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A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 1996-ban vette át 
 
Professzor Stefan Gläser, a Wertheim-Szentendre testvérvárosi szerződés aláírója 1981-
től 2003-ig Wertheim főpolgármestere volt.  
 
Középfokú tanulmányait a Stuttgarti Eberhard - Ludwig Gimnáziumban végezte, majd 
1966-tól jogot és közgazdaságtant tanult Tübingenben, Kielben és az Erlangen-
Nürnbergi Friedrich-Alexander Egyetemen.  

A diploma átvétele után ügyvédi irodákban dolgozott Londonban és Stuttgartban. 

1974-ben a Baden-Württembergi Adóhatóságnál helyezkedett el, 1977-től a 
Pénzügyminisztériumban referens. 1980-ban a Baden-Württembergi Kormányhivatalnál 
osztályvezető. 

1981-ben Wertheim főpolgármesterének választották, majd 1989-ben és 1997-ben 
kétszer is újraválasztották. Eredményes működését jelzi, hogy 1992-ben Baden-
Württemberg Tartomány különleges, személyes díjával, a Staufer-éremmel, 1998-ban 
Szövetségi Érdemkereszttel tüntették ki, és 1996-ban egyszerre kapta meg a Wertheim 
és a Szentendre Díszpolgára kitüntetéseket.  
Megbízatása utolsó évében, 2003-ban az ő vezetésével került sor a „Baden - 
Württembergi Napok” megrendezésére. 
 
2003-2014 között a Baden-Württemberg Városok Szövetsége Igazgatóságának tagja. 
1989-ben neki ítélték a Német Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb elismerését, a 
Szövetségi Érdemkeresztet, majd 2014-ben ugyanennek a kitüntetésnek az I. osztályát 
kapta meg. 

2015 februárjától az OMB AG (online marketing tanácsadói cég) felügyelőbizottságának 
elnöke. Az Igazgatóság elnökeként a politikai folyamatokban, továbbá a nyilvánosság 
tájékoztatása céljából a hatékony kommunikációs stratégiákban való jártasságával és 
jogi szakértelmével tanácsadóként működik. 

Az 1981-ben megválasztott főpolgármester – bár e poszt hatóköre nem pusztán 
Wertheimre, de a körzet minden települési önkormányzatára kiterjed - tevékenyen részt 
vett Wertheim és Szentendre testvérvárosi együttműködése erősítésében.  
 
 



 
Professzor Stefan Gläsernek múlhatatlan érdemei vannak a szentendrei MűvészetMalom 
újjáépítése első ütemének megkezdésében. 1996 júniusában, az 50. születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepség szervezésekor arra kérte a meghívottakat, hogy ne 
vegyenek neki ajándékot, de az erre szánt összeget ajánlják fel a MűvészetMalom javára.  
A nagylelkű kezdeményezéshez csatlakozott a wertheimi Rotary Club is egy vásárlással 
egybekötött képzőművészeti kiállítás megrendezésével. Az így összegyűlt összesen 
53.500 márka (akkori értékén több mint 5.400.000 forint) a felújításra Magyarországon 
megnyert pályázat szükséges és elegendő önrészeként lehetővé tette az építkezés 
megkezdését.  

2014. szeptember 13-án Kállay Péter, Szentendre volt polgármestere kezdeményezésére 
és szervezésében a MűvészetMalom főbejáratánál emléktáblát állítottak Stefan Gläser 
tiszteletére.  

Forrás: 
Baden-Württemberg tartomány városainak adatbázisa, http://www.staedtetag-
bw.de/index.php?&object=tx|1198.128.1 
Kéri Ildikó: Stefan Gläser városunk díszpolgára. Szentendre és Vidéke,  
1996. augusztus 30. 
 


