Wekerle Sándor, az örök móri

• Wekerle aláírása

• Mór város címere

„TMG”
• Jelige

• Wekerle Sándor

„Akinek csak alkalma volt, hogy néhány bizalmas órát töltsön Wekerle Sándor közelében, annak Mór nevezetességei
nem maradtak ismeretlenek.” (Görög Staub Károly-Patay Géza: Wekerle Sándor (2011)

Születése Móron

• Emléktábla az épület falán

• Keresztlevele

• Pitypang Óvoda épülete Móron

„Wekerle Sándorban egy óriás jelent meg a magyar politika horizontján. Már maga az a körülmény, hogy valaki Magyarországon nagy vagyon, magas rang és családi összeköttetések nélkül, a saját erejéből, a
hivatalnoki pálya legalsóbb fokáról a miniszterelnöki székbe küzdi föl magát olyan imponáló, oly szokatlan és csodás jelenség volt, mely előtt párt és valláskülönbség nélkül mindenki kalapot emelt.”
(Ábrányi Kornél)

Családi hagyományok Móron

• Wekerle emlékbor
• Lamberg-kastély, Ferenc
Tamás grafikája

• Wekerle szerint a móri bor
az ország egyik legjobbja.

• Móri bélyeg

„De Wekerlének egész egyénisége is méltón képviseli ezt a korszakot. Ez a korszak a megfeszített tetterőnek és fénynek, dicsőségnek a korszaka.” (Sipőcz Jenő)

Gyermekkori emlékek Móron

• Kapucinus- tér és környéke, Mór 1900-as évek eleje

• Iskolakörzet, Mór 1847

• Wekerle korai érettsége miatt már négy évesen a móri kapucinusok iskolájában tanult. Fiatal kora
ellenére kimagasló tanuló volt, nagy kíváncsisággal.

„Wekerle úr, akit a magyarok a mi földünkről kaptak, úgy látszik, a legzseniálisabb államférfiúnak bontakozik ki.” (Otto von Bismarck)

Mór támogatója

• Mór vidéki Takarékpénztár épülete (1904)
• Wekerle háromszor volt miniszterelnök, de
szülővárosát sosem felejtette. ( Először 1892-től 1895ig, másodszor 1906 és 1910 között, majd harmadszor
1917 és 1918 között).
• Wekerle Sándor Mórtól távolról is támogatta
szülővárosát.
• Segítségével épülhetett fel a régi takarékpénztár (mai
rendőrség), illetve a régi községháza (mai posta).

• Községháza és Járásbíróság épülete,
Mór (1909)

• Wekerle, a Monarchia erős embere

„…semmit sem tettem – mint pénzügyminiszter – az ő tudta nélkül, sokat az ő tanácsára, mindent vele egyetértésben.” (Tisza Kálmán)

Wekerle emlékérem és díszpolgári cím

• Wekerle emlékérem

• Wekerle emlékérem 2019, Mór
Az emlékérem magyar tallér (42,5 mm) méretű.
Leírása: egyoldalas vert érem, bronz, ezüstözött bronz, aranyozott
bronz és ezüst kivitelben.
Nagy Benedek móri szobrászművész alkotása.
1993. évben Wekerle Sándornak a város kiemelkedően jelentős munkája s
életműve elismeréséül -posztumusz jelleggel díszpolgári címet ad.

• Wekerle emlékérem átadása

„Andrássyban nagy kvalitásai dacára éppen az hiányzott, ami Wekerlét erre a feladatra mintegy predesztinálta: az alkalmazkodni tudás és az egyéni érintkezés művészete.”
(Szontágh Jenő)

Köztéri Wekerle emlékmű állítása Móron

• A Móron élő és alkotó művészek közül kiemelkedő Nagy Benedek
szobrászművész munkássága.
• Az emlékmű az Erzsébet téren található. Wekerle Sándor hajdani szülőháza a mai Pitypang Óvoda
melletti téren.

„Wekerle Sándor, akit Nagy Benedek álmodott bronzba, de aki a mi szívünkben él tovább.” (Horváth Zsuzsanna)

Nevét viselik Móron I.

• A Wekerle Sándor
Szabadidőközpont épülete, Mór

• Az épületben uszoda
található

• Szalagavató

• Átadása 2002-ben valósult meg. Ez a kistérség egyetlen fedett uszodája, a labdajátékok központja és
egyben az iskolai szalagavatók helyszíne.
Wekerle utca, Mór, a XX. század elején
Wekerle utca, Mór a XXI. század elején

„Csak Wekerle képes olyan könnyedén, oly mosolygósan fogni a kormánygyeplőket, mintha pamutot tartana egy szép asszonynak…” (Mikszáth Kálmán)

Nevét viselik Móron II.

• Wekerle Sándor Egyesület, Mór
1992-ben alapították.

• Wekerle Sándor Életművét Gondozó
Tudományos és Kulturális Alapítvány,
Mór
2012-ben alapították.

• 2021. augusztus 25-én Móron,
a Lábasház átadója

„(Wekerle) Énekelve beszél. Beszédében tűz van, az elmének az a tüze, amely csak a nagy poéták, művészek és nagy rögtönzők tulajdona.” (Gárdonyi Géza)

Városunk és iskolánk célja is a Wekerle
életmű megismertetése

• Wekerle Sándor kiállítás, Mór
2013-ban nyílt meg a Lamberg-kastélyban.

• A Móri ifjúsági Fúvószenekar 2021-ben műsorára
tűzte a Wekerle indulót.
• Iskolánkban Wekerle Sándor élete,
munkássága és Mórhoz való kötődése régóta
önálló középszintű érettségi szóbeli témakör.

„Wekerlét igen geniális, tehetséges embernek tartom – és ami fő – kitűnő szakembernek a financiális ügyek terén…” (Kossuth Lajos)

Wekerle életműve számunkra
“Példát mutat számunkra az is, hogy a mi kis városunkból
indulva ilyen nagy sikereket ért el.” ( Koronczai Gergő)
“Bebizonyította, hogy nem az előkelő származás a fontos,
hanem a rátermettség.
Az elvégzett munka eredménye az ami naggyá teszi az
embert.”(Krausz Balázs)
“Szerintem Wekerle hatalmas tiszteletet érdemel, mert ritka
az ilyen művelt ember, aki nem felejti el, hogy honnan
jött.”(Vadkerty Szabolcs)

„De Wekerle nagy társadalmi politikus is volt, Széchenyi óta a legnagyobb társadalmi szervező, nagysága itt is erkölcsi elveken alapszik.” (Sipőcz Jenő)
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