Két segítő és két művészi kéz
Pro Urbe emlékéremmel tüntette ki Zirc városa Koósné Stohl Ilona intézményvezetőt
és Hoffer Ildikó keramikust – ÉLETUTAK
Koósné Stohl Ilona 1984 óta dolgozik Zircen mint szervező
szociális gondozónő. Később az Idősek Klubjának, majd az
országban elsők között létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak lett a vezetője. Az intézmény az ő irányításával
fejlődött a Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központjává. A
néhányfős dolgozói létszámból és az egy telephelyből az évek
során – munkája által – negyvenkét dolgozó és négy telephelyű
intézmény vált.
Életútját tudatos önképzés jellemzi. Diplomázott, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola szociális-szervező szakán, majd egészségfejlesztő, mentálhigiénikus
képesítést is szerzett. Ezt követően szociális szakvizsgát tett „Az idősek szociális
ellátása” témacsoportból. Számos továbbképzés, konferencia résztvevőjeként és
előadójaként folyamatosan fejlesztette tudását és képességeit.
Kialakította a hivatásához kötődő kistérségi programokat és a korszerű intézményi
struktúrát. Projektvezetője volt az európai uniós pályázattal megvalósuló Segítő Kezek
Házának, amely a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását tűzte ki célul. A
hiánypótló intézmény öt éve működik, országosan is egyedülálló módon a kisbabáktól a
szépkorúakig látja el klienseit. Munkájára igényes, megbízható, kitartó emberként
ismerik kollegái, szakmai partnerei egyaránt.
Aktívan közreműködött több városi, térségi fejlesztési program megalkotásában.
Több országos szervezetnek tagja és a Szociális Innovációs Társaság elnöke. Társadalmi
tevékenységei: a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, a Segítő Kezek Zirc Alapítvány
és az Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület alapító tagja. A Zirc Kultúrájáért Közhasznú
Alapítvány kuratóriumi tagja. 1991-től 2005-ig szerkesztőségi tagja volt a Zirc és Vidéke
közéleti havilapnak, aktívan közreműködik a helyi televízió mindennapi munkájában,
tíz éven keresztül egyik főszervezője volt a Zirci Bulinak.
Koósné Stohl Ilona négy évtizede kiemelkedő hivatástudattal végzett szakmai és
vezetői munkásságával, hiteles közéleti és önkéntes közösségi szerepvállalásaival
mindenki számára példaértékű életpályát mutathat fel, amellyel rászolgált Zirc város
egyik legmagasabb kitüntetésére.

Hoffer Ildikó Zirc város ismert és elismert művésze. A
csodálatos zirci arborétum inspiráló tőszomszédságában él és
alkot. Műhelyét, alkotásait áthatja a gyermeki tisztaság, a derű
és a szeretet. Kézügyessége, kreativitása adott volt, a véletlen
keramikus-iskolába és mesterekhez irányította.
A gimnázium elvégzése után egy évig a veszprémi kórház
proszektúráján dolgozott. Hamarosan kiderült, hogy ez a
pályaválasztás rossz döntés volt. Szülői hatásra Budapestre
utazott, ahol az iparművészeti múzeumban dolgozó nagynéni segítségével elismert
művészek társaságába jutott. Közelről megismerhette Kovács Margit és Kiss Roóz Ilona
művészetét. Két évig Bod Éva Munkácsy-díjas keramikus műhelyében dolgozott, ahol
családtagként szerették. Az Iparművészeti Főiskola gyakorló tanműhelyében,
Szentendrén egy évet töltött, ahol szakmai vizsgát tett.
1983-ban, a zirci családi ház kertjében műterem épült szülői segítséggel. Ebben az
évben kezdődött önálló munkája. Veszeli Lajos festőművész éveken át rendszeresen
publikált művészeti lapokban, megyei újságnál. Ez mindig erőt adott a további
munkájához. Ebben az időszakban kisfilmet forgatott a Duna és a Veszprémi Televízió
is.
Nagy lépés volt a stockholmi bemutató, a közel nyolcvan darabos nagyméretű
szoborkiállítása. Sinkovits Imrével együtt tartották a Március tizenötödikei
ünnepségsorozatot. Itt kapott felkérést a svéd művészeti társaság tagságához. Ezt
követte számos külföldi bemutató Németországban és Ausztriában. A hazai bemutatók
száma elérte a százat, ebből a legjelentősebbek: Zirc, Tapolca, Herend, Balatonfüred,
Balatonkenese, Veszprém, Várpalota, Győr, Keszthely, Sopron, Hévíz, Budapesten a
Stefánia Galéria, a Csók István Galéria és a Mednyánszky Galéria. Zirci műhelyében
számos képzőművész, író, költő tett látogatást: Vágfalvi Ottó, Fülöp Lajos, Veszeli Lajos,
Szokoly Tamás, Kollár Kálmán, Obersovszky Gyula és Faludy György is.
Díjai: 1995 Veszprémi Gizella Napok Különdíjasa, 2010 Zenéért Díj Csermák Antal
Zeneiskola Veszprém, 2006 Bojtor Károly Alapítvány Díja
Városunkban több intézmény, családi ház faláról is visszaköszönnek alkotásai, a Zirc
Városi Erzsébet Kórház, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,
Lakásotthon, Kossuth utca, a Mária és Szent Erzsébet szobor és az Arborétumnál átadott
Kari-ivókút. Életútja és munkássága példaértékű.

Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke átadja az emlékérmet Koósné
Stohl Ilona részére

Ottó Péter polgármester mutatja az Pro Urbe kitüntetésért járó oklevelet Hoffer Ildikó
keramikusnak
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