségcit (nem feledve a központi kormányzat 
tevékenységének a helyi hatását), a speciális 
helyi előnyöket, a lokális társadalmi kapcso
latrendszert, a helyi társadalmi szervezetek 
működését, a legfontosabb szereplők közötti 
együttműködési képességet, a környezet álla
potát, a helyi kulturális javakat stb. Ez a fajta 
új várospolitika széles korú hazai és határon 
túli kapcsolatrendszerre kell, hogy támasz
kodjon, az Önkormányzat tagjaitól és a helyi 
elittől pedig nyitott gondolkodást, naprakész 
tájékozottságot és folyamatos megújulási 
készséget követel meg. Celldömölknek elemi 
érdeke, hogy a hasonló adottságokkal és 
funkciókkal rendelkező nyugat-dunántúli ré
gióbeli kisvárosokhoz képest markánsan 
megjelenítse egyedi vonásait, különbözősé
gét 

Csak így várhatja azt, hogy sikerrel vonz
zon a településre beruházásokat* aminek né
hány évvel későbbi következménye lehet. 

hogy tartósan bővül majd a városban megter
melt jövedelem és a helyi adóalap. Mindez 
persze nem zárja ki azt, hogy más kisváro
sokkal és a kistérségbe tartozó településekkel 
együttműködjön a kölcsönös érdekazonosság 
elve alapján. 

Összefoglalva tehát - véleményem szerint 
- a belátható jövő alakításához helyi forráso
kat kell találni, ehhez pedig versenyképessé 
kell tenni a várost, akár a kedvező üzleti kör
nyezet megteremtésével, akár termelési szol
gáltatásokkal, vagy éppen idegenforgalmi 
adottságainak hatékonyabb kihasználásával 
(borturizmus, zarándokturizmus). 

Húsbavágó kérdés az is, hogy polgárainak 
a város milyen életesélyt nyújt, milyen a sza
badidő eltöltésének a lehetősége, a város tár
sadalmi miliője. A kvalifikált munkaerő 
ugyanis csak az önmagát is vonzónak tartó és 
mutató városban fog letelepedni. Az ezredvé
gi várospolitikának lehat nemcsak az a fel
adata, hogy működtesse a város műszaki-inf
rastrukturális hálózatát - napi problémákat 

megoldva - , hanem a város tartós sikerére is 
koncentrálnia kell. Van tehát teendő a követ
kező 20 évre is! 

Sok sikert hozzá, Celldömölk! 
Dr. Lenner Tibor 
középiskolai tanár 

Új Kemenesalja: 

Celldömölkön 
a legolcsóbb 

hirdetési 
lehetőség 

1999-ben is! 

A F E S Z 5. SZ. 
VAS-MUSZAKI B O L T 

Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. • Telefon: 95/420-015 

Vízvezeték-szerelési anyagok 

ö Kerékpárok és kerékpáralkatrészek 

O Műszaki, háztartási cikkek 

D Csavarok, vágókorongok, elektródák, 

ö Zárak, lakatok, vasalatok 

• HUSQVARNA " S B 

márkakereskedés 

A LEGKORSZERŰBB BURKOLATOK 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

K F T 
Celldömölk, Építők útja 2. • Telefon: 95/420-105 

- ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT. 
- ZALAKERÁMIA RT. termékei 
- BAUMIT vakolatok 

• 

- zártszelvények, lemezek, idomacélok 
- AGA ipari gáz ( C 0 2 0 2 ) , 
- acetilén, kevert gáz ( C 0 2 A r ) 
- élelmiszeripari gáz ( C 0 2 ) kaphatók 

C E L L D Ö M Ö L K I E K 
CELLDÖMÖLKRŐL 

Somogyi Kálmán 
nyugdíjas mozdonyvezető 

Mit jelent nekem 
Celdömölk? Itt szület
tem, itt éltem és élek, 
itt dolgoztam kezdet
től a nyugdíjig. Végül 
is nekem ez a szűkebb 
értelemben vett ha
zám. Volt, amikor csá
bítottak Sopronba, de 
maradtam, pedig az 
ország egyik legszebb 
városáról mondtam 
le. Aztán volt az éle
temnek egy olyan sza
kasza, amikor el kel
lett volna mennem, de 
nem tettem. 

A város - akkor 
még nagyközség - a 
60-70-es években fej
lődött sokat, aztán 
megtorpant. Régen a 
vasút meghatározó 
szerepe miatt nem volt 
kívánatos az ipartele
pítés. Most, a rend
szerváltás után is lett 
volna erre lehetőség, de sajnos elmaradt. Miért? Régebben min
denkinek volt munkája Celldömölkön. Most, ha lemegyek a bolt
ba, sok csellengő embert látok. Kevés a szórakozóhely Is a vá
rosban fiatalnak, idősebbnek egyaránt. 

De nem akarok panaszkodni, csak az ember mindig jobbat 
szeretne. Szeretem én ezt a várost, leginkább a csendjét. Mint 
mondtam, nekem ez a hazám. Petőfinek az Alföld tetszett, nekem 
a Kemenesalja és Celldömölk. 
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őrizni a múltat, élni a jelent, építeni a jövőt £ 4 3 b 

Előbb volt a KMK, aztán a városavatás 

Ktilhy Márta 

A Kemenesaljái Művelődési Kö/.pont és 
Kuthy Márta neve összefonódott az embe
rek tudatában. Az 1972-ben felavatott üj épü
let az akkori legmodernebb és legszebb épít
ménynek számított. Az újdonság ereje és az 
elvárásoknak megfelelni akarás jobban köte
lezte az intézmény vezetőit, mint a várossá 
avatás követelményei. 

- A K M K kezdettói fogva a városi igények 
szerint dolgozott - mondja Kuthy Márta. -
Az intézmény vezetője és munkatársai kezük
be kaptak egy - az akkori idők szerint - fan
tasztikus lehetőséget, amit a galéria nyújtott. 
Ez szinte adu az alkalmat arra, hogy képző-
és iparművészeti kiállításokat szervezzenek, 
A kiállítások megyei és országos szinten is 
elismerést vívtak ki . Kimondott célja volt az 
intézmény vezetőinek, hogy kezdetben a szű
kebb pátria művészeit, majd a hazai, később 
pedig a határainkon túl élő magyar, végül pe
dig a külföldi alkotókat mutassák be. 

Olyan nevek jelzik ezt a korszakot, mint 
Reich Károly, Udvardi Erzsébet, Kokas Ig
nác, Lesenyei Márta és még lehetne a neveket 
hosszan sorolni. 

A K M K másik nagy erőssége a színházi 
előadások szervezése volt. 

- Emlékszem olyan esztendőre, amikor két 
színházbérleti sorozatot is tudtunk indítani. 
De ugyanilyen nagy sikere volt a hangver
senysorozatoknak is. Megfordult nálunk a 
Capella Sabariától kezdve a Magyar Állami 
Népiegyüttesen keresztül Koncz Zsuzsáig a 
szakma számos képviselője - idézi fel a múl
tat Kuthy Márta. Az irodalmi előadóestek is 
n*gy népszerűségnek Örvendtek. Igaz, Keres 
Emil vagy Mcnsáros László neve könnyen 
becsábította az érdeklődőket. 

A ház megfogalmazott céljai közt szere
pelt, hogy a város és a városkörnyék lakói
nak, és minden korosztálynak egyformán 
nyújtson lehetőséget igényeik kielégítésére. 
Igy születtek meg azok a családi programok, 
helynek a hangulata annyi ember lelkében 
megragadt. 

Az intézmény vezetői nem tartolták szé
gyenletes dolognak a társintézményekbe való 
^látogatást. 

- Tanultunk egymástól, mert bizony egy 
kívülálló sokszor jobban látta a hibákat, mint 
mi belülről. Építő kritikájuk pedig munkánk 
javára szolgált - fogalmaz Kuthy Márta, 

A sok munka összekovácsolta a K M K dol
gozóit. Javult a munkamorál, igazi csapat
munka alakult ki . Nagyban megkönnyítette 
az életüket, hogy megyei szinten is színvona
las csapatmunka jött létre. Egyedül nem 
megy - ezt mindenki érezte. 

Ekkor jöttek létre azok a kisközösségek, 
szakkörök, klubok, amelyeknek egyike-mási
ka mind a mai napig együtt van. Nagyon ér
tékes munkát végeztek a képzőművészeti kö
rök, amelyek később kinevelték az utánpót
lást is. Dénes Lajos Szilveszter vagy Nagy 
István keze alól olyan fiatal tehetségek ke
rültek k i , akik a mai kcmcnesaljai képző
művészetnek jeles képviselői. Az akkori ta
nítványoknak mára már önálló kiállításai 
vannak. 

A pénztelenség réme már akkor is fenye
getően hatott. Vállalkozók és más, művé
szetet támogatók nyújtottak anyagi segítsé
get, így sikerült sok értéket teremteni és azo
kat megőrizni. 

A K M K vezetését 1994. december l-jén 
vette át Pálné Horváth Mária. (Ezzel nem
csak a K M K , hanem a Szikra Filmszínház, 
az alsósági klub és a nemrég alakult Tour-
inform iroda igazgatója is lett.) Ars poe
ticáját így fogalmazza meg az intézmény ve
zetője: 

„A tradicionális közművelődési tevékeny
ségformák továbbvitele mellett szakmai fel
adatomnak tartottam és tartom az innováci
ós-animációs törekvések megvalósítását a 
művelődési központban. Ennek szellemében 
a civil szférával való szoros együttműködés 
és a kistérség (Kemenesalja) kulturális éle
tének összefogása és menedzselése. Ezt táv
lati célul tűztem ki munkatársaim és magam 
elé." 

A központi anyagi források elapadása a 
K M K életében is éreztette hatását. Ezért is 
van nagy jelentősege a két alapítványnak, 
amelyek az elmúlt négy évben jöttek létre. 
Az egyik a színházi élet támogatását, a másik 
a néptánchagyományok őrzését tűzte ki cél-
jaul. 

Számos országos és megyei pályázatra 
nyújtottak be írásos munkát. Ennek eredmé
nye az a 4 millió forint, amely a sikert jelzi. 
Egyre több nonprofit szerveződés elindításá
ban ad segítséget vagy helyet az intézmény. 
(Pl.: Tourinform iroda.) 

- Jól működő munkakapcsolat alakult ki a 
város önkormányzatával, a társintézmények
kel, á társadalmi-politikai szervezetekkel és 
a gazdasági szférával. Egyre több rendez
vény valósul meg társadalmi összefogással 
(Alsósági Tavaszi Napok, Sághegyi Szüreti 
Napok stb.), hozzájárulva a város polgári ar
culalához - vélekedik az intézmény első em
bere. 

A K M K ma is és a jövőben is „nyitott ház" 
a város és környéke szolgálatában. Minden-

Pálné Horváth Mária 

kihez szól, ha a kultúra közvetítéséről van 
szó, ha a közművelődés széles körű terjesz
tése a feladat. 

- Az intézménynek őriznie kell a múltat, 
élnie kell a jelent, és építenie kell a jövőt -
együtt Kemenesalja és Celldömölk polgá
raival - zárta gondolatait Pálné Horváth Má
ria. 

N. I . 

Előterjesztés 
Celldömölk és Izsákfa 

egyesítésére 
Izsákfa község 1968. évtől Celldö

mölk nagyközséggel közös tanácsban 
működik. A jó együttműködésből bekö
vetkezett társadalmi, politikai és gazda
sági eredmények fokozása, a lakosság 
növekvő szükségleteinek magasabb szin
ten történő kielégítése a társközségi kap
csolatot meghaladó összetartozást igé
nyel, A két község közötti távolság 1,2 
km, mely területen került kialakításra a 
közös parkerdő. 

A kedvező közgazdasági és politikai 
adottságok figyelembevételével a társ
községi helyi szervek június hó folyamán 
tartott ülésükön, valamint a június 19-én 
megtartott falugyűlésen egyhangúlag 
kérték községük Celldömölkkel való 
egyesítését v ? . • r 

Fentiek alapján javasoljuk: Celldö
mölk Nagyközségi Közös Tanács kérje a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csát, hogy Celldömölk nagyközség és 
Izsákfa község egyesítését Celldömölk 
névvel rendelje el. 

Felelős: Limpár József tanácselnök. 

Határidő: azonnal. 

Celldömölk, 1978. június 22. 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Lendvai Szabolcs újságíró, 
az MTV Híradó műsorvezető szerkesztője 
- Celldömölknek - és tágabb értelemben — 

Kemenesaljának épp csak annyit köszönhetek, 
amennyit életem első 18 éve adott. Azaz szinte 
mindent. 

lgazt Pécsett születtem, de amikor tudato
san kinyitottam a szememet a világra, már ja
vában Egyházashetyén laktunk, ahol édes¬
apám 30 éven át, egészen haláláig gyógyította 
a betegeket. A Berzsenyi-ház előtti kis lejtőn 
tanultam kerékpározni, a hátsó udvarunkból a 
Sághegy két púpja látszott, és a kertek alatt 
folyt a Kódó-patak, amelyről csak később de
rítettük fel {gyerekkori gyalogos kiránduláson, 
amiért kikaptunk, mivel sötétedés után keve
redtünk liaza), hogy a Sági-erdÖ alatt egészen 
Izsákfáig megyt és ott folyik keresztül az úton 
a temető alatt. Emlékszem, gyerekkori ba
rátommal, Csabával, aki most Celldömölkön 
lakik, annak idején - lehettünk vagy 6-7 évesek 

- rendítfwtetlenül hittünk a töretlen fejlődés
ben, és azon tanakodtunk, vajon hány év kell 
ahhoz, hogy a sáros, a szekerek áltat néha 
félméteresre árkolt Berzsenyi utca mikor lesz 
majd „bitumenes", aztán majd „csíkos autó
út", de száz év múlva esetleg akár autópá
lya... Hát most éppen bitumenes... 

Iskola Hetyén, aztán a celü gimnázium. 
Osztályfőnököm Joó Antalné volt. Tulaj
donképpen ö találta ki, hogy legyek újságíró, 
pontosabban próba-szerencse alapon felvé
telizzek külföldi egyetemre. Az akkori szeren
csét most már nem mindig érzem annak, de 
olyankor - higgyék el ~ nem őrá gondolok. 

Édesanyám ma is Celldömölkön ét, hozzá 
gyakran ellátogat a család, és olyankor min
dig kimegyünk lletyére is. Nehéz volt meg
szokni, hogy a faluba érve nem jobbra kell 
fordítani a kormányt, mint régen hazaérve, ha

nem ezután már balra kell kanyarodni oda, 
ahol az örök lakhely fölött mindig zöld fák 
susognak. 

Rejtftzködfl városképek - Szentháromság téri park, háttérben a „magasság" 

V A R J A Ö N T A 

REZGONYARFA VENDÉGLŐ 
OLCSÓ, HÁZIAS ÉTELEKKEL, 
KÜLÖNBÖZŐ ITALOKKAL 
(sörök, borok, üdítők, 
röviditalok) 
BŐ VÁLASZTÉKKAL, 
UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL 

VÁRJUK KED VES VENDÉGEINKET! 

