Díszpolgári cím
KARL-HEINZ SCHÄFER
■ Fontos szerepet töltött be a húsz éve Zirccel kötött testvérvárosi szerződés létrejöttében még
Pohlheim Városi Tanács frakcióvezetőjeként. Majd 1997-től Pohlheim polgármestereként, az
általa irányított Városi Tanácsnak és Magisztrátusnak, de közvetlenül személyének is
köszönhető németországi testvérvárosi kapcsolataink jelentős fejlődése. Hathatós személyes
közreműködése komoly szerepet játszott az elmúlt tíz évben gyakorlati eredményeket
produkáló vöröskeresztes és tűzoltó szervezeteink közötti együttműködésben, melynek
köszönhetően gyarapodott a zirci tűzoltók eszközfelszereltsége, és a pohlheimi vöröskereszt
tizenhét alkalommal hozott Zircre egészségügyi és szociális adományokat. Fontos feladatnak
tekintette, és az európai partnerség szellemében számos kezdeményezést tett: támogatta az
apátságot, a civil szervezeteket, a német kisebbséget és Zirc minden polgárát. Testvérvárosi
egyesület létrehozását kezdeményezte és figyelemmel kísérte az iskolák közötti kapcsolatokat
is. Meghatározó szerepe volt abban is, hogy városunk vezetése építő jellegű kapcsolatot
alakított ki az ausztriai Admont községgel, és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal is
együttműködésben a bajorországi Traunstein várossal. A testvérvárosi kapcsolatok során
tanúsított magatartásával jelentősen hozzájárult Zirc város pozitív nemzetközi megítéléséhez.

Pro Urbe Emlékérem
BARÓTI ROZMARING KÓRUS
■ Az 1994 óta működő kórus az Erdővidék népdalkincsének és hagyományainak élő
ápolásán, a Székelyföld értékeinek anyaország felé közvetítésén túl, aktív szerepet vállal az
idén húsz éves testvérvárosi kapcsolat erősítésében. Megalakulásuk óta rendszeres vendégei
Zirc kórusművészeti életének: évente lépnek fel városunk jeles kulturális eseményein,
történelmi évfordulóin, és a baróti rendezvényeken szeretettel fogadják a Zirci Városi
Vegyeskórust. Ezen találkozók során – egymás megismerésén túl – értékes szakmai
kapcsolatok, és a kórusokban éneklők között őszinte emberi barátságok alakultak ki, melyek
révén mára meghatározó szerepet töltenek be a két város közti kulturális, iskolai, civil és
magánemberi kapcsolatok ápolásában.

Aranydiploma
DR. STADLER JENŐNÉ
■ Pedagógus munkáját 1959-ben kezdte a veszprémvarsányi általános iskolában, majd 1961.
szeptember 1-jétől a zirci általános iskola tantestületének tagjaként dolgozott 1998. december
25-ig, nyugdíjba vonulása napjáig. Tanítói diplomáját ötven évvel ezelőtt, 1960. május 28-án
kapta kézhez az esztergomi Állami Tanítóképző Intézetben. Oktató-nevelő munkáját, egész
pedagógiai tevékenységét a kezdetektől fogva a hivatás szeretetéből adódó alaposság és
lelkiismeretesség jellemezte. Messzemenően figyelembe vette a diákok életkori sajátosságait.
A tantervi anyagot maximálisan megkövetelte tanítványaitól. A gyengébb tanulók
felzárkóztatását a szívén viselte. Egyéni foglalkozásokat és korrepetálásokat tartott számukra.
Kiváló szakmai felkészültségű nevelő. Tanulói biztos tudással rendelkeznek. A gyermekek
iskolán kívüli művelődését, szabadidő-eltöltését is lelkesen szervezte. A szülőkkel és
tanítványaival nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki. Az alsó-tagozatos munkaközösség
egyik legaktívabb tagja volt. Kollégáival nagyon jól együtt tudott dolgozni, kölcsönösen
szerették és tisztelték egymást. Több főiskolai hallgató gyakorlatát vezette, készítette fel a
vizsgatanításra. Egyénisége és rátermettsége, valamint jó felkészültsége kiváló alsó-tagozatos
nevelőt alakított belőle. Nagy munkabírásról tett tanúbizonyságot. Hosszú éveken át vezetett

szakkört, tanított néptáncot, volt gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Munkája elismeréseként
több kitüntetésben is részesült.

