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Mór város neves szülöttje, hazánk történelmének egyik legkiemel-
kedőbb alakja, Wekerle Sándor háromszoros miniszterelnök és 
számtalan miniszteri poszt betöltője halálának 90. évfordulója 
tiszteletére a 2011-es évet Mór Város Önkormányzata „Wekerle 
Sándor Emlékévvé” nyilvánította. Az emlékév fővédnökségét 
Orbán Viktor miniszterelnök vállalta fel.

Az emlékév keretében 2011-ben számtalan program - országos 
tudományos konferenciák, történelmi vetélkedők, sportesemé-
nyek, gazdasági fórum, borrendi találkozó, stb. - kerül megrende-
zésre, e rendezvények sokszínűségével is tisztelgünk Wekerle Sán-
dor sokrétű tevékenysége előtt. A legtöbb eseménynek az a célja, 
hogy méltassuk és megismertessük e nagy formátumú, karizma-
tikus politikus életművét az országban. Az emlékév fénypontja 
azonban egy komplett térrendezés keretében Nagy Benedek móri 
szobrászművész közel hatméteres Wekerle Sándor szoborkompo-
zíciójának ünnepélyes felavatása lesz 2011. augusztus 26-án.

A Wekerle Sándor Emlékbizottság szervezésében rendezzük 
meg e Wekerle Sándor Tudományos Emlékkonferenciát, és 
tesszük ezt olyan módon, amilyen szellemiséget ő egész életében 
vallott, miszerint a jelen kihívásaira mindig jövőbemutató, az 
utókor számára is példamutató választ kell adni. A pénzügyi-gaz-
dasági és technikatörténeti terület nemzetközileg elismert szakte-
kintélyei részéről elhangzó tudományos előadások sokszínűségé-
vel tisztelgünk a nagy államférfi emléke előtt.

A tudományos emlékkonferencia a Régi Községházán kerül 
megrendezésre, abban az épületegyüttesben, amely megépítésé-
ért Wekerle Sándor oly sokat tett. A lépcsőházban és az emeleti fo-
lyosón nagyszabású fotókiállítás tekinthető meg, amely Wekerle 
Sándor korától egészen a közelmúltig mutatja be Mór sokoldalú, 
eseményekben gazdag történelmét.

A konferencia programja

9.00 – 9.30  Érkezés, regisztráció

9.30 – 9.40  Köszöntő
FENYVES PÉTER, Mór város polgármestere

BÍRÓ PÉTER, akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja
az MTA Veszprémi Területi Bizottságának elnöke

9.40 – 9.45  Zene
BRUMBAUER BENCE, trombita

9.45 – 10.15 Megnyitó, felvezető előadás
Prof. h.c. Dr. oec. SVÉHLIK CSABA

 Európa-díjas mérnök-közgazdász, egyetemi magántanár
ügyvezető igazgató, KHEOPS Automobil-Kutató Intézet

Globális kihívások és trendek
Wekerle Sándor korában és napjainkban

10.15 – 10.45
Prof. Dr. NÉMETH JÓZSEF

egyetemi tanár, Gazdaság- és Üzletpolitikai Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Nemzeti elkötelezettség – iparfejlesztési tendenciák 
a XIX–XX. század fordulójának Magyarországán

10.45 – 11.00  Kávészünet

11.00 – 11.30
Prof. Dr. MIHÁLYI PÉTER

tanszékvezető egyetemi tanár, Pénzügytan Tanszék
Pannon Egyetem, Veszprém

Utolérési kísérletek Magyarországon (1870-2030)

11.30 – 12.00
Prof. Dr. LENTNER CSABA

egyetemi tanár, tudományos rektor-helyettes
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

Az államadósság problematikája és kezelése 
Wekerle Sándor korában és napjainkban

 
12.00 – 12.30 

Prof. Dr. CSATH MAGDOLNA
tanszékvezető egyetemi tanár

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

Versenyképességünk és a hazai innováció helyzete

12.30 – 12.35  Zárszó

Svéhlik Csaba
a konferencia főszervezője

a Wekerle Sándor Emlékbizottság tagja