Telefon: 95/420-200 
Celldömölk, Kossuth L u. 
Vasútállomással szemben 
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Az egyházak Celldömölk húsz évében 
1979. január 6-án az egykori mezőváros, Celldömölk ismét 

városi rangot kapott. Az eltelt húsz év eseményeiből az itt élő 
és működő egyházak is kivették részüket Must a teljesség 
igénye nélkül egy-két tényt szeretnék megemlíteni. 
Az egyház egyik legfontosabb ifjúság továbbképzését és kullu-

fcladata a hitoktatás. Ezen első
sorban az általános iskolás gyer
mekek hitoktatását értjük. A 
rendszerváltás előtt minden fele
kezet az ismert nehézségekkel 
küszködött, a hitoktatás fóleg a 
templomokban, gyülekezeti he
lyiségekben folyt. A rend
szerváltás után nagyon felszökött 
a hitoktatásra járó tanulók létszá
ma, a sok iskolai és gyülekezeti 
hitoktatást a lelkészek csak a 
képzett hitoktatók bevonásával 
tudják megoldani. Ugyanakkor a 
város vezetésétől és az iskolák 
igazgatóitól a szükséges támoga
tást megkapjuk, jó szándékol és 
segítőkészséget tapasztalunk. 

A hitoktatás területe azonban 
kitágult. Örvendetes módon min
den óvodában is van hitoktatás, 
természetcsen a kicsik nyelvén és 
felfogási szintjen. A celldömölki 
evangélikus egyház pedig saját 
Keresztyén Óvodát működtet, 
ökumenikus nyitottsággal. 

Ez jellemzi a város egyetlen 
egyházi általános iskoláját, a 
Szent Benedek Általános iskolát 
is, amely a celldömölki római ka
tolikus egyházközség kezelésé
ben van, osztályonként felmenő 
rendszerben. A felnőtt katolikus 

rált szórakozását pedig a Szent 
Márton Ház biztosítja, ahol ter
mészetesen szívesen fogadnak 
más felekezetű fiatalokat is. 

E téren minden egyházközség 
igyekszik előbbre lépni. A cell
dömölki evangélikus egyház ter
vezi gyülekezeti helyiségeinek 
bővítéséi, irigylésre méltóan szé
pen renováltatta a templomát. A 
reformátusok új gyülekezeti épü
letének alapjait már leraklak a 
templomuk mellett. Alsóságon 
az evangélikus egyház visszaigé
nyelte a volt felekezeti iskola 
épületét, ebből alakítanak ki kö
zösségi termeket. A római katoli
kusok szintén hasonlót tervez
nek, a kárpótlási pénz felhaszná
lásával. Alsóságon cs [zsákfán 
(is) az elmúlt évek során újult 
meg a katolikus templom külse
je, Izsákfán a faluház előtt áll a 
Bokod-puszláról behozott és fel
újított harangláb, és ugyancsak 
Izsákfán megtaláltatott - ha 
egyelőre ideiglenesen is - az 
evangélikus istentiszteletek meg
tartásának helye. 

Természetesen ezek az újabb 
kezdeményezések hatalmas pénz
összegeket is jelentenek. Mivel 
az önkéntes adományok - sem a 

helyiek, sem a máshonnan, eset
leg külföldről kapottak - nem 
elegendőek, igénybe kell ven
nünk a hivatalos állami szervek 
támogatását is. E helyütt öröm
mel és köszönettel nyugtázhatjuk 
azt, hogy az egykori tanácsi és 
jelenlegi önkormányzati veze
tőktől és dolgozóktól minden tá
mogatást könnyen és gyorsan 
megkaptunk. Gondolok például a 
gáz cs a telefon bevezetésére, a 
riasztórendszerek felszerelésére 
a templomokba és lelkészi hiva
talokba slb. Az egyházközségek 
évenként megkapják a támoga
tást, amit céljaik megvalósításá
hoz használnak fel. Jóleső érzés, 
hogy régebben is cs most is min
dig meghallgatnak bennünket, 
kikérik a véleményünket, számí
tanak ránk, és segítenek. 

Az egyes egyházak kulturális 
eseményei, színi előadásai, báli 
rendezvényei stb. bár elsősorban 
a saját felekezetieknek szólnak, 
sohasem kirekesztő jellegűek. 
Épp úgy a karitász-gyüjtésekhöl, 
ruhavásárokból is mindenki ré
szesedik, felekezeti különbségté
tel nélkül. 

A celldömölki kegytemplom 
250 éves idei jubileuma is nem
csak a katolikus híveknek szólt, 
hiszen a város újabb kori törté
nelme és fejlődése Koplik Odó 
apát működésétől számítható. 

Úgy látszik tehát, hogy a ke

resztény felekezetek ellentéte és 
Kemenesalján szinte hagyomá
nyos torzsalkodása lassan alább
hagy: a lelkészek és a gyülekeze
tek jól megértik cs kölcsönösen 
segítik egymást. Ez túlmutat az 
évente egyszer megrendezendő 
ökumenikus imahét jelentőségén. 

Végül - de nem utolsósorban 
- pár szót szeretnek szólni a tu
dományos életről. Kemenesaljá
nak a múlt században öt kiváló 
személyisége volt, akik az akkori 
Magyar Tudós Társaság, a jelen
legi Magyar Tudományos Aka
démia különöbző rangú tagjai 
voltak. Közülük ketten a jelenle
gi Celldömölk területén éltek és 
alkottak. Kresznerics Ferenc al
sósági esperes-plébános nevét 
felvette a városi könyvtár- Edvi 
Illés Pál nemesdömölki evangé
likus esperes-lelkészről pedig 
nemrégiben volt tudományos 
emlékülés. A város és mind a két 
felekezet tisztelettel ápolja e 
nagynevű elődök emlékét. 

Egy város eletében a húsz év 
nem nagy idő. Mégis alkalom ar
ra, hogy megálljunk, számvetést 
tartsunk, és ünnepeljünk. Ez indít 
bennünket arra, hogy ami jó, fel
téllenül tovább fejlesszük, amit 
viszont rosszul tettünk, legyen 
bátorságunk és erőnk azt kijaví
tani. Az Úristen gazdagon áldja 
meg a húszéves jubileumát ün
neplő Celldömölk minden polgá
rát! 

Dr. Koltai Jenő 
alsósági plébános 

C E L L S Z O L G K F T . 
9500 CELLDÖMÖLK, 
TEMESVÁR U. 16. 

Tel/Fax: 95/420-156, 
Tel.: 95/421-835 
Tel.: 06-60/374-887, 

06-60/378-560 

• 
• 
• 

• 
• 

Építőipari kivitelezés és 
felújítás. 

Szakipar, víz-, villany- és 
gázszerelés. 

Földmunka, daruzás, 
konténeres szállítás, 
gépi úttisztítás. 

Kertészeti szolgáltatás. 

Virág-, dísznövény- és 
palántaértékesítés 

Kertészet: 
Tel.: 95/420-002 

A felújított és l i jrav/rnMl evangél ikus templom 
• i 
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Felnőtt lett az elsőszülött 

Celldömölk legújabb kori törte
netében a második X-hcz érkez
tünk el. A várossal egy időben szü
letett Tóth Attila egyszemélyes 
sorstörténete az új városéval azo
nos, mégsem érezte soha magát 
amolyan különállónak. Az iskola 
és a baráti társaság, mindenekelőtt 
a család nyújtotta számára az élet
teret, egy-egy fontos állomásának 
meghitt pillanatait szülővárosában, 
Celldömölkön. Most, amikor be
szélgetünk, és a régi fényképeket 
nézegetjük, sok minden feleleve
nedik az emlékek fonalán. 

A család közben űj „fészket" te
remtett áldozatos munkával. Kertes 
ház az új otthon, amiért keményen 
megdolgoztak testvérével és a szü
lőkkel összefogva szerető egyet
értésben, A beszélgetés elején 
mindjárt a katonaságra terelődik a 
szó, hiszen november 17-én vonult 
be, így most Szombathelyen telnek 
napjai. 

- Én mindig akartam katona len
ni, ez ad tartást, tapasztalatot. Va
lójában keményebbre számítoltam, 
pedig most van a kiképzés ideje, 
amely próbatételnek is számít. 

Különben gyakran jöhet haza, 
nem szakad el tartósan a családtól. 

a várostól, a barátoktól, és még a 
hobbijára is jut idő, ami már való
jában több is mint hobbi. Attila ki
váló néptáncos, zenei műveltségé
ben a dobolásé a főszerep. Sajnos 
a seregben ez nem adatik meg, de 
ha kéthetente hazajön, akkor bejár 
próbákra a Kemenesaljái Művelő
dési Központba, a lakás egyik szo
bájában pedig ott a teljes felszerelés 
a doboláshoz. E szenvedélyét szüle
itől örökölte, élete része. A katona
ság utáni időre már választott tervei 
vannak. Továbbtanulásra készül, az 
Erdészeti Főiskola lenne a cél, a bel
sőépítész szakot választja majd, 

— És kislány akad-e? 

- igen! - jön a válasz, és anyuka 
csillogó szemmel toldja meg: 

-Jaj, nagyon aranyos a kislány! 
De miként is tekint a városra a 

vele egyidős fiú? Tulajdonképpen 
minden település és az ország jö
vője is a felnövekvő nemzedék ke
zébe van letéve, 

- A mi városunk? - mereng At
tila. Nyugodt hely, ami manapság 
kincs. Nekem szép is. Bár szeretem 
a nyüzsgést, ha az iskoláimat befe
jezem, itt akarok élni, maradni, ide 
köt az eddigi életem is. Ezt vehe
tem akár vallomásnak is... 

Dala József 
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Történeti visszatekintés 

Szociális gondoskodás 
Sok olyan problémával talál

kozik az ember, amit sem a csa
lád, sem a mikrokörnyezet nem 
tud megoldani. Szükség van te
hát külső, társadalmi segítségre, 
A jóléti államokban, de a szocia
lista országok egy részében is 
előbb kezdődött el az intézeten 
kívüli, szervezett gondozás, mint 
hazánkban. 

Jelenleg Magyarországon a tc-
rülctellátás egy többfokozatú 
rendszert jelent, melynek lépcső
fokai a következők: 

- idősek klubja 
- házi gondozás 
- szociális otthon 
- szociális étkeztetés. 
Hogy is állunk ezekkel az in

tézményekkel Celldömölkön? 
A Területi Gondozási Központ 

1990. január l-jével kivált a kór
ház gazdasági szervezetéből, és 
önálló gazdálkodásra tért át. A 
következő esztendőben húsz fé
rőhellyel kialakításra került a I I I . 
Számú Idősek Klubja. Ugyaneb
ben az évben újabb pályázati 
pénzek segítségével megkezdte 
működését a tízfős Gondozóház, 

majd hasonló anyagi feltételek 
mellett létrejött a Családsegítő 
Szolgálat. Mindezek üzemelteté
se a megyében is példaértékű 
volt, sőt megelőzte az 1993-as 
szociális törvény útmutatásait is. 

Az 1992-es évben jött létre a 
Szociális Segítő Szolgálat - igen 
szerteágazó feladatkörrel, sokirá
nyú munkát és gazdálkodást fel
tételezve. A szolgálat 57 munka
társsal látja el gazdálkodó, gon
dozó feladatát. Az általa kifize
tett segélyek 1995-ben már elér
ték a 17,9 millió forintot. 

A Szociális Segítő Szolgálat 
neve 1997. január l-jétől Népjó
léti Szolgálatra változott. Ettől az 
időponttól kezdve az - addig 
részben önálló — egészségügyi 
alapellátás teljesen beintegráló
dott az anyaintézménybe. Egy
idejűleg a feladatai alapellátással 
bővültek. 

1997. november l-jétől kezdő
dően végzi a gyermekvédelemről 
szóló 1997. évi X X X L tv. végre
hajtási jogszabálya alapján a 
gyermekjóléti szolgáltatási fel
adatokat is. 

G 3 
CelldfimfUk Egész évben 

bőséges áruválasztékkal várjuk 
kedves Vásárlóinkat! 

C c l l d t t m í i l k 

KORONA^ÜZLETHAZ 

FŐTÉRI ABC-ÁRUHÁZ, 
VAS-MŰSZAKI BOLT. 

DÖMÖLKI ABC 
és a nagy templom melletti 

ABC-ÁRUHÁZ, 
valamint 

a körzetünkhöz 
tartozó 

28 község 
vegyesboltja 

Ccl ld f imí i lk C e l l d í i m í i l k 

Köszönjük, hogy nálunk vásárol! 

FA - GYÜLA 

Vravuska Gyula 
Faipari termékek gyártása, 

forgalmazása és fakitermelés 

Lábon álló erdő vásárlása 

Fürészáru -érték esítés 
fenyő, tölgy, kőris lambéria, 

hajópadló, 
tűzifa-értékesítés, 
bútorlapszabászat 

Telep: Celldömölk-Izsák fa 
Bókod 

Tel.: 95/420-543, 60/377-557 

Szaküzlet: 
Celldömölk, Sági u. 6-8. 

(bevásárlóudvarban) 
Tel.: 95/423-177 

C E L L D Ö M Ö L K I E K CELLDÖMÖLKRŐL 

Treiber Lajos 
tsz-nyugdijas 

Izsákfán élek, a szüleim is izsákfaiak vol
tak. Szeretem ezt a helyet, hiszen otthont, 
megélhetést adott nekem és a családomnak. 
Korábban kisiparosként, aztán '73-tól tsz-
tagként dolgoztam egészen 1989-ig. Azóta 
nyugdíjas vagyok, én már nem megyek el 
innét sehová. 

Amikor 20 évvel ezelőtt Ccllhez csatoltak 
bennünket, nem történt semmi, Izsákfa olyan 
maradt, mint amilyen volt. 

Az utóbbi időben már más a falu képe. 
Utakat „öntöttek", járdákat csináltak, aztán 
faluház, majd kultúrház készült, a gázt is be
vezették, a telefont is idehozták. Ebben sokat 
köszönhet a falu, vagy ahogy odabent mond
ják, a „városrész" Farkas Zoltánnak, a részön
kormányzat vezetőjének. 

A belvárosban szépen alakul minden, de 
én azt hittem, hogy a rendszerváltás után 
gyorsabb lesz a fejlődés. Nagyobb lendület 
kellene, hogyha már város Celldömölk, job
ban látszódjon rajta. 

Min kellene változtatni? Hát példái a busz
járaton, hogy jobban alkalmazkodjon a vona
tok indulásához. 

Akkor nem kellene mindig a fiamat vagy 
a menyemet kérni, hogy vigyenek az állomás
ra, ha Szombathelyre kell mennem orvosi el
látásra... 

Szerintem ez is egy nagyon lényeges do
log. 

Völgyi 
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Felterjesztés 
Celldömölk Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bizottsága 
Kivonatos másolat a Celldömölk Nagyközségi Közös Tanács 

1978. június 27-én megtartott ülésének jegyzökönyvéből: 
19/1978. sz. (Th.) Tanácshatározat: 
Celldömölk Nagyközség Közös Tanácsa megállapítja, hogy a nagy

község a várossá válás feltételeinek megfelel, az utóbbi időben jó szín
vonalú fejlődést ért el. 

A nagyközség részleges középfokú központ. Lakosságának száma 
11 738 fő, ami évről évre folyamatosan növekszik. A társadalom 
összetétele jól tükrözi a település termelésszerkezetét. A foglalkozta
tottak száma 8000 fő, amiből a munkások száma meghaladja a 4200 
főt Jelentős a nagy tradícióval rendelkező vasutas dolgozók száma. 
Nagyüzemi mezőgazdaságában 552 szövetkezeti tag tevékenykedik. Jól 
alakult a termelésben, kulturális, egészségügyi és egyéb ágazatban dol
gozó értelmiségiek aránya. 

Vonzáskörzete túlnő a járás határán. A naponta ingázók többségének 
foglalkoztatási központja. Nevezetességei között a Sághegy mint tájvé
delmi körzet, a tájmúzeum, a parkerdő és a közvetlen szomszédságában 
lévő mesteri termálfürdő vonzza a látogatókat. 

Színvonalas településközpontja, két új lakótelepe az utóbbi években 
épült ki . Új, szép kivitelű középületek jöttek létre, jelentősen növekedett 
a park- és zöldterület. 

