
WEKERLE SÁNDOR EMLÉKBIZOTTSÁG 
 

„ A nemesebb érzések fölkeltése háládatosabb munka, 

 mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban."  

(Wekerle Sándor) 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Mi, alulírottak a mai napon ünnepélyes keretek között kinyilvánítjuk azon 
szándékunkat, hogy fejet hajtva és tisztelegve Mór város szülötte, háromszoros 
magyar miniszterelnök, kétszeres pénzügyminiszter, Magyarország első polgári 
miniszterelnöke 

WEKERLE SÁNDOR 
 

életműve előtt, halálának 90. évfordulója emlékére a Móri Városvédő és Szépítő 
Egyesület kezdeményezésére megalakítjuk a Wekerle Sándor Emlékbizottságot. 
 

A Wekerle Sándor Emlékbizottság működése keretében az alábbiakat 
kezdeményezzük és azok megvalósításában tevőlegesen is részt vállalunk: 
 

1. Kezdeményezzük, hogy 2011. legyen Wekerle Sándor Emlékév, amelynek 
keretében kapjon méltó megemlékezést Wekerle Sándor államférfiként, 
pénzügyi reformerként végzett munkássága. 

 

2. A Wekerle Sándor Emlékév keretében a következő programok 
szervezését, megvalósítását kezdeményezzük az állami szervekkel, Mór 
város önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel és 
tudományos szervezetekkel együttműködve: 

- 2010. novemberben Wekerle Sándor születésnapja alkalmából 
jótékonysági est szervezése  

- 2011. februárban Wekerle Sándorról városi vetélkedő szervezése  
- 2011. júniusban Wekerle Sándor életművéről tudományos 

konferencia szervezése és erről kiadvány megjelenítése  
- 2011. augusztus 26-án, Wekerle Sándor halálának évfordulóján 

ünnepi megemlékezés szervezése, köztéri emlékmű felállítása 
Móron az Erzsébet téren, Wekerle Sándor szülőháza közelében.  

 

3. Támogatjuk a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezését, 
hogy Nagy Benedek móri szobrászművészt, Mór város díszpolgárát bízza 
meg „Wekerle Sándor egészalakos köztéri kőalapzatú bronzszobor” 
művészi kompozíciójának megalkotásával a művész által készített 
SZ/229/2002. szám alatt a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által 
zsűrizett és megvalósításra ajánlott makett alapján. 

 
4. A kitűzött célok megvalósítását 29 millió forint összegű költségvetés 

keretében látjuk megvalósíthatónak, melyből a Wekerle Sándor 
Emlékmű felállításának költsége 27,5 millió Ft. A szükséges pénzügyi 
források előteremtése érdekében egyetértünk azzal, hogy a Móri 
Városvédő és Szépítő Egyesület – mint jogi személy – kötelezettséget 
vállaljon, pályázatokat készítsen, és szerződéseket kössön az egyes 
részprogramok megvalósítására.  



 
5. Céljaink megvalósítására adománygyűjtést kezdeményezünk Mór város 

lakossága és vállalkozói szférája körében, és Wekerle Sándor életművét, 
emlékét tisztelő bel- és külföldi állampolgárok, szervezetek közvetlen 
megkeresésével a móri Városi Közművelődési Közalapítvány számlájára.  

 
6. Felkérjük Fenyves Péter polgármester urat és általa Mór Városi 

Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy önkormányzati határozatban 
nyilvánítsa 2011. évet Wekerle Sándor Emlékévvé, támogassa az Emlékév 
programjainak sikeres megvalósítását, szoros együttműködésben a 
Wekerle Sándor Emlékbizottsággal és a Móri Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel.  

 
7. A Wekerle Sándor Emlékbizottság tagjaiként vállaljuk, hogy a Wekerle 

Sándor Emlékév programjainak, kitűzött céljainknak megvalósulását 
személyes közreműködésünkkel is segítjük, a közvélemény körében 
közvetlenül és a média segítségével népszerűsítjük. 

 
8. Az operatív szervezési teendők ellátása érdekében létrehozzuk az 

Emlékbizottság Elnökségét az alábbi személyek részvételével: 
 

Elnök:  Törő Gábor, országgyűlési képviselő, 
   Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke 
Társelnök:  Hunorfi István, a Móri Városvédő és Szépítő  

Egyesület alelnöke  
Titkár:  Buza Ernő, a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület  

Értékvédő és Értékteremtő munkacsoportja vezetője 
 Tagok:  Schmidt Ferenc, Mór város díszpolgára 
    Schwartz Alajos, móri helytörténész 
 

9. Annak érdekében, hogy céljaink a legmagasabb állami szinten is 
elismerést és támogatást kaphassanak, az Emlékbizottság képviseletében 
Törő Gábor elnököt bízzuk meg azzal, hogy a Wekerle Sándor Emlékév 
fővédnökének kérje fel Dr. Orbán Viktor miniszterelnök urat.  

 
10. Felhívjuk Mór város és az ország civil szervezeteit, intézményeit, hogy  

saját rendezvényeikkel, programjaikkal csatlakozzanak a Wekerle  
Sándor Emlékévhez és vegyenek részt az Emlékbizottság munkájában.   

 
Szándéknyilatkozatunkat és tenni akarásunkat a mai napon saját kezű 
aláírásunkkal is megerősítjük. 
 
 
Mór, 2010. év július 09. napján 
 
 

A Wekerle Sándor Emlékbizottság tagjai  
/ külön lista szerint/ 