Ösztöndíj
VÖRÖSHÁZI RENÁTA
■ A III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola művészeti tagozatának 12. osztályos,
kitűnő tanulmányi átlagú grafikus diákja, idén sikeres érettségi vizsgát tett. A művészetekben,
a tanulmányi, sport versenyeken és az iskolai közösségi munkákban is jeleskedik, amiért két
szaktárgyi dicséretet is kapott. Építőművész szakra jelentkezett Sopronba. 2007-től
tanulmányi ösztöndíjas.
AUER NIKOLETT
■ A III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 11. évfolyamos, kitűnő tanulmányi
átlagú diákja, általános dicsérettel zárta a tanévet. Emellett jeles eredménnyel előrehozott
középszintű német érettségit tett. Állatorvosi pályára készül. 2008-tól tanulmányi ösztöndíjas.
KUKODA ÁKOS KÁLMÁN
■ A veszprémi Jendrassik középiskolában tavaly letett sikeres érettségije után jelenleg a
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 12. évfolyamos, kitűnő tanulmányi átlagú
diákja, gépi forgácsoló szakon. Szakmai eredményei az idei VI. „Vasnyűvő” forgácsoló
versenyen: összetett 1. hely, elméleti 1. hely és gyakorlati 3. helyezés. A MTTSZ Zirci
Lövészklub tagjaként eredményes versenyző. 2010-től tanulmányi ösztöndíjas.
KUGLER NIKOLETTA
■ A pincér szakma tavalyi sikeres megszerzése után, jelenleg is a Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium diákja. Az érettségit adó képzés 10. évfolyamában is kitűnő tanulmányi
átlagú, öt szaktárgyi dicsérettel zárta a tanévet. Iskolai tanulmányi és más versenyeken is
jeleskedik, idén például a matematika, a szépkiejtési és a „Hazánk Nemzeti Parkjai”
háziversenyeken ért el 1-2-3. helyezéseket. A „Víz Világnapja” pályázaton 2. díjat kapott a
Bakonykarszt Zrt.-től. Jogi egyetemre készül, 2009-től ösztöndíjas.
BALÁZS MÁTÉ
■ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 9. osztályos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja. Idén 3 ECDL vizsgamodult
teljesített, igazgatói, osztályfőnöki dicséretekkel zárta a tanévet. Aktív az iskolai
szervezőmunkában is, iskolarádió-vezető, színjátszó-kör tag. Rendszeresen sportol, az iskolai
kézilabda és kosárlabdacsapat mellett tagja a Magyar ITF Taekwon-Do Szövetségnek és
vegyes harcművészetek edzésre jár. Gazdasági pályára készül.
VÉBER ROLAND
■ A tavalyi sikeres érettségi után, jelenleg is a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
diákja. A 11. évfolyamon, gépi forgácsoló szakon is kitűnő tanulmányi átlagú, megszerezte az
ECDL vizsgát, és nevelőtestületi dicsérettel zárta a tanévet. Gépészmérnöknek készül, 2010től ösztöndíjas.
KLESITZ VIRGÍNIA
■ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 9. osztályos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja, általános dicsérettel zárta a tanévet.

Idén 3 ECDL vizsgamodult teljesített. Jogi egyetemre készül. 2010-től tanulmányi
ösztöndíjas.
NAGY LINDA
■ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 9. osztályos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja, általános dicsérettel zárta a tanévet.
Idén 3 ECDL vizsgamodult teljesített. Idegenforgalmi vagy építészeti pályára készül. 2010-től
tanulmányi ösztöndíjas.
GILICZE LÍVIA
■ A tavalyi sikeres érettségije után, jelenleg is a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
diákja. A 14. évfolyamon, szállítmányozási ügyintéző szakon is kitűnő tanulmányi átlagú.
Közlekedésmérnöknek készül, 2010-től tanulmányi ösztöndíjas.
SVÉD KATA
■ A veszprémi Lovassy László Gimnázium 12. osztályos, német nemzetiségi tagozatos
diákja, 4,94-es tanulmányi átlagú, nevelőtestületi és öt tantárgyi dicsérettel zárta a tanévet.
Emellett előrehozott középszintű informatika érettségit és jeles német vizsgát tett. Felsőfokú
német és középfokú angol nyelvtudással rendelkezik, tanulmányi versenyek helyezettje.
Kórus- és irodalmi színpad tag, aktív az iskolai szervezőmunkákban is. Közgazdasági vagy
műszaki egyetemre készül.
SZARVAS ANASZTÁZIA
■ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 12. osztályos 4,93-as tanulmányi átlagú diákja. Általános és három tantárgyi
dicsérettel zárta a tanévet. Emellett jeles eredménnyel előrehozott középszintű német
érettségit tett. Az iskola diákönkormányzatának aktív tagja. Német szakos tanár szeretne
lenni. 2010-től tanulmányi ösztöndíjas.
PÓDA APOR
■ A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium 10. évfolyamos, 4,93-as tanulmányi
átlagú diákja, két szaktárgyi dicsérettel zárta a tanévet. Aktív az iskolai rendezvények
szervezésében is. Közgazdasági egyetemre készül. 2009-től tanulmányi ösztöndíjas.
TAMASKOVICS ESZTER
■ A budapesti Patrona Hungariae Gimnázium 11. évfolyamos 4,92-es tanulmányi eredményű
diákja, öt szaktárgyi dicsérettel zárta a tanévet. Emellett előrehozott, jeles eredményű olasz
érettségi vizsgát tett a tavalyi latin érettségije és középfokú komplex latin nyelvvizsgája
mellé. Természetvédelmi tanulmányi verseny döntőjén csapatával 2. helyezést ért el. A zirci
cserkészcsapat aktív tagja. Felsőfokú tanulmányokra készül biológia szakon. 2008-tól
tanulmányi ösztöndíjas.