A nagyközségben 5 állami vállalat, a közlekedési tárcához tartozó 3 
üzem, 7 ipari szövetkezet és 1 termelőszövetkezet működik. A MÁV 
celldömölki csomópontja a nagyközség legnagyobb üzeme, 5 vasútvo
nal találkozásában jelentős számú utast és árutömeget fogad. Az ipari 
üzemek termelési összetétele sokrétű. 

A KERIPAR, Kesztyűgyár, ÉLGÉP Vállalat, CELLTEX Háziipari 
Szövetkezet és a Ruhaipari Szövetkezet jelentős mértékben elégít ki 
exportigényeket. 

A Posta V. 5 éves tervi fejlesztéseivel - hasonlóan a MÁV-hoz -
nagy jelentőségű csomópont lesz. Épülő postaközpontja, Hálózatépítési 
Főnöksége 3 megye területén lát el feladatokat. 

Egészségügyi alapellátását 5 általános, 2 gyermek-, 4 fogszakorvosi 
körzet látja el, hétközi éjszakai és hét végi éjjel-nappali összevont 
ügyelettel. Két jól felszerelt gyógyszertára állandó ügyelettel működik. 

Nem alapellátást nyújtó egészségügyi intézményei között a Járási 
Kórház, Vérellátó Alközpont, Tüdőgondozó Intézet vonzáskörzeten kí

vüli igényeket is kielégít. Szociális intézményei között kiemelkedik két 
öregek napközi otthona. -

A IV. ötéves tervben megépült Járási Művelődési Központja, „B" 
típusú Könyvtára, a közművelődést magas szinten szolgálja. Jó hírű, 
párhuzamos osztályokkal rendelkező közép is kólája, 40 fős diákotthona. 
Szakmunkás Képző Itézete, általános iskolái, napközi otthonai, óvodái 
biztosítják oktatáspolitikai célkitűzéseinek valóra váltását Az oktatási 
feltételek javítása érdekében további óvodák, iskolai tantermek, torna
terem, tanuszoda és napközi otthon építését vettük tervbe, melyek a 
jelen középtávú tervidőszakban megvalósulnak. 

Sportlétesítményei, sportágbázisa fejlődő. Az üzemi és területi sport
rendezvények hagyományossá váltak. 

Kereskedelmi és vendéglátó-hálózata jól kiépült. Az egységek fej
lesztése célszerűen alakult. A bolti alapterület 1000 lakosonként 664 
m 2, vendéglátó-ipari alapterület 342 m . Kenyérgyára nagy választék
ban, igen színvonalas termelést végez. A tervidőszakban 1000 adagos 
önkiszolgáló étterme épül, mellyel megoldódik a közétkeztetés- Idegen
forgalma állandóan növekvő. Turistaszálló és Idegenforgalmi Kiren
deltség szolgálja az ilyen irányú igényeket. 

A tervidőszakban megépül fedett vásárcsarnoka a településközpont
ban. Mintegy 2000 m2 alapterületen, több profilban, önálló szolgálta
tóegységek működnek. Ezekben magas színvonalú tevékenység folyik. 

A nagyközség kommunális ellátottsága jó. Alapközművei kiépültek. 
Belterületi úthálózata burkolattal nagyrészt ellátott. Főforgalmi útjainak 
jelentős része korszerűen megvilágított. Vízműve kielégítő ellátást biz
tosít, a lakások nagy része vezetékes vízzel ellátott. Szennyvíz- és 
csapadékcsatorna-hálózata folyamatosan épül, a telepszerű, többszintes 
lakóházak igényeit kielégíti. Szennyvíztisztítása mechanikai derítővel 
történik. Intézményes szemétszállítás a település nagy részén szerve
zett, 

A tervidőszakban vízműve további hálózat- és tározóépítéssel fej
lesztést nyer. A szennyvízkezelést szolgáló biológiai derítő megépítése 
előkészítés alatt áll. 

Mindezek alapján a Nagyközségi Közös Tanács - az 1971. évi I , tv. 
és annak végrehajtása tárgyában megjelent 11/1971. (III . 31.) Korm. 
sz. rendelet 13. § (1) bekezdése figyelembevételével - kéri a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsát, hogy Celldömölk nagyközséget nyil
vánítsa várossá. 

Felelős: a kérelem felterjesztéséért: Limpár József tanácselnök. 
Hai.idö: azonnal. 
Celldömölk, 1978. június 30, 
A korabeli szöveget változtatás nélkül közöltük - a Szerk.) 

-
K I S C E L L I 

• • 

P A T I K A 
CELLDÖMÖLK, 

Kossuth Lajos u. 12. Tel.: 95/420-169 

DR. HULVELY ISTVÁN 
tanszékvezető 

egyetemi docens 

Az ember nem felejti el gyer
mekkorát és kora ifjúságának 
színhelyét, a barátokat, az arco
kat, a benyomásokat, az első mé
lyebb érzéseket és mindazt, amit 
később olyan szívesen nevezünk 
élettapasztalatnak. Ha pedig -
közel hatvan felé - az óriási vál
tozások mellett keressük magunk 
számára a bizonyosságot, akkor 
mi adná ezt meg jobban, mint a 
vissza-visszatérés az ifjúság szín
terére. 

Mi t kaptam Celldömölktől? A 
fentieknél pontosabban nem tud
nám összegezni igazi mondandó
mat. Az emlékképek pedig túlsá
gosan is gazdagok ahhoz, hogy 
ebben a keretben valamit is el
mondhassak. Maradjunk talán 
annyiban, hogy az élet logikáját 

i r t 

tanultam meg abban a mikrokoz
moszban, amelyben ott éltem, s 
ha most igazában elgondolom, 
ott lettem azzá, amivé lettem. V i 
láglátásom és szemléletem ter
mészetesen sokat változott, de 
nem annyira, hogy ne a folyto
nosságot érezném fontosabbnak 
mindabban, ami azóta történt. 
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Civil szervezetek Celldömölkön 
A városban számos civil 

szervezet működik: egyesü
letek, klubok, művészeti 
csoportok. Az alábbi írás
ban közülük mutatjuk be a 
legjelentősebbeket. 

HONISMERETI 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

A közösség 1973-ban alakult. 
Feladatának tartja Celldömölk, 
Kemenesalja múltjának és érté
keinek kutatását, a kölcsönös tá
jékoztatáson alapuló ismeretszer
zést, véleménycserét. Tagjai lel
készek, pedagógusok, orvosok, 
mérnökök, a MÁV dolgozói. 
Létszámuk 25-30 között van. 
Vezetője a könyvtár ma már nyu
galmazott igazgatója. A közös
ség működésében két fó törekvés 
érvényesül. Az egyik a kutató-, 
feldolgozó-, tanulmánykész ító 
munka, amit a könyvtár és az ön
kormányzat is rendszeresen, pá
lyázati kiírásokkal támogat- K i 
alakult egy szellemi műhely, 
amely ösztönzőleg hat a kutató
munka folytatására. A másik fon
tos törekvés minél több és érde
kesebb előadás megtartása. 

KEMENESALJÁI 

BERZSENYI TÁRSASÁG 
Tíz éve működik. Célja: meg

ismerni Celldömölk és Keme
nesalja irodalmi, művészeti érte
keit, ápolni a Berzsenyi-hagyo
mányokat. A társasági élet leg
főbb formája az előadás, amit 
rendszerint kötetlen beszélgetés 
köveL A nagyrendezvények -
előadóestek, író-olvasó találko
zók, irodalmi játékok - zömmel 
irodalmi, történelmi évfordulók
hoz, naptári ünnepekhez és mis 
jeles napokhoz kapcsolódnak. 

KEMENESALJA 
BARÁTI KÖR EGYESÜLET 

Az egyesület az ország minden 
részén, sőt külföldön élő, egykori 
és jelenlegi kemenesaljaiákat tö
mörít, tagjai elsősorban az értel
miségi réteghez tartoznak. A ba
ráti kör pályázatok útján támo
gatja a gimnázium, valamint a 
szakmunkásképző alkotó diákjait 
is. Az egyesület az egykori Öreg
diákok Baráti Köréből nőtt ki 
mintegy másfél évtizeddel ez
előtt, jelenleg 104 tagból áll. 

LISZT FERENC 
VEGYESKAR 

A kórus 32 éve a város egyik 
meghatározó együttese, zenei 
életének fontos tényezője. Az 
énekkar évente 15-20 alkalom
mal szerepel városi rendezvénye
ken, egyházi programokon. Tag
jai részben a celldömölki közép

iskolák tanulói, részben a város
ban dolgozó pedagógusok. 

C E L L D Ö M Ö L K I 
Z E N E B A R Á T I K Ö R 

Tíz éve alakult komolyzenét 
kedvelő felnőttekből és középis
kolai tanulókból. A kör tagjainak 
a száma 150, évi 6-7 előadist, 
képzőművészeti kiállítást szer
veznek. 

KEMENESALJA 
N É P T Á N C C S O P O R T 

1993-ban alakult, a több évti
zedre visszanyúló celldömölki 
ncptánckultúra méltó örököse. 
Két évvel ezelőtt a Helikon fesz
tivál néptánc versenyén arany 
minősítést szerzett 

C E L L D Ö M Ö L K I 
VÁROSI ÉS VASUTAS 

S P O R T E G Y E S Ü L E T 
A város egyetlen reprezentatív 

sportegyesülete, amely több 
szakosztályt is működtet. Szak
osztályaik sportolói létszáma sta
bil, ami mintegy 220 igazolt 
sportolót jelent. 

ALSÓSÁGI 
S P O R T E G Y E S Ü L E T 

Egy szakosztályt (labdarúgás) 
működtet. A megyei I I , osztályú 
bajnokságban szerepelnek- A 
szakosztály taglétszáma folya
matosan emelkedő. 

IZSÁKFAI 
S P O R T E G Y E S Ü L E T 

A sportegyesület labdarúgó-
szakosztályt működtet, a csapat 
Sárvár székhelyű körzeti bajnok
ságban szerepel 

E Ö T V Ö S DSE 
A város és városkörnyék 

egyetlen diáksport egyesülete. 
Elsősorban az általános iskolai 
versenysport területén mutattak 
fel az elmúlt években kiemelke
dő eredményeket. Atlétáik a me
gyei versenyeken, tornászaik a 
mgyehatáron túl is, leány és fiú 
kézilabdázóik pedig szinte az 
egész országot bejárva Öregbítik 
iskolájuk és városuk hírnevét 

L É G F E G Y V E R E S 
S P O R T L Ö V É S Z K L U B 

A szombathelyi Polgári Lö
vészegyesület részeként több éve 
működik Celldömölkön. Után
pótlás-nevelés céljából a szom
bathelyi lövészegyesülct támo
gatja. Országos bajnokságon a 
klub tagjai egyéniben első helye
zést is elértek már. 

M O Z G Á S S É R Ü L T E K 
VAS M E G Y E I 
E G Y E S Ü L E T E 

C E L L D Ö M Ö L K I 
CSOPORTJA 

Az egyesület Celldömölk vá
rosra és 27 városkörnyéki telepü

lésre kiterjedően végzi tevékeny
ségét. A taglétszám folyamato
san emelkedik. Havonta klubfog
lalkozásokat tartanak mghívott 
előadókkal. 
C E L L D Ö M Ö L K - A L S Ó S Á G 

V Ö R Ö S K E R E S Z T E S 
ALAPSZERVEZET 

A hagyományos vöröskeresz
tes feladatok ellátásán túl komp
lex egészségnevelési napokat 
szerveznek. Többféle orvosi 
vizsgálattal, szűréssel, vetélke
dőkkel elsősorban az általános is
kolások korosztályát célozzák 
meg. 

ÚJ BARÁTOK 
A L K O H O L E L L E N E S K L U B 

1982 óta működik, foglalkozá
sait általában hetente tartja. Tag
jainak száma 31. A klub tevé
kenységének lényege, hogy 
összefogja és segítse azokat az 
alkoholbeteg embereket, akik 
önerőből vagy segítséggel abba
hagyták az alkoholfogyasztást, és 
az abstienciát önként vállalva kí
vánnak tovább élni. 

C E L L D Ö M Ö L K I 
KARITÁSZ SZERVEZET 
A szervezet idős, egyedülálló, 

beteg embereket gondoz, havon
ta programokat szervez, teadél-

előttöket tart a Szent Márton Ott
honban. Alkalmanként 50-60 
embert lát vendégül, 

C E L L D Ö M Ö L K I 
R E F O R M Á T U S 

E G Y H Á Z K Ö Z S É G 
IFJÚSÁGI KLUBJA 

A református gyülekezet fia
taljainak minden évben nyári tá
borozást szervez, ahol a szociális 
helyzettől függően a Fiatalok ré
szére ingyenes részvételi lehető
séget biztosít, illetve térítés elle
nében teszi lehetővé a táborozást. 

E G Y E D Ü L É L Ö N Ő K 
KLUBJA 

A Népjóléti Szolgálathoz tar
tozó klubként működik. A cso
port tagjai pszichológus vezette 
önismereti tréningen, közös kul
turális programokon vesznek 
részt 

K E M E N E S A L J Á I 
R Á D I Ó K L U B 

A klub 30 éve alakult. Hosszú 
éveken keresztül az MHSZ kere
tében működöt t 

KEMENESALJA 
I P A R T E S T Ü L E T 

Több mint száz éve működik. 
Érdekvédelmi szervezet, a kis
iparosokat tömöríti- Az új és már 
működő kisvállalkozók itt kap
nak információt tevékenységük 
lebonyolításához-

N. L 

L e i e r & C o 
Celldömölk, Nemesdömölki út 15 
Tel.: 95/420-317 

O Teljes körű szervizszolgáltatás 

O Új személyautók és 
haszongépjárművek 
értékesítése 

P > 

O Eredeti gyári alkatrészek 
forgalmazása 

3 Fényezőfül kében részleges 
és teljes fényezés 
STANDOX festékkel 
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A várossal egyidősek véleménye a városról 
20 év nagy idő egy település és egy ember életében is. Cell

dömölk várossá avatása óta sok minden történt, sok minden 
megváltozott. Ot, 1979-ben született fiatallal beszélgettünk 
múltról, jelenről, jövőről: róluk és a városról. 

SOPTEI JUDIT az általános 
iskola elvégzése után a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban érettségi
zett. Jelenleg Budapesten másod
éves a Petó Intézetben konduk
tor-tanító szakon. Már most fog
lalkozik mozgássérültekkel. 

- Szeretem Celldömölköt. A 
tanulmányaim a fővároshoz köt
nek, de a szünetekben örömmel 
jövök haza. A családom, a bará
taim, az ismerőseim itt élnek. Ha 
itthon vagyok, szinte mindig el
megyek a könyvtárba, mert jól 
felszerelt és széles a választéka 
könyvekből. Jónak tartom, hogy 
lehetőség nyílt városunkban egy
házi oktatásra is. Én is kézilab
dáztam, így most is figyelemmel 
kísérem a celldömölki sport
életet. Örülök kézilabdásaink si
kercinek. Szerintem a színházi 
előadások is színvonalasak, a 
program változatos, érdekes. 
Mindemellett úgy érzem, a kul
turális és szórakozási lehetősé
gek még hiányosak, elkelne a vá
rosnak egy uszoda is. 

HORVÁTH VERA a 410. Sz. 
Ipari és Szakmunkásképző Inté
zetben tanulta ki a nőiruha-készí
tő szakmát. Jelenleg cipőfelső
rész-készítőként dolgozik, mun
kája mellett a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium esti tagozatán tanul. 

- Szerintem a város mindig 
színvonalas tanulási és sportolási 
lehetőségeket biztosított az em
bereknek, de úgy érzem, a kultu
rális lehetőségek szűkösek. Az 
elmúlt években a város külseje 
előnyére változott: egyre szebb 
és modernebb lesz, de sokat je
lentene, ha a városközpontban le
vő foghíjakat beépítenék. Na
gyon jónak találom, hogy Cell
dömölk és az iskolák egyre több 
várossal és országgal teremtenek 
kapcsolatot, és egyre több helyen 
mutatják meg magukat és tehet
séges tagjaikat. 

L Á S Z L Ó SZABOLCS az 
Orlay Vendéglátóipari Szakkö
zépiskolában érettségizett, jelen
leg az iskola technikusképzésen 
vesz részt. 

- Celldömölk egyik legna
gyobb értéke lehetne a Sághegy. 
Ehhez azonban jobban ki kellene 
használni a táj adta lehetősége
ket. A turizmus segítségével akár 
olyan ütemben is fejlődhetne a 
város, mint Sárvár. Úgy veszem 
észre, hogy kezdenek fejlődni az 
üzletek, és egyre változatosabb 
az árukínálat, de az árak cleg ma
gasak, A fiatalok számára hiá
nyoznak az olyan szórakozóhe
lyek, amelyek kulturált, nyugodt 
kikapcsolódási lehetősegeket 
nyújtanának. A város központi 
területein a közutak már jó álla
potba kerültek. Jó lenne, ha a kül
ső utcákra is jobban odafigyelné
nek az illetékesek. 

BARCZA PÉTER a Berzse
nyi Dániel Gimnáziumban érett
ségizett. Most a Széchenyi István 
Műszaki Főiskola villamos
mérnöki karán tanul. 

- Mindig is elégedett voltam a 
celldömölki tanulási lehetősé
gekkel, a gimnáziumot szeret
tem. Azt hiszem, Celldömölk a 
saját kategóriájában, a kisváro
sok közölt viszonylag jó helyen 
áll, de ha a nagyobb települések
re szeretne hasonlítani, van még 
mit fejlődnie. Egy kisebb telepü

lésen sajnos gyakran szűkebbek 
a lehetőségek, például nehezebb 
munkát találni. így van ez váro
sunkban is. Mindenképpen jónak 
tartom, hogy keresztülmegy a 
vasútvonal városunkon, és a v i l 
lamosítása is jelenthet biztató jö
vő t 

VARGA MELINDA az 
Apáczai Csere János Tanítókép
ző Főiskola szoc iái pedagógus-
művelődésszervező szakának 
hallgatója Győrben, mióta a gim
náziumot befejezte. 

- Rossz, hogy Győrben tanu
lok, most érzem igazán, mit je
lent nekem Celldömölk- Tetszik 
a város nyugalma, békéje. 
Nyugodtan sétálhatok este is 
az utcán, nem kell félnem at
tól, hogy valaki megtámad, ö rü
lök, hogy ilyen jő a közbizton
ság. Szépnek találom a város 
zöldövezeti részeit, bár sajnálom, 
hogy a ligetet - ami fogalom volt 
a celliek számára - tönkretették. 
Szerencsére a kórház is megma
radt a városnak. Örömmel hal
lom, hogy viszonylag jól felsze
relt, és kisebb-nagyobb mérték
ben fokozatosan fejlesztik is az 
intézményt. 

Kovács Nóra 

Mit kapott ön Celldömölktől? 

Dr. Pajor László 
tanszékvezető egyetemi tanár 

1960-tól 1972-ig az általános iskolai és 
gimnáziumi éveimet, tehát az életre való rá-
tekintés egyik legdöntőbb szakaszát töltöt
tem ténylegesen Celldömölkön. Arra a kér
désre, hogy mit kaptam a várostól, évekkel 
ezelőtt egyszer így válaszoltam; a szellemi 
kibontakozás, a telejs szellemi, sport- és ze
nei élet lehetőségét kaptam. 

Most másképpen válaszolok: a szüleim 
által biztosított gyermek- és ifjúkor mellett 
elsősorban TANÍTÓKAT kaptam. Ica nénit, 
aki zongorázni tanított, mely képesség az 
egyetemi évek, a katonaság, a munkahelyi 
évek alatt és sokszor külföldön is nemegy
szer kiváltságos helyzetet biztosított szá
momra. 

Aztán Süle Ferencet, akinek közösség
összetartó képességét máig csodálom. Neki 
köszönhetem a hozzáférést a templom akkor 
nagyszerű orgonájához. Akkor még nem 
tudhattam, hogy 20 év múlva az Egyesült 
Államokban ugyanezen tevékenységért 
kosztot és kvártélyt kapva a túlélésemhez 
járul hozzá. 

A gimnáziumi évek alatt Kikindainé Ka
talint és Kikindai Kristófot, akiket szakte
rületük kimagasló művelése jellemzett; és 
persze Tima László igazgató urat, aki sze
mélyemen a legnagyobb tanítói fegyvertényt 
könyvelhette el, megszerettette velem azt, 
amiért egyáltalán nem rajongtam. Erre 
csak azok képesek, akik valamihez nagyon 
értenek. 

Kaptam továbbá számos sportélményt a 
CVSE-ben, az együttfocizás leltetőségét 
Szabó Ferivel, Dohánnyal és „Rókával", 
a kapussal, játéklehetőséget a magas osz
tályban lévő kézi labdacsapatban. Másik ol
dalon pedig ott volt Gálházi Gyula, akinek 
erőnlét- és mozgáskultúra-fejlesztő, pókfo
cira alapozott zseniális kiképzési tervei 
alapján sorra nyertük a megyei, sőt NB-s 
atlétikai érmeket. 

És végezetül a feleségemet, Sikos Évát is 
Celldömölktől kaptam, aki nélkül nehéz lett 
volna végigmenni pályám eddigi szakaszán 
úgy, ahogy az történt. 

A társadalom legfontosabb eleme a tág 

értelemben vett TANÍTÓ. Nincs tanító, ál
talános és középiskolai tanár, vagy egyete
mi professzor, csak TANÍTÓ van, aki - sze
retett egyetemi tanárom, Romhányi 
György professzor űr szavai szerint - peli
kánmadárhoz hasonóan saját testéből eteti 
(neveli) a rábízotiakat\ és eközben fát ültet, 
mely kihajtva túléli öt, de gyökereiben őrzi 
az elültetöt. Ezért azt tanácsolom a város
nak, hogy a közgazdasági tételek mellett el
sősorban a TANÍTÓ intézményét támogas
sa; akkor biztosan előbbre jut. 

r Völgyi 
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Celldömölk oktatási intézményei 
A celldömölki gimnáziumot 1947-ben ala

pították- Celldömölki Állami Gimnázium, 
majd Gábor Áron Gimnázium néven mű
ködött, 1958-tól viseli az intézmény a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium nevet. Jelenleg 
négy és hat évfolyamos osztályaiba 348 ta
nuló jár. 

A 410. Sz, Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskolát 1956-ban alapították, jog
elődje a Celldömölki Helyiipari Iskola volt. 
A szakközépiskolai és szakmunkásképzésben 
329 tanuló vesz részt az oktatott szakmákban: 
ruhagyártó, asztalos, géplakatos, autószerelő, 
vasűt-villamossági szerelő, nőiruha-készítő, 
szobafestő. 

A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola ala
pítási ideje 1948, az Állami Általános Iskola 

elnevezés után az 50-es évek elején kapta mai 
nevét. 16 osztályában 304 diák tanul. 

Az 1891-ben alapított Eötvös Loránd Ál
talános Iskola sok névváltoztatáson ment ke
resztül, úgymint Isteni Szeretet Leányai, Ró
mai Katolikus Elemi Leányiskola, Állami Ál
talános Leányiskola, 2, Sz. Általános Iskola-
Mai nevét 1972-től viseli, 1982-től testneve
lés tagozattal működik, 17 osztályába 337 ta
nuló jár. 

Az 1912-ben alapított Gáyer Gyula Álta
lános Iskola jogelődjei az Állami Polgári Fiú
iskola, az 1. Sz, Általános Iskola voltak. Az 
intézmény 1983 óta viseli Gáyer Gyula nevét, 
a 80-as évek elejétől német tagozattal műkö
dik. Hozzájuk tartozik az enyhe fokban értel
mi fogyatékos tanulók tagozata és a merse-

váti tagiskola is, 517 gyerek tanul 22 osztá
lyában, 

A Római Katolikus Egyházmegyei Hivatal 
1994-ben alapította a Szent Benedek Rendi 
Katolikus Iskolát. 1-5, évfolyamán 98 diák 
tanul. 

Celldömölkön 5 óvoda működik: Koptik 
Odó Űti Óvoda (1949), Sági Úti Óvoda 
(1962), Szalóky Úti Óvoda (1975), Vörös
marty Üti Óvoda (1979), Evangélikus Egy
ház Keresztyén Óvodája (1992). Az intézmé
nyekbe jelenleg 480 gyerek jár* 

Az Ádám Jenő Zeneiskolát 1950-ben ala
pították Állami Zeneiskola néven, mai nevét 
1988 óta viseli. A 464 tanuló 11 féle hangszer 
közül választhat, szolfézs cs magánének ok
tatásban részesülhet. Az intézményben ének
kar, fúvószenekar és kamarazenekarok mii-
ködnek. 

T .G. 

Otthont talált a Rozália a Sáshegyen 5hW 

Hogyan lettem celldömölki? 
Kevés olyan város van a világon, mint Celldömölk, amely egy 

csodálatos, kétezer éves múlttal rendelkező szőlőheggyel, a Ság
heggyel büszkélkedhet. 

A szőlőhegy a kétezer év alatt sok dicső kornak, de sok vérzivataros 
időnek is tanúja volt. Amikor én először találkoztam a Ságheggycl a 
második világháború után, bizony a tönkrement szőlők, a kifosztott 
pincék nem a dicső napokra emlékeztettek. Majd később, amikor még 
falu volt Celldömölk, és meghívlak egy-egy előadás tartására, és lát
tam a sok tenni akaró szőlősgazdái, a hegy egy másik arculatát is
merhettem meg. Sokszor jártam itt. Itt voltam a hegy termé
szetvédelmi területté, a község várossá nyilvánításának ünnepségein. 
Azóta is „visszajáró lélek" vagyok. 

Én a celldömölki embert nem a városban, hanem a Sághegyen 
ismertem meg, a hegyen keresztül lettem tisztelője. Az elmúlt ötven 
évben a Sághegyről letekintve gyönyörködöm c csodálatos városban. 
Nekem onnét tetszett napsütésben, alkonyatban, esti fényben. A he
gyen vitatkoztunk a hogyan továhbról, a telepítendő szőlőfajtákról. 
Az itteni gondok, problémák is inspiráltak a korai érésű fajták előál
lítására. 

A gazdák új iránti fogékonyságának köszönhetem, hogy fajtáimból, 
a Cserszegi fűszeresből, a Nektárból, a Rozáliából és a többi, reményt 
keltő fajtámból ma már termo ültetvények találhatók e történelmi 
borvidéken, A fajtáim sághegyi borait kóstolgatva új illat- és zamat
anyagot fedeztem fel bennük, olyat, amelyet az ország más tcrmőlá-
jaín nem. Rájöttem, hogy fajtáim itt jól érzik magukat, megszerettek 
a hegyet, egyszóval sághegyiek lettek. Engem még ebben az időben 
vendégként fogadtak. 

Az egyik fajtabemutató alkalmával, amikor fiammal együtt itt jár
tam, a sághegyi borbarátok köre avatásra invitált. A ceremóniamester 
mókás, anckdolázó szavaiból mély szeretetet, barátságot, együvé tar
tozást éreztem ki . Amikor a szertartás folyamán a húszéves város 
egykori első embere lett a keresztapám, amikor a fiammal együtt 
„Kurgyelló"-taggá avattak, akkor éreztem igazán, hogy a celli embe
rek, a sághegyi gazdák befogadtak. így lettem a szőlőfajtáim után 
fiammal együtt celldömölki. 

Az elmúlt fel évszázad alatt mindig szívcsen jöttem vissza, itt meg
pihentem, feltöltődtem, itt mindig kaptam hitet a munkámhoz. A vá
rossá nyilvánítás 20. évfordulóján köszönöm a celli embereknek, a 
sághegyi gazdáknak a barátságát, hogy fajtáimmal együtt befogadlak 
bennünket. Azt kívánom a város minden polgárának, húszévesnél 
fiatalabbaknak cs húszévesnél idősebbeknek, hogy épüljön, szépüljön 
városuk, legyenek benne boldogok. A Sághegyre, e gyöngyszemre 
vigyázzanak nagyon, őrizzek meg régi fényeben, hogy az itt termett 
bor a jövő nemzedékének is egészségére válhasson. 

Dr. Bakonyi Károly szőítfncmcsítö 

Boczkó László 
kereskedő 

Tel,: 06/20/9534-996 

Víz- és közponlifűlés anyagok. CELLDÖMÖLK 
Fajanszáruk, PVC-csövek, tükrök, Úttörő u. 21. 
csapok, csaptelepek, csempék, járólapok, 9500 
Etcrnilcsövck, csemperagasztó-fugaanyag. 

B A L O G H Z S O L T v á l l a l k o z ó 
Celldömölk, Gábor Áron u. 1. 

- Személyszállítás autóbusszal (32 és 49 férőhelyes) 
- Üzemanyagkutak üzemeltetése 

CELLDÖMÖLK (Volán-kút) 
95-ös ólommentes benzin + ólompótló adalék 
Gázolaj 

ÜZEMANYAGOK ÉS TÜZELŐOLAJOK SZÁLLÍTÁSA 
(5600 és 34 000 l-es tartálykocsikkal) 
Telefon: 06-60/376-056; 06-20/9665-232 
Irodai telefon: 95/420-014 - Fax: 95/420-627 
Lakástelefon: 95/420-587 
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C E L L D Ö M Ö L K I E K CELLDÖMÖLKRŐL 

Boda Ferenc fűtő, karbantartó 
Pontosan 20 évvel ezelőtt, a várossá n\il-

vánitás idején kerültem Celldömölkre. Ab
ban az időszakban sokat fejlődött a város. 
Akkor épült a Csontváry Patika nagyon szép 
épülete, a Korona ABC, aztán később a 
szakmunkásképző új épülete a nagy sport
csarnokkal. Idővel új létesítményeket kapott 
Alsóság is: az űj ravatalozót, az új iskola
szárnyat, a tornacsarnokot, és most, a kö
zelmúltban új orvosi rendelőt. En úgy lá
tom, hogy a lehetőségekhez képest ütemesen 
fejlődik ez a város. Egyre több a bevásár
lóhely is, de az árak magasak. 

A fiatalok életében hasznos a két sport

csarnok, hiszen ezt a két létesítményt nem
csak igazolt sportolók használják, hanem 
fiatalok, idősebbek egyaránt, mindenki, aki 
egy kicsit mozogni akar, és hajlandó az 
egészségére áldozni egy keveset. Én a ma
gaménak érzem ezt a várost, igyekszem is 
tenni érte. 

Mit hiányolok leginkább? Azt, hogy nem 
használjuk ki a Sághegy szépsége és a ter
málvíz adta lehetőségeket. Ha mi idejében 
léptünk volna, állítom, hogy az idegenfor
galomba előbbre tarthatnánk, mint a sárvá
riak, mert nekünk is van termálvizünk, nekik 
viszont nincs Sághegyük... 

Hol vagytok 
ti régi levelezőtársak? 
Gyerekként a városavatásra lel

kesen rajzoltuk, hogy milyennek 
képzeljük cl Celldömölk jövőjét. 

Gyerekként gyerekekkel leve
le/lünk a kilenc város valamelyiké
ből - Barcsról, Berettyóújfaluból, 
Érdről, Fehérgyarmatról, Kör
mendről, Lentiből, Paksról, Vásá-
rosnaményhől amelynek polgá
rai velünk együtt lettek városla
kók. Felnőttként valószínűleg már 
elveszítettük a régi címeket, a ka
pott leveleket. 

Felnőttként már nem lerajzolni 
kell a jövőt. A jövő jelenné vált, 
nekünk keli megteremteni a gyere
kek jövőjét T.G. 

Felvételünkön egy korabeli új
ságkivágás látható, amelyen csil
laggal jelölték az 1979. január 1-
jcn várossá nyilvánított települése
ket. 

VÁROSAINK 1978. dec. 31. után 

M 0S o n m j gy a r ö v i r 
Eger * L t n i h v í r o f ? Npfrctfháx; 

X ^ » V i c Gj-öngyöi • Hajdúnánás Nyírbátor, 
' " WKomiroitT Emarkom MÉifiköveid 
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Szombathely Cett3omot 
Pipa BUDAPEST 

Celldömölk 

rmend, 

Várpalota Siaihalombatti 

• • // 
* • Yesiprcni * i * k « f ' h * " i r 

Ajka ^ V 
Bafatonfüred m 
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Csongrád 
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Kiskőrös * G ' u I a 

Oro%háia 

Nagyktirö** 
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í \ Oroihá: 

• 
1 HodmtzAvátárritl 

Városaink 197B. dec. 31. előtt . 

~k\ Új. várossá nyilvánított települések 

1976. dec. 31-től 

Csontváry Gyógyszertár 
Celldömölk, Széchenyi u. 5. 

Tel.: 95/420-018 

S A G - T R A N S Kft. 
KERESKEDELMI ÉS FUVAROZÁSI KFT 

SÁG-TRANS Kft . 
H-9500 CELLDÖMÖLK 

Nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás 
1-24 tonnáig 

Celldömölk, Deák u. 24. 
Telefon: 30/9474-031, 30/9474-030 
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Ment-e a könyvtár által a világ elébb? 

A celldömölki könyvtár 
húsz éve 

A városi könyvtár vezetője hosszú éveken 
keresztül Káldos Gyula volt. Elsőként ót kér
tük meg, foglalja össze mindazokat az ese
ményeket, amelyek a köynvtárat érintették, 
különös tekintettel a városavatásra. 

- Hogyan készült a könyvtár a várossá 
a\>atás ünnepére? 

- Ü g y gondolom, akkor járunk el helyesen, 
ha a húszéves jubileum alkalmával nem csak 
azt vizsgáljuk, ami a városi rangot bizonyító 
oklevél aláírása, illetve az avatás napja után 
történt. Ugyanis a város maga is társadalom, 
és mint ilyen, kell, hogy magába foglalja 
mindazokat az intézményeket, amelyek a 
gazdasági, társadalmi, kulturális igényeket 
kielégítik, egyben hatást tudnak gyakorolni a 
környezetére is. Mindez nem egyik napról a 
másikra alakul k i . így van ez a könyvtár vo
natkozásában is. Persze nehéz erról nyilat
kozni egy olyan embernek, aki amikor a 
könyvtárhoz került, néhány ruháskosárba be
rakhatta volna a könyvtár akkori gyűjtemé
nyét. 

- Mit jelentett a könyvtár életéhen a városi 
rang elnyerése? 

- A városi rang a címen kívül általában a 
minóség hordozója. Egy magasabb színvona
lú megjelenés és a mindennapi gyakorlat egy
sege. Ha ez így van - más tényezők mellett 
- akkor beszélünk más minőségről. A könyv
tár életében ez a minőségi változás korábban, 
1972-ben következett be, a Kemenesaljái 
Művelődési Központ átadásával. Igaz, a 
könyvtár területét nem sikerült a kívánt mér
tékben biztosítani, hátrányát már akkor érez-

CELLDÖMÖLKI MALOM 

Polinwest Kft. 
Celldömölki Malomüzem 

Tel.: 95/420-025 
Kiváló minőségű' csomagolt 
és zsákos lisztek 
Nagy tételben helybe szállítás 
Saját boltunkban 
kedvezményes árak 
termékeinkre 
Takarmány boltunkban 
szemes és darált gabonák, tápok és 
koncentrátumok, 
takarmány kiegészít ók. 

Varjuk megrendeléseiket: t 

tük, de a korábbihoz képest így is lényeges 
változás történt. 

- Mit tart az akkori esztendők leglényege
sebb eredményének? 

- A kedvezőbb működési feltételek nyo
mán, ám hozzátéve: a könyvtárosok szakmai 
felkészültségével, szolgálatkészségével és 
egy nagyon céltudatos munkával sikerült a 
könyvtári szolgálat alapját képező olyan 
gyűjteményt kialakítani, amely egyrészt dup
lája lelt a korábbinak, és ami ennél is sokkal 
lényegesebb: jó választási lehetőséget bizto
sított a legkülönbözőbb érdeklődésű embe
reknek. Ide tartozik még a gyűjtemény egé
szét érintő feltáró, tájékoztató rendszer kiépí
tése, a számítógépek bevezetése, használata 
előtt. Nagyon sok rendezvényünk volt. Két 
kisközösség, a Honismereti Munkaközösség 
és a Berzsenyi Asztaltársaság működését se
gítettük. Eredményes együttműködés alakult 
ki a társintézményekkel, az ország számos 
nagy könyvtárával - az olvasók érdekében. 
Gyakorló intezete voltunk a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolának. Mindez együtt azt 
eredményezte, hogy az olvasók száma két
ezer fölé emelkedett, és éveken keresztül ma
radt is. A nyolcvanas évek második felében 
a piacgazdaság kiépítésének megkezdésekor 
azonban a negatív hatások egyre jobban mu
tatkoztak. A korábbi évi 2000-2500 féle és 
többpéldányos könyv beszerzése, vagy a 220¬
240 féle sajtólennék előfizetése nehezen volt 
tartható. Visszaesés következett be. Összes
ségében azt mondhatom: a könyvtár az ava
tásra már jó színvonalú szolgáltatást nyújtott, 
amit később még fokozni is tudott. Sok mun
kával járó, szép időszaka volt ez a könyv
tárnak. Hogy mennyire volt eredményes, ar
ról az olvasók adhalnak - és remélem adnak 
- kedvező visszaigazolást. 

- Milyen változást hoztak a 7 90-es évek? -
teltük fel a kérdést most már Bellérné 
Horváth Cecíliának, aki a rendszerváltást 
megelőző időben vette át a könyvtár vezeté
sét. 

- Nagyon szerencsés körülmények között 
vettem át a könyvtár vezetését. Szakmailag, 
emberileg kifogástalan kollégákat találtam, 
akik a hagyományos könyvtárosi teendőkön 
túl az irodalom népszerűsítésében is jó part
nernek bizonyultak. 1993-ban nevünk lett: 
felvettük Kresznerics Ferenc nyelvész nevét. 
Emlékére rendszeresen hirdettünk és hirde
tünk meg anyanyelvi versenyeket. Ezenkívül 
minket sem kerültek el azok a gondok, ame
lyek elsősorban anyagi természetűek. A fenn
tartó pénzügyi válsága és az infláció a könyv
tár falain belül is éreztette hatását. A könyvek 
ára ugrásszerűen megnőtt, a könyvpiacot el
árasztották a különböző kiadványok. A kevés 
beszerzési keretből az űj könyvek szegényes 
választékát nyújthattuk csupán, amelyekből a 
mennyiségi igények kielégíthetetlennek bizo
nyultak. 

Káldos Gyula 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Béliemé Horváth Cecília 

- Megváltoztak az olvasói szokások is. A 
lakosság jelentős része nem tudta megvenni 
a megdrágult könyveket, ezért ezek megnö
vekedett igénybevételnek voltak kitéve. Ör
vendetesen megnőtt a közép- és felsőfokú 
hallgatók aránya, akiknek gyors információra 
volt szükségük. A számítógépes szolgáltatá
sok iránt is megnőtt az érdeklődés. 

Mindezek azt eredményezték, hogy a 
könyvtári munka is túllépett a hagyományos 
kereteken. Megkezdődött a számítógépes há
lózat kiépítése. Térítéses szolgáltatásokat ve
zettünk be. 

- Igény mutatkozott az úgynevezett „csa
ládi beiratkozásra" is. Ez összefüggött a rom
ló anyagi körülményekkel. Sok családban 
könnyebbségnek számított, ha egy beiratko
zási díj befizetésével az egész család lehető
séget kapott a könyvtári át ogatásr a. Ugyanak
kor az is tény, hogy kevesebb a gyerek. Sok 
viszont a nyugdíjaskorű olvasónk, akik a ha
gyományos könyvkölcsönzési formákat és a 
megszokott bő sajtótermék-kínálatot igény
lik. 

- Kettős célkitűzéssel folytatjuk tehát 
munkánkat: Szeretnénk megőrizni könyv
tárunk vonzáskörzeti központi szerepkörét. 
Második megfogalmazott célunk pedig; a 
könyvtárnak információs központtá kell 
válnia. Nem szabad, hogy megálljon felette 
az idő, nem szabad, hogy „múzeummá" 
váljon, mert ez egyenlő lenne a lemara
dással. . - . • • ' '* • -: \* 

N. I . 
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Szeretik a városok, ha szeretik őket 
Pórdömölktöl Celldömölk városig 

Celldömölk Kemenesalja szíve. Évszá
zadokon átívelő történelmi életútja so
rán úgy áradt innen szerié az egész táj
egységre, közvetlen és távolabbi környe
zetére a gazdasági élet, a kultúra, a mű
velődés, valamint társadalmi mozgalma
kat elevenítő s újító hatás, ahogyan az 
emberi testen átáramlik a szívből áradó, 
éltető, pirosló vér. 

Az ősi településmag - M U N K (DE-
MUNK) = PÓRDÖMÖLK - alapítását legen
da és történelem övezi. Az eredet, az ósforrás 
titka nem derült föl. Az első hiteles okleveles 
tanú egy 1252-ből származó ítéletiével, de ez 
nem szól az alapításról. A tatárjárás után 
keletkezett okmány a Szűz Máriáról elne
vezett bencés apátság korai létezését lénye
gében igazolja. Történelmének legvirág
zóbb korszaka a 14-15. század, amikor h i 
teleshellyé lesz, s tekintélyének sűlyát is 
igazolják az itt kiadott, jogilag érvényes, 
döntő hitelességű okiratok. Hanyatlása a 
16. században kezdődik. Történelmének 
legmostohább időszaka ez, amikor a török 
beütések és portyázások miatt pusztul 
egész Kemenesalja emberben és anyagban 
egyaránt. Az 1529. és az 1532. évi, a fel
vonuló török hadsereg számára végzett 
utánpótlás-portyák idején elpusztul, a sze-
zetesek elmenekülnek, és 1561-ben már 
mindkét Dömölk „igen szegén hcl". 

Folyamatos a pusztulás a 17. században is. 
Nincs pezsgő élet, a lakosság csak vegetál, 
egész falvak tűnnek el, de Pórdömölk és Ne-
mesdömölk megmarad. A Marcal mocsaras 
erdeiben és nádasaiban elbújt lakosság meg
marad, és békés időkben újra felépíti patics-
falű házait, melyhez bőven adtak anyagot a 
mocsári erdők és nádasok. Ipar és kereskede
lem még nyomokban sincsen, A szakszeri 
ipart a háziipar pótolja, amely a hasznossági 

szempontokat tartja szem előtt: tartósság, 
gazdaságosság és az anyag minősége. A ke
reskedelmet házaló zsidók és görögök űzik. 

Kétszáztíz évvel ezelőtt, 1787-ben KIS-
CZELL a kietlenben, a kiszáradt mocsárvilág 
egy száraz dombján sarjad egyszemélyes te
lepülésből! A fokozatosan fejlődő település 
nevében évtizedekig kapcsolódott az ősi fa
lucskához, Pórdömölkhöz és annak nevéhez, 
amint ez a hivatalos összeírásokból kitűnik. 
Földesűri joghatóság alatt állott, önkormány
zati elemekkel nem rendelkezett, lakosai pol
gároknak tekintették magukat, ámbár az 
1781, évi, az úrbéri szolgáltatásokról felvett 
jegyzőkönyvben: „mint Tes Poór-Dömölki 
Abbatiának robotoló vagyis Árendás Embe-
rej" tesznek vallomást. Hiába vált nyilvánva
lóvá az új település életképessége, kiformá
lódott települési rendje, községi rangot, köz
igazgatási hatáskörrel felruházott vezetőséget 
csupán fél évszázados fennállása után kapott. 
Akkor és azután, amikor I I . József császár a 
szerzetesrendeket feloszlatta, és a dömölki 
apátság megszűntével a földesűri joghatóság 
alól kikerült. De a történelmi igazság az, hogy 
fél évtizeddel később viszont királyi rende
lettel, a Koptik Odó nyomorúságos kápol-
nácskája körül oppidum, virágzó mezőváros 
egyre gyarapodó gazdasági és társadalmi éle
te pezseg. Még akkor is igaz ez, ha tudjuk, 
hogy az űj mezőváros akkor mindössze 34 
házból állott a rendház és a templom épüle
tein kívül. Megvolt itt már akkor a kézműipar 
és a kereskedelem terén minden adottság arra, 
hogy a környék életviszonyaihoz képest igé
nyesebb életmódot folytató, a zömmel nyu
gatról idetelepült idegen lakosság kívánalma
it maradéktalanul kielégítse, de egyúttal el
lássa a környékbeli falvak lakosságát is a szá
mára kívánatos, megfelelő életszükséglet! 
cikkekkel. Mindezek mellett a csodatévő Má
ria-kegyszobor hódolatára és imádására ide 

zarándokló bűcsűs, vallásos tömegek számá
ra is bevásárlőbázis lehetett. A hat (6) ven
déglő, három (3) b ő árukészlettel rendelkező 
nagykereskedő és 27 iparos (kik 19 fajta ipart 
űztek!), már egy nagy jövőjtí, ígéretes tele
pülés távlatait vetítette előre! 

Nemesdömölk nem tudott lépést tartani ez
zel a dinamikus fejlődéssel, bár articuláris 
hely és 1761-ben céhipari központ. Egyedül 
mezőgazdasága és állattenyésztése mutat mi
nőségi fejlődést. Fejlődésének lendülete meg
torpan, nincs előrevivő ereje, és lemarad egé
szen a két település egyesüléséig! Pórdömölk 
ugyanezen idő alatt uradalmi majorrá száll alá. 

Kis-Czell fokozatosan egész Kemenesalja 
központjává válik, messze maga mögött 
hagyva minden más települést. A napóleoni 
háború, a kétszer végrehajtott pénzügyi de
valváció és az 1848/49. évek szabad
ságharcában szenvedett gazdasági romlás 
sem okozta vesztét. A kapitalizálódás első je
le az 1845-ben megalakult takarékpénztár. 
Heti vásárjogot kap 1846-ban, ugyanekkor 
kórház alapítását is tervezik, A kiegyezés utá
ni előretörés legnagyobb lendületét a vasút 
adja, amikor 1871-ben vasúti csomóponttá 
lesz, és ez marad további dinamikus fejlődé
sének alapjaként. Legyőzve a Bach-korszak-
beli gűzsbakötöttség bénultságát, járási szék
hely különböző hivatalokkal, járásbírósággal, 
pénzintézetekkei, iskolákkal. Az urbanizáció 
útján való elindulásnak első lépése a két te
lepülésnek, Kis-Czellnek és Nemesdomölk-
nek az egyesítése volt. Ennek eredménye: 
1904. január l-jétől a név Celldömölki Mégis 
lemaradt a fejlődésben, mert hiányzott a v i l 
lamosság, villanya csak 1909-ben lett. A fej
lődéshez pedig pénz, tőke, közlekedés és v i l 
lamosság kell! Az egyesülés a nagyközség 
fejlődésére mégis előnyösen hatott, igazolva 
az 1903-ban meghozott egyesülési határoza
tokban foglaltakat. 

Mélyreható változásokat hozott a település 
életében a I I . világháború befejezése. Az élet 
megindulásának első jeleként 1945 áprilisá
ban megalakultak sorjában a népi szervek: 
Nemzeti Bizottság, Földigénylő Bizottság, 
Nemzeti Segély, s a különböző pártok. A tel
jes összeomlásból, koldusságból indult az 
élet. Az iparosítás a gépállomással kezdődött 
1949. június 6-án hét (7) traktorral, s aztán 
jött a szövetkezeti ipar s a többi. Átalakult a 
nagyközség társadalmi szerkezete! Celldö
mölköt Alsósággal 1950-ben egyesítve a 
42/1969. sz, határozattal a megye hivatalosan 
nagyközséggé, tanácsát nagyközségi tanáccsá 
nyilvánította. Ezt követően az 53/1971. (ül . 
11.) sz, határozattal részleges középfokú köz
pontnak nyilvánították. Ezek a besorolások a 
települések hierarchiájában megnyitották az 
utat, a lehetőséget a városi fejlesztés alapjai
nak lerakásához. 

Minden város emészti az emlékeket, és ih
letődik a múlton. És szeretik a városok, ha 
szeretik őket. Szeressük, építsük, szépítsük, 
ékítsük mi is a miénket, Celldömölköt! 

Nádasdy Lajos 
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A megye városi kórházai közül 
a celldömölkiben a legjobb a gyógyulási arány 

Kemenesalján, az akkori Kis-
czcll területén több mint 100 éve 
épült fel a ma is működő kórház. 
Az 1893. május l-jén kelt alapító 
okirat szerint a kórház célja „...a 
betegeknek vagyoni állásuk, ille
tőségük, honosságuk, vallásukra 
és nemükre tekintet nélkül való 
felvétele, ápolása és gyógyítá
sa..." A kórház ezen gondolatok 
jegyében szolgálta száz éven ke
resztül - és szolgálja ma is - Ke
menesalja lakosságának egész
séget. A kezdeti 110 ágy és 3 fek
vőbeteg-osztály (belgyógyászat, 
sebészet, szülészet-nőgyógyá
szat) 1952-ben-az intaházi rész
leg létrehozásával - 80 ágyas 
psychiatriai rehabilitációs osz
tállyal bővült, amely akkor, Be
nedek István vezetésével az or
szág első nyitott ajtós elmeosztá
lyaként működött. Később a 
psychiatria levált az anyaintéz
ményről, és csak 1997. január 1-
jén tért vissza hozzá. Ma a Ke
menesaljái Egyesített Kórház 2 
telephelyen, 4 fekvőbeteg-osz
tállyal, 185 ággyal működik. 

Az újraegyesítés mérföldkő
nek tekinthető a kórház törté
netében. Nemcsak azért, mert 
méretében és profiljában bővülve 
rangosabb intézmény jött létre, 
hanem mert pont került ezzel az 
ágyszámleépítések, kórházbezá
rások rosszemlékű időszakára is. 
Az egyesített kórház űj gazdasági 
vezetése, maga mögött tudva 
Celldömölk város és Vas megye 
osztatlan támogatását, sikeresen 
vette fel a harcot az évek óta 
folytatódó restrikcióval szem
ben. Az azóta eltelt 2 évben ön
kormányzati és központi forrá

sok felhasználásával közel 100 
millió forintot fordított fejlesz
tésre, beruházásra, amelyből 
nemcsak a nélkülözhetetlen (és 
köztudottan nagyon drága) orvo
si műszerek megvételére, hanem 
a százéves épületek folyamatos 
külső-belső korszerűsítésére is 
futotta. Hasonló nagy eredmény, 
hogy a szakemberhiány is meg
oldódott, olyan kulcspozíciókat 
is sikerült jól képzett szakorvo
sokkal betölteni, mint pl. az alta
tóorvosi és laboratóriumi orvosi 
állás, valamint a bőrgyógyászati, 
reumatológiai, psychiatriai és 
szemészeti szakrendelés. 

A Kemenesaljái Egyesített 
Kórház Celldömölk város és a 
környező 28 kistelepülés lakossá
gának nyújt belgyógyászati, sebé
szeti és szülészeti-nőgyógyászati 
ellátást. Psychiatriai rehabilitáci
ós kezelésre Vas megye egész te
rületéről fogad betegeket. 

A belgyógyászaton nemcsak a 
hagyományos belbetegségek, ha
nem az interdiszciplináris kórké
pek kezelésében is jártas szakor
vosok gyógyítják a rászorulókat. 
Jó! felszerelt koronária őrző rész
legében a legkorszerűbb elvek 
szerint történik az életveszélyes 
szívbetegségek, mint például az 
infarktus kezelése. Az osztályhoz 
integrált kardiológiai gondozó
ban szinte a teljes nem invazív 
diagnosztika elérhető. Az en
doszkópos laboratóriumban 1998 
végén sikerült a kiszolgált mű
szereket a X X I . századi színvo
nalat képviselő video-endoszkőp 
rendszerre cserélni, amelynek 
köszönhetően a gyomor-, bél- és 
epeűti vizsgálatok és beavatko

zások biztonsága, minősége to
vábbjavítható. 

A sebészeti és a szülészet-nő
gyógyászati osztályon légkondi
cionált műtők, posztoperatív kór
terem segítik a gyógyulást. A v i -
deo-laparoszkóp 1994-ben tör
tént beszerzése óta több mint 300 
laparoszkópos mtítétet végeztek. 
A kismamák és az újszülöttek 
egészségét is korszerű technika 
segítségével vigyázzák a szak
emberek (évente kb. 300 gyer
mek látja meg itt a napvilágot). 

A kórházban folyó gyógyító
munka szolgálatában komplett 
diagnosztikai (központi laborató
rium, konvencionális röntgen, 
ultrahang) és kisegítő részlegek 
állnak (központi sterilizáló, vér
ellátó, konyha, mosoda, műszak 
stb.). A szanatóriumi jelleget köl
csönző gondozott park, a nyu
godt, familiáris légkör szintén a 
gyógyulást segíti elő. Talán 
mindez együtt magyarázza, hogy 
a Népjóléti Minisztérium éven
ként megjelentetett statisztikai 
évkönyve szerint Vas megye vá
rosi kórházai közül a celldömöl
kiben a legjobb a gyógyulási 
arány. 

Az intaházi részleg a megye 
teljes területéről fogad páciense
ket, aktív kezelésen már átesett, 
de még nem szocializálható be
tegeket éppúgy, mint szenve
délybetegségek miatt kezelésre 
szorulókat. Az intézmény erőssé
geként ismert munkaterápiás 
részlegek (kertészet, nyomda, 
könyvkötészet, bábműhely) mel
lett a szabadidő kulturált eltölté
se is biztosított: különböző klub
termek, tartalmas programok áll

nak a betegek rendelkezésére, 
akik létrehozták saját önkor
mányzatukat, szabályzatban rög
zítették jogaikat és köteles
ségeiket- Az intézet maga gyö
nyörű ősparkban helyezkedik el, 
igen jó mikroklímával, amely tel
jes pihenést, megnyugvást bizto
sít. A betegek mindennapos 
gondjainak, szociális ügyeinek 
intézésében is segítséget nyúj
tunk, előmozdítva így visszail
leszkedésüket a „civil" társada
lomba. 

Az egyesített kórházban éven
te átlagosan 3800 fekvőbeteget 
kezelünk, a szakambulanciákon 
megjelenő járőbetegek száma en
nek többszöröse. A kórházzal 
egy szervezeti egységet képező 
szakorvosi rendelőintézetben az 
éves betegmegjelenések száma 
százezer körüli. A rendelőintézet 
a járóbeteg-ellátás mellett a kór
ház konziliárusi igényét is bizto
sítja az ún. kisklinikumokban 
(bőrgyógyászat, szemészet, reu
matológia, gégészet, psychiatria, 
neurológia). 

A kórház éves költségvetése 
meghaladja a 400 millió forintot, 
dolgozóinak száma a 250-et. Az 
egészségügy nyomasztó orszá
gos gondjaitól természetesen 
nem mentes, de jelentősebb mű
ködési zavara, likviditisi gondja 
nincs- A remény, amit az 1996-os 
centenáriumi ünnepségen az ak
kori népjóléti miniszter is kifeje
zett üzenetében (ti. hogy újabb 
100 évig szolgálja a város lakos
ságát), jelenleg megalapozottnak 
tűnik. 

Dr. Rákon czai Ervin 
orvos-igazgató 

C e l l d ö m ö l k i e k CELLDÖMÖLKRŐL 

Huszár Imréné hivatalsegéd 
Alsósági vagyok, ott is szület

tem, ott él a családom, és az én 
szívem oda húz, mert mindenki 
ott szeret élni, ahol a családja 
van. Milyennek látom a város
részünket? Hát, sokáig mi vol
tunk „Cell-kettő". Ez meg is lát
szott. Nem nagyon történtek itt 

változások. Ide mindig kevés ju
tott. Az utóbbi időben azért más 
a helyzet. Egypár utat megjaví
tottak, és járdákat is építettek. 
Most kezdik a csatornázást. Ide 
az iskolához is építettek egy 
szép új épületrészt és egy mo
dern tornacsarnokot. Fontos 

volt a ravatalozó megépítése is, 
mert ami addig volt... Most 
nemrégiben adták át az új orvo
si rendelőt. Hát azt jobb helyre 
is tehették volna! Fontos, hogy 
van itt egy öregek otthona. Ha 
valaki teljesen magára marad, 
nem kell messzire mennie. Jó 
például, hogy van helyi járat, de 
az olyan drága, hogy inkább ke
rékpárra ülők, ha valami dol
gom van odabenn. 

Szeretem ezt a várost, meg 
Alsóságot. Nem mennék el más
hová lakni, az biztos. 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Kí£vDr. Kosa András egyetemi tanár 
Celldömölkhöz rendkívül erős szálak köt

nek. Nem is szálak ezek, hanem végig kitartó 
erős fémsodronyok, amelyekhez minden to
vábbi kötelékemet iwzzárögzíthetem. 

Nemsokára ötven éve lesz annak, liogy 
hivatásom elszólított Celldömölkről. Azóta 
is rendszeresen hazajárok, az utóbbi két év
tizedben a Kemenesaljái Baráti Kör (illetve 
annak elődje) jelenti a személyes kapcsola
tok folytatását, kiszélesedését. Szeretnék va
lamit visszahozni abból a sok-sok értékből, 
amelyet ifjúkoromban Kemenesalja adott 
nekem. Néhányat felvillantok közülük: 

Deák utca. Tizennyolc év a tisztesség és 
a szeretet iskolájában, szüleimmel, testvére
immel, nagy szüleimmel. Itt ébredezett ben
nem, hogy egy vagyunk a sok család közül, 
azonos örömökkel és bánatokkal. Az út in
nen vezetett a nagy család, a magyarság 
szolgálatra kész szeretetéhez. 

Anyanyelvünk. Az egyik legnagyobb 
kincs, amit magammal vihettem, a csodála

tos magyar nyelv. Belém ezernyi forrásból 
áradt: otthon, könyvek, iskola, templom, ba
rátok, az utca, a futballpálya, Kemenesalja 
falvai, nyári munka a vasútnál, cséplőgép 
mellett stb. A magyar nyelv szeretete elve
zetett más nyelvek megbecsüléséhez is: ü 
miénk azonban különleges gyémánt szá
momra a többi, mégiscsak távolról fénylő 
ékszer között. 

Iskolák. Csak az akkori nagyszerű gim
náziumról szólnék. Berend Miklós, Jónás 
Márton, Koltai Katalin, a Maróthy házas
pár, Szenté Imre, Vas Károly, Vigh József -
mind kivételes tudású tanárok és emberi 
emberek voltak. Mindent megadtak, ami 
szükséges a tartalmas életre vágyó fiatal
nak. Példájuk erős lökést jelenteti ahhoz, 
hogy én is a fanári pályát válasszam. 

Útravaló. A fentiek csak apró hullámok 
abból a hatásóceánból, amelyet Celldö
mölk-Kemenesalja ajándékozott nekem. Itt 
ivódott belém kitörölhetetlenül kultúránk 

szeretete, valamint az a felemelő, a lélek 
biztonságát megadó érzés, hogy tartozom 
egy néphez, „sorsa az én sorsom9', és életem 
munkájával - bármilyen csekélység legyen 
is az - ezt a nagy családot, hazámat ki kell 
szolgálnom. Ezt kaptam útravalóul, köszö
net és hála érte. 

NE FELEDJE: 
A TÍZÉVES ÚJ KEMENESALJA 

KÉTHETENTE! 

K E M E N E S K E R BT, 

Tüzelő, 
építőanyag, 

szállítás 

9500 Celldömölk, Pápai út 18 
Telefon: 06/60/376-027, 
Celldömölk, 95/420-595 

GAAL ES BATORFI K F T . 
Celldömölk, Sági u. 10,  

NAGY VÁLASZTÉKBAN, REÁLIS ÁRON 
KAPHATÓK! 

- Keleti és nyugati autóalkatrészek és karosszériaelemek 
- Autóápolási és felszerelési cikkek 
- Gumiköpenyek 
- Üléshuzatok 
-Kipufogók és kipufogórendszerek 
- Kenőanyagok 
- Olaj- és levegósztfrők 
- Ékszíjak, szimcringek, csapágyak 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ 
VÁSÁRLÓIN KA T! 
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Tourinform, Celldömölk 
9500 Celldömölk, Dr. Géfln tér L TelTFax: 06-95-423-940 

Kemenesalja természeti, kulturális, történeti értékek hordozója a 
turizmus számára. Ezeket a lehetóségeket kell tudatosan, összefogot-
tan kihasználni és építeni rájuk. A turizmus piacán megfelelő színvo
nalon és reálisan kell, hogy megjelenjünk termékeinkkel, A térség 
látnivalói és lehetőségei alapján megcéloztam jó néhány réteget az 
ajánlataimmal. Az általános és középiskolák számára irodalmi és ter
mészetjáró túrát állítottam össze, és küldtem ki, A Sághegy, mint 
tájvédelmi körzet és történelmi műlttí bora egyaránt érdekes a láto
gatók széles köre számára. Az iroda segítséget szeretne nyújtani, hogy 
a Sághegy nevezetes borát ismertté tegyük bortúrák segítségével. A 
borutak megszervezéséhez segítségét és jelentkezését várom azoknak 
a szőlősgazdáknak, akik netán már próbálkoztak is vele, vagy kedvet 

és erőt éreznek, és nem utolsósorban lehetőségük is van rá. A bortű-
rákat összekapcsolva más programokkal - városnézés, iparművésze
ink és alkotásaik bemutatása, helyi hagyományok felelevenítése.,. —, 
ez teszi majd lehetővé, hogy Celldömölk és környéke is egyaránt 
versenyképes kínálatként legyen jelen a turizmus piacán. 

Az 1999-es évben rendezvénynaptár segítségével - mely eljut az 
ország 90 Tourinform irodájába, hazánk településeire és néhány kül
földi idegenforgalmi irodába - hívjuk fel térségünk lehetőségeire és 
szolgáltatásaira a figyelmet. A jövő év: Az asztali örömök éve. Ké
rem azokat a vállalkozókat, akik érdekeltek benne, szíveskedjenek 
felkeresni. A rendezvények lebonyolításához, propagandatevékeny
ségéhez, egyáltalán az idegenforgalommal kapcsolatos bármely tevé
kenységhez pályázat útján is igényelhetnek támogatást. Ez utóbbiak
ról is szívesen adok tájékoztatást, ha megkeresnek. Jelentős eredmé
nyek elérése érdekében jól szervezett és igényes programokkal kell 
jelentkeznünk. 

Horváth Melinda 

CELLDÖMÖLKIEK CELLDÖMÖLKRŐL 

JENÉI IMRE 
MAV-nyugdíjas 

Celldömölk kedves város , 
szép kis település. Nagyon sze
retek itt élni. Itt nőttek fel a szü
leim, sőt a nagyszüleim is. So
káig laktunk a Pityervárban. Ott 
különös élmény volt élni. Ha
sonló korú társaimmal szaba
dok voltunk. 

Sokat csatangoltunk kinn a 

mezőkön, a természetben. Mos
tanában is gyakran felülök a 
kerékpáromra, elmegyek a Pi
tyervárfelé. Megnézem a náda
sokat, és ez megnyugvást jelent 
nekem. 

A mai Celldömölk sokat fej
lődött. Ami gond,probléma van, 
az más településeken is megvan. 

Épülget, szépülget a város, de 
mint mindenhol, itt is kevés a 
pénz. Látom, hogy a csator
názás után már megkezdték az 
utak rendbetételét, az szüksé
ges is. 

Amit hiányolok, az a város 
nagyobb tisztasága és az, hogy 
kevés rendőrt látok az utcákon, 
pedig néha jó volna ha kéznél 
lennének... 

Nekem, a drága jó feleségem
nek - és azt hiszem a gyer
mekeimnek is - a biztos pont 
mindig ez a város volt, és az is 
marad. 

Völgyi 
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Tanúi voltak a városavatásnak 

DR. SZEKÉR G Y U L A 
Húsz évvel ezelőtt dr. 

Szekér Gyula miniszterel
nök-helyettes avatta város
sá Celldömölköt. A nagy
község akkori vezetői nem 
véletlenül kérték fel őt erre 
a megtisztelő feladatra: a 
fontos állami tisztséget be
töltő személyiség egy celli 
vasutascsalád . negyedik 
gyermekeként indult el 
magasra ívelő pályáján. Az 
avatási ünnepség egykori 
szónokát, címzetes tanárt, 
a kémiai tudomány dokto
rát arra kértük, idézze fel 
az emlékeit Cell várossá 
válásának körülményeiről. 
Ha azt kérdezné, miért lett vá

ros Celldömölk 1979. január ele
jén, arra röviden megfelelek: 
azért, mert azt a celliek nagyon 
akarták, és mindent megtettek 

annak érdekében, hogy ez így is 
legyen. Kemenesalja központjá
nak históriájában meghatározó 
szerep jutott az 1871-ben telepí
tett vasútnak. Ettől kezdve ez je
lentette a település húzóerejét. 
Fejlődése nagymértékben hozzá
járult ahhoz, hogy például 1978-
ban a nagyközség 12 vállalata -
akkori árakon számolva - egy
milliárd forintnyi érteket termel
jen. Abban az időben több ezer 
munkahely kínált megélhetést a 
helybélieknek az iparban és a 
közlekedési ágazatban. Gimnázi
um és országos hínl művelődési 
központ létesült, a szolgáltató és 
az ellátó intézmények, a kommu
nális létesítmények az egyre nö
vekvő igényt ki tudták elégíteni. 
1970 tői 80-ig mitnegy 1400 la
kás épült, több, mint a korábbi
akban együttvéve. 

A legmagasabb állami szinten 
irányítója és aktív közreműködő
je voltam a hazai vegyipar, a mű
anyagipar, a gyógyszeripar, az 
alumíniumipar, a földgáz- és kő
olajipar kiépítésének- Ajánlá
somra az Égis Gyógyszergyár 
annak idején Körmendre települt. 
Kőszeg, Sárvár és Celldömölk 
térségében akkor még nem volt 
meg minden feltétel a nyugat-du
nántúli földgázvezeték megépíté
séhez. Kormányzati munkám 
nem engedte meg a részrehajlást, 
ám az egészséges lokálpatrióta 
lobbyzásra szükség volt akkor is, 
nem tagadom! Hogy milyen 
lobbyzásról volt szó? Csupán a 
nemzeti vagyon ésszerű haszno
sításáról. Mindenütt az országos 
érdeket, hazánk nemzeti érdeke
it, a gazdaságosságot és a ver
senyképességei helyeztük előtér¬
be. Örülök, hogy a nyugat-du
nántúli kőolajkutatások révén 
közreműködhettem a megye szá

mára oly fontos büki és sárvári 
gyógyvizek feltárásában, és vé
gül segítséget nyújthattam a föld
gázhálózat kialakításához. 

1979-ben számos pályázó kö
zül végül kilencet avattak város
sá. Cell és Körmend mellett köz
tük volt Paks is. Mint nehézipari 
miniszter, aktív résztvevője vol
tam a nemzetközileg is elismert 
korszerű paksi atomerőmű beru
házásának. Ezért szerettem vol
na részt venni Paks várossá ava
tásán, a szívem azonban hazahű-
zott: inkább Celldömölköt vá
lasztottam. Összegzésképpen azt 
kell mondanom, Cell és vonzás
körzete a szellemi vagyon gya
rapodásának terén jeleskedett az 
elmúlt évtizedekben. A haza ren
delkezésére bocsátott értelmisé
gi szakemberek - akik orvos
ként, mérnökként, tanárként, jo
gászként és egyéb területeken 
dolgoznak - száma százakban 
mérhető. 

DR. GOSZTONYI JÁNOS 
Azoknak volt igazuk Celldömölk várossá válását illetően, akik azt 

vallották, hogy a feltételeket kell előbb megteremteni ahhoz, hogy a 
várossá válás ne puszta címtáblaátfestés legyen. Addig jobb a nagy
községek sorában az élen lenni, mint a városok között utolsónak. A 
feltételeket évtizedek érlelték meg. Kis települések voltak itt régen, 
Kis-Máriacell, Nemesdömölk, Pórdömölk. Még a századforduló kör
nyékén is szántóföldek választották el ezeket egymástól Később egy
beépültek, s talán ez volt az első lépés a várossá válás útján. 

A múltban Celldömölk nem volt gazdag. Volt két téglagyára, né-
ftdny jelentősebb iparosa, s kevéske földjén jórészt uradalmak osztoz
tak. Gazdaságilag a vasút volt a legjelentősebb. A szegényebb embe
rek nagy álma volt akkor bekerülni a vasúthoz, mert az biztos állást, 
fix ftzetést, nyugdíjat jelentett. Celldömölk régóta búcsújáró hely is. 
A múltban ez volt a második nagy nevezetessége. Egyházi statisztikák 

Korabeli kép: Gosztonyi János kiállítást nyit meg 

szerint némely esztendőben 30 ezer ember is megfordult itt. Látvá
nyosság, érdekesség volt a búcsújárás, de az ott élők öntudatát is 
növelte: lám, mi milyen híres helyen lakunk. Ahhoz, ltogy az idő 
magával hozza Celldömölk gyorsabb fejlődésének a lehetőségeit, 
előbb ott is keresztül kellett vonulni a történelem nagy viharának -
légiriadókkal, bombázásokkal, hosszú katonavonatokkal, kórházsze
relvényekkel, nyugatnak, majd keletnek tartó nagy nép mozgásokkal. 
A hadak múlta után nagyon nehéz volt az élet Cellben. A régi rendszer 
összeomlott, de hosszú ideig még igen kemények voltak a politikai 
csaták itt is. De azért változni kezdett a világ. Eltakarították, lebon
tották a romokat, s hamarosan megszületett az új élet első nagy vív
mánya, a gimnázium. Akkor még több politikai párt versengett egy
mással. Nagy volt köztük a széthúzás, de a gimnázium ügyében teljes 
volt az egység. A fordulat éve után megalakult a gépállomás, s nagy 
kínnal, keservesen szerveződni kezdtek a szövetkezetek. Lassan, nehe
zen indult a szocialista ipar alakulása is. 

Azokban az években a képviselői fogadónapjaim nagyon szomorúak 
voltak. A sorban várakozók fő panasza a helyi munkalehetőség hiánya 
volt. Egy-egy ilyen kimerítő panasznap után az utcákat járva lehan
goló volt azt érezni, mi egy jobb világot, szocializmust ígértünk az 
embereknek, itt Cellben is, s íme, még munkát sem tudunk adni min
denkinek. Aztán új üzemek települtek ide, s ma már nem az elhelyez
kedés a gond: a munkaerőhiány vált problémává. Sok feltételt kellett 
az időnek megérlelnie ahhoz, hogy Celldömölk város legyen. A leg
fontosabb mégis az iparfejlődése volt. 

Tűnődve múlton, jelenen, bizton mondhatjuk, hogy nevezetes tör
ténelmi napját egy új Celldömölk köszönti. Am a várossá alakulás 
nagy öröme mellett szólni kell egy enyhe kis szomorúságról is. Cell
dömölk várossá lett, de egyidejűleg megszűnt a celldömölki járás. A 
fejlődés nem indokolja a létét. Kapcsolódni fog viszont az új városhoz 
közvetlenül a városkörnyék 16 faluval, 7 községi tanáccsal, 5 terme
lőszövetkezettel. A járás megszűnt, de Kemenesalja mint földrajzi 
egység, mnt közös történelmet hordozó táj ezután is megmarad, s 
továbbra is összeköti mindazokat, akiket eddig összefűzött. 

(Kivonat az azóta elhunyt dr. Gosztonyi János országgyűlési 
képviselőnek a városavatás napján a megyei napilapban megje
lent cikkéből.) 
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DR. BORS ZOLTÁN 
Húsz esztendővel ezelőtt dr. Bors Zoltán 

állt Vas Megye Tanácsának élén- Emlékeit 
idézve határozottan kijelenti, hogy az akkori 
párt- és tanácsi vezetők egyértelműen állást 
foglaltak amellett, hogy Celldömölk nyerje el 
a városi rangot. Az elképzelés és a megfogal
mazott cél jelentős támogatásra lelt a buda
pesti pártközpontban és kormányzati szinten 
egyaránt. A nagyközség ugyancsak rendelke
zett olyan vezető személyiségekkel, illetve 
apparátussal, amelyiknek nem okozott gon
dot a városvezetés, 

- Celldömölk és környéke úgymond a vá
rossal ritkán ellátott vasi területek közé tar
tozott. Ez csak az egyik, és nem is a legfon
tosabb szempont volt, amikor a megyei és a 
járási vezetők is úgy döntöttek, támogatják a 
kemenesaljaiak törekvését. Akkorra a nagy
község ipara, kereskedelme és közlekedése -
az értelmes, szorgalmas parasztság művelte 
mezőgazdaság mellett - jelentős fejlődésen 
ment keresztül, aminek következtében a la
kosságszám is megnövekedett- A tömegével 
épülő lakások, a településközpont létét elfo
gadó és annak színvonalas létrehozásában te
vékenyen közreműködők nagy száma is azt 
mutatta, hogy a Cellben élők nem elégszenek 
meg a községi vezető szereppel. Nemcsak a 
gazdasági életben törekedtek a helybéliek a 
városi rangnak megfelelni, hanem a kultúra 
és a közművelődés terén is. Az azóta eltelt 
időszakban bebizonyosodott, hogy jó döntést 
hoztak minden szinten. 

Korabeli kép: Szekér Gyula átadja az oklevelet Dala Józsefnek 

KÁLMÁN JENŐ ( 2 G ^ 
Kétségkívül történelmi pillanat volt Celldömölk lakóinak 

az életében 1979. január hatodika - állította a volt celldömölki 
járási pártbizottság egykori első titkára, amikor arra kértük, 
hogy idézze fel a két évtizeddel ezelőtt történteket. Az Elnöki 
Tanács rendelete értelmében városi rangot kapott a nagy
község, s nem érdemtelenül - teszi hozzá Kálmán Jenő. 

- Hatalmas emberi erőfeszítés árán érkezett el az a nap. A Cellben 
és a vonzáskörzetében élőemberek tenni akarása, a szülőföld szeretete 
volt az, ami elvezetett a jeles ünnephez. A vasút és az üzemek dol
gozói sok százezer társadalmi munkaórával segítették a várossá válás 
folyamatát. Épült-szépült Cell, rendezettebb, tisztább lett, megválto
zott a település arculata. Az idegenből hazalátogató barátaink - pél
dául a Kemenesaljái Baráti Társaság tagjai - elismeréssel szóltak a 
fejlődésről, és azt minden módon segítették is: ki anyagiakkal, ki 
szellemi javakkal. Az akkori nagyközség vezetői, élükön Limpár Jó
zseffel, kiemelkedő városszervező munkát végeztek, ám ezért az utó
kortól nem mindig kaptak kellő elismerést. 

Számos dologban kellett a városi rangnak megfelelni az intézmé
nyekés az infrastruktúra tekintetében is. Nem minden esetben tudtunk 
pozitív választ adni a kérdésekre. Nem volt például bíróságunk, 
ügyészségünk, állami gazdasági központunk, statisztikai hivatalunk, 
és még sorolhatnám. Persze a hiány nem a celldömölkiek hibája volt. 
Már jóval a várossá válás szorgalmazása előtt megkezdődött a megye 
részéről Cell tudatos leépítése. Az akkori megyei elképzelésekben 

Celldömölk megmaradt volna nagyközségnek, és a járás falvaival 
együtt közigazgatásilag átkerült volna Sárvárhoz. M i , az akkori járási 
és nagyközségi elöljárók kézzel-lábbal tiltakoztunk ez ellen, mert 
tudtuk: az intézkedés legalább húsz évvel visszavetette volna Cellt a 
haladásban. Kevesen tudják, hogy a tervkészítéskor szinte minden 
évben felmerült a kórház megszüntetésének a gondolata is. 

Ismert, hogy a központi pénzek elosztása is a megyén történt. Sok 
értetlenséggel kellett megküzdenünk, és minden kicsikart fejlesztéssel 
a várossá válás pozícióit erősíthettük. 1979-re elértük, hogy megfe
leljünk a kritériumoknak. Izgalommal, szorgos munkával teli évek 
voltak ezek. Szinte teljes mértékben megoldottuk az emberek lakás
gondját, kivétel nélkül minden gyerek helyet kapott a bölcsődékben 
és az óvodákban, és a tanuláshoz való jogot is maradéktalanul bizto
sítottuk. Amikor már minden szépnek és jónak ígérkezett, akkor rob
bant a bomba. Celldömölk megyei barátaitól megtudtuk, hogy a párt 
megyei végrehajtó bizottsága úgy döntött, nem terjeszti fel városi 
rangra a településünket, hanem a Sárvár-irányú elképzelést valósítják 
meg. A járás vezetése akkor akcióba lépett, és - ki kell mondani -
ha nincs dr. Gosztonyi János művelődési államtitkár és dr. Szekér 
Gyula miniszterelnök-helyettes, akik celli születésűek voltak, a me
gyei vezetés kirántotta volna alólunk a talajt. Ők ketten - nem kevés 
politikai bátorságot is vállalva - az utolsó órában elérték, hogy az 
avatandó kilenc város mögé tizediknek Celldömölk is fölsorakozha
tott. Kimondhatatlan volt az örömünk, évtizedes munka gyümölcse 
érett be. Nagyon büszkék voltunk — és vagyunk - , hogy részesei 
lehettünk a település e felemelő történelmi pillanatának. Ezt az érzést 
nem tudja elvenni tőlünk senki: a múltunk részévé vá l t 
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Sport kisvárosi minőségben 
Az Idd nem áll meg. Most avattuk a várost, és már 20 éves jubileumát ünnepli 

Celldömölk. Ez alkalomból megkísérlem az eltelt két évtized sporttörténéseit felvil
lantani. Előre elnézést kérek olvasóinktól, ha kihagyok egy-egy olyan eseményt, 
amely megítélésük szerint számottevő volt a város sportéletében. Sajnos e rövid 
emlékezés nem teszi lehetővé a krónikaszerű felsorolást. 

Az elmúlt 20 évről elmondható, hogy a 
sport dinamikusan fejlődött, és ma elérte mi
nőségében az elvárható kisvárosi színvonalat. 
Állítom ezt akkor is, ha tudom, hogy még sok 
a teendő ahhoz, hogy stabilizálni lehessen a 
sporteredményeket. A kezdet kezdetén, a vá
rossá váláskor fogalmazódott meg az igénye
sebb és eredményesebb sportmunka feltétele
inek megteremtése. 1981. február 15-én ezért 
alakult meg a CVMSE, amely új szakosztá
lyokat hozott létre, kialakította utánpótlás-ne
velési rendszerét, zászlajára túzte az új sport
telep létrehozását, és eredményesen navigálta 
a szabadidős sportot. Tudom, terveit a bázis
szemlélet miatt csak részben tudta megvaló
sítani, de sikerült az egyesületnek lerakni a 
városi sportélet alapjait. Az utánpótlás-neve
lés elősegítése érdekében jöttek létre az Eöt
vös iskolában a testnevelési osztályok, ame
lyek csak ideig-óráig töltötték be az eredeti
leg nekik szánt funkciót. 

A város gyermekkorában a mélyponton lé
vő versenysportban volt a legnehezebb előbb
re lépni. Még a legjobb versenyzőgárdával 
rendelkező asztalitenisz-szakosztálynak is 
néhány évre volt szüksége ahhoz, hogy 1983-
ban a megyei bajnokság megnyerésével, mint 
a város első nemzeti bajnokságban szereplő 
együttese, felkerüljön az NB III-as bajnok
ságba. Nehezen kapaszkodtak meg a CVMSE 
versenyzői az NB III-ban. Többszöri kísérlet 
után, az 1990-ben való felkerüléskor sikerült 
stabilizálni ott helyzetüket, sőt 1994-ben a 
bajnokságot is megnyerték. Ettől kezdve az 
asztali teniszezők meghatározó szerepet ját
szanak az NB II-ben. 1996-ban, a most már 
CVSE néven szereplő szakosztálynak a tarta
lékcsapata pedig felkerült az NB Ill-ba. Az 
utánpótlás-nevelést dicséri, hogy az évek so
rán több országos diákolimpia döntőnek vol
tak részesei Obráz István és Fehér László 
tanítványai. Az asztali teniszezők hozták vá
rosunkba az első magyar válogatott mérkő
zést is. 

Az 1980-as években Völgyi László, Hor
váth Csaba és az Egerszegi házaspár edzői 
munkáját dicsérik a CVESE és a CVMSE 
atlétikai szakosztályának eredményei. Atléti
kában kiemelkedő eredmények voltak; 
Schaffer András aranyjelvényes minősítése, 
Farkas Tünde 1982. évi országos vasutas 
mezei futóbajnokságon elért aranyérme, to
vábbá az, hogy kineveltek 18 fiú és 5 leány 
ezüstjelvényest, valamint 72 fiú és 49 leány 
bronzjelvényes versenyzőt. A CVMSE-től a 
szakosztályt az Eötvös DSE vette át. Sebes
tyén József testnevelő irányítása mellett itt is 
a tehetségek sokasága volt, akik közül k i 
emelkedett Nagy István teljesítménye. A fia
talember 1989-ben 800 m-en a „Ki a leggyor
sabb, ki a legkitartőbb?" országos döntőben, 
majd egy évvel később az országos mezei 
futóbajnokságon 4 km-es távon és az orszá
gos serdülő , 3 " bajnokságon 2000 m-en 

nyert bajnokságot. Ifjúsági versenyzőként 
1996-ban pedig 800 m-en űj magyar fedett
pályás ifjúsági csúccsal ért célba a Budapest 
Sportcsarnokban. Sajnos az atlétikai szakosz
tály mára megszűnt, csak a diákversenyeken 
hallhatunk egy-egy tehetségről és jó ered
ményről, mint napjainkban Jankovics László 
esetében. 

A CVMSE első ügyvezető elnökének, Va-
dócz Jenő volt sportbarátunknak köszönhe
tően 1981-ben került újra megszervezésre a 
kézilabda-szakosztály. Hosszú idő után a má
sodik évtizedébe lépett várost most a kézilab
dázók lepték meg ajándékul az NB II-vel. 
Ugyanis 1990-ben sikerült Márczi Győző 
testnevelő tanár vezetésével végre feljutni az 
NB II-be, ahol a férfi csapat - egy év kivéte
lével - azóta is az élvonalhoz tartozik. A női 
csapat 1997-ben Salamonné Csótár Adri
enn testnevelő tanárnő vezetésével követte a 
fiúk példáját. A celli női kézilabdázás törté
netében először nyertek megyei bajnokságot, 
és kerültek fel a lányok is az NB II-be, 

Az elmúlt két évtizedben jő utánpótlás-ne
velés folyt az általános iskolákban. Ma már 
csak az Eötvös DSE foglalkozik kézilabdá
val, de ott is csak a fiúknál folyik eredményes 
munka. Az iskolára jellemző, hogy Süle 
Nándor testnevelő tanár igényes munkáját 
szinte az országban mindenütt jegyzik, csa
pataival az első sikert az országos diákolim
pia döntőjében 1988-ban érte el. A ü l . kor
csoportos csapata bronzérmes lett. Egy évvel 
később dr. Oszkó Zoltánné testnevelő tanár
nő leánycsapata is bekerült az országos dön
tőbe, ahol a 6. helyen végeztek, 1996-ban a 
I I . korcsoportos fiúk szintén bronzérmesek 

lettek, majd a koronát ugyancsak ezek a fiúk 
1997-ben tették fel az iskola sportjára: országos 
bajnokságot nyertek a diákolimpián. Volt idő
szak, amikor középiskolás kézilabdázók is or
szágos döntősök voltak. 1993-ban a 410. Sz, 
Szakmunkás- és Szakközépiskola csapata ját
szott döntőt, őket Tamás Gábor testnevelő tanár 
készítette fel. Két éve a Cell Sport B t nagy 
sikerű nemzetközi kézi labda-fesztivált rendez a 
városban. Ezzel is jelezve, hogy Celldömölk 
utánpótlás-nevelése országosan is elismert 1 

A város születésének első éveiben a labda
rúgás voll katasztrofálisan rossz helyzetben. 
Ennek ellenére a celli sportolók első ajándé
kát a CVSE labdarúgói szolgáltatták a város
nak. 1979-ben a Népstadionban 3:2 arányban 
legyőzték a Szabad Föld Kupa országos dön
tőben a Bonyhád együttesét. Kemény mun
kával 1986-ban sikerült először a CVMSE 
csapatával megyei bajnokként felkerülni a te
rületi bajnokságba. A csapat az első évben 
nem tudott a felsőbb osztályban megragadni, 
ezért 1988-ban ismételten meg kellett nyerni 
a megyei bajnokságot ahhoz, hogy most már 
az újra NB m-nak nevezett bajnokságba ke
rüljön a celli gárda. Ez évben másodszorra is 
sikerült elhódítani a Szabad Föld Kupát 
Szolnokon a döntőben a Balatonboglár 
együttesét győzte le a CVMSE 2:0 arányban. 
Az NB lü-ból négyéves tagság után esett ki 
a celli csapat, amely ezt követően ismét gö
dörbe került, melyből Antók Zoltán vállal
kozó emelte ki a város labdarúgását A 
CVSE-Antók Nyomda név alatt szereplő 
együttes már az első bajnoki évben megnyer
te a megyei bajnokságot, és 1997-ben felju
tott az NB lü-ba, ahol jelenleg veretlenül az 
első helyen áll. Reményeim szerint a város 
harmadik évtizedének első évében megint a 
labdarúgók teszik le a város képzeletbeli asz
talára a legszebb sportajándékot, az NB II-be 
való feljutást 

Az elmúlt 20 évben a sportegyesület ter
mészetjáró szakosztálya, Kazári József ve-
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Az Eötvös DSE 1997-ben országos diákolimpiát nyert kézilabdázói 
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zetésével bejárta hazánk és a környező orszá
gok nevezetes helyeit. A szakosztály tagjai 
közül 1985-ben Vida Levente és családja ve
hette át az országos „Kék-túra" útvonal telje
sítéséért járó legmagasabb magyar turisztikai 
elismerést. A szakosztály és volt tagjai több 
országos elismerésnek és kitüntetésnek a tu
lajdonosai. Kár, hogy az egyesület autóbuszá
nak selejtezésével a szakosztály megszűnt ak
tívnak lenni. 

A város sportéletét színesítették és hozzájá
rultak annak sporteredményeihez az iskolai 
diáksportkörök és sportegyesületek. Ezek közül 
külön kiemelem az Eötvös DSE színeiben ver
senyző tornász kislányokat, akiket Czupor Fe-
rencné edző készített fel nagy szakértelemmel 
a versenyekre. Sok-sok szép sikert könyvelhet
tek el, de a legszebbet 1995-ben a Tánczos, 
Somogyi, Holczer, Buti, Dobson, Imreh és 

Szélesi összetételű csapat harcolta ki . Az orszá
gos diákolimpián bronzérmesek lettek. 

Városunk kiváló eredményei közé kell so
rolnom, a Nagy László által irányított alsó
sági lövészkör tagjának, Gaál Istvánnak az 
1995-ben rendezett oszágos serdülő bajnok
ságon légpisztoly lövészetben megszerzett 
harmadik helyét is, valamint a Kondics Ba
lázs tanár által vezetett Gáyer Gyula Általá
nos Iskola repülőgép-modellező csapatának 
(Szélesi, Horváth, Jankó) FIG modellezőka
tegóriában elért dunántúli bajnoki címét. 
Ugyancsak itt kell megemlékeznem, Csöngé-
né Nyaras Éva 1994-ben sporthorgászatban 
elért országos első helyezéséről, valamint 
arról, hogy azóta tagja a magyar női sport-
horgász-válogatottnak, és több világverse
nyen, világbajnokságon szerepelt eredmé
nyesen, mint a Celldömölki Lokomotív 
HSE tagja. 

Nem lenne teljes a kép, ha nem emlékez
nék meg az évforduló kapcsán arról, hogy 
Celldömölkön élénk szabadidős sportélet 
volt, amely újra feltámadóban van. Vagy ar
ról, hogy mindig kimagasló rendezvények 
voltak az iskolai sportünnepélyek, melyet 
utoljára az Eötvös iskola 100 éves jubileumán 
rendeztek 1991-ben a sportcsarnokban. Szól
nom kell arról is, hogy az alsósági és izsákfai 
városrészben az 1990-es évek elején újraala
kultak a sportegyesületek. Labdarúgó-szak
osztályokat foglalkoztatnak, melyek részére 
pályákat építettek. A teniszezők 90 év után 
újra létrehozták egyesületüket, a Celldömölki 
Teniszegyletet, és a teniszpályákat városi 
rangra emelték azáltal, hogy műanyag borí
tással látták el. 1995-ben megalakult, de az
óta elcsendesedett a Shotokán Karate Club. 
A motocross-pályán is csend honol. Sajnos a 
birkózók sem tudtak gyökeret verni Celldö
mölkön. Pedig e sportágak csak emelnék a 
város sportéletének rangját. 

Végezetül feltétlenül szólnom kell arról, 
hogy a 10 éves város jubileumára felépült a 
szakmunkásképzőhöz csatolt sportcsarnok, 
amely az oktatáson túl a kézilabdázás felleg
vára lett. Igaz, a sportcsarnok felépítése az 
elkezdett új sporttelep rovására történt, ami 
ezáltal befejezetlen maradt. 1996-ban, az első 
celldömölki tornaterem avatásának 70. évé
ben adták át a város legszebb és legjobban 
felszerelt tornatermét a Berzsenyi Lénárd Ál
talános Iskola tanulóinak. Most abban re
ménykednek a labdarúgás hívei, hogy a város 
harmadik évtizedének első évében a város 
ajándékaként megújul a celldömölki sportte
lep, és a labdarúgók is méltó körülmények 
között, városi színvonalnak megfelelően fo
gadhatják NB Il-es ellenfeleiket. Úgy legyen! 

A jubileum alkalmából kívánom a sporto
lók, sportvezetők és minden sportbarát nevé
ben, hogy fejlődjön tovább fiatal városunk, 
és városiasodjon benne sportéletünk eredmé
nyekben, létesítményekben és gondolkodás
ban egyaránt. 

Tarrósy Imre 
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Az 1999. évi rendezvények a jubileum jegyében 
1999. január 5-6., 9-10. A városavatás 20. évfordulója tiszte

letére rendezett programok 
(Részletes leírás s meghívókon) 
1999. március 25-26. Kemenesaljái Környezet- és Tájvédelmi 

Napok 
1999. április 4—5. Kemenesaljái Gasztronómiai Napok 
(Húsvéti ételek ünnepe) 
1999. május 1. Flórián-napi kirakodóvásár 
1999. május 14-15-16. Alsósági Tavaszi Napok '99 
(Kulturális rendezvények, sportversenyek, szórakoztató műso

rok) 
1999. június Szent Iván-éji tűzgyújtás és fúvószenekarok kráter

hangversenye a Sághegyen 
1999. július Kemenesaljái Nyári Színházi Esték '99 
(A határon túli magyar színházi társulatok találkozója) 
1999. augusztus 20-21-22. Szent István-napok 

(Szabadtéri rendezvények, templomi hangversenyek, szórakoz
tató programok és vásár) 

1999. szeptember 10*11-12. Celli bucsű 
1999. szeptember 23-24-25-26. Sághegyi Szüreti Napok '99 
(Hagyományórzó rendezvények, jubileumi programok, idegen

forgalmi és turisztikai érdekességek, kulturális és szórakoztató mtf-
sorok) 

1999. október 6-7-8. „Emlékezzünk, hogy építkezhessünk..." 
(Évfordulók, jeles napok Kemenesalján - tudományos emlék

ülések és elvi-gyakorlati alapkőletételek az utókor számára) 
1999. november 26-27. Celldömölk város jövőképe az ezred

forduló hajnalán 
(Fórum és kerekasztal hazai politikusok, a város vezetői és pol

gárai között.) 
1999. december 31. Köszöntünk 2000 - városi szilveszter Cell

dömölk központjában 

17. SZ. MEZŐGAZDASÁGI 
SZAKÜZLET 
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TeL/Fax: 95/420-314 
növényvédő szerek, agrofóliák 
rotációs kapák, fűnyírók, háti és motoros permetezők 
BOSCH elektronikus kéziszerszámok 
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Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

HERA ZOLTÁN 

BEJEGYZÉS E G Y VAROSKÖNYVBE 

Celldömölk várossá avatásakor 

Ti itt most a puszta létetekért. 
De mások is ágy, fta igazán, 

ennek vagy annak a puszta létéért ám: 
puszta létéért a többleteknek. 

A több többlet - a gazdagság! -
kit is ne delejezne? 

De engem ez mindig másként vonzott. 
A nagy katedrálisok és sírboltok 
városainál szemem a kicsi városok 
kincseit többre becsülte. 

A puszta létért, s abból előre, 
aiiol így szóltak az órák és a harangok, 

kedvem az irányt ott érezte. 

Megjelent a Népszabadságban (1985. dec. 24.) 
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