KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETEK
A móri kistérség mûvészeti életének egyik legfonto
sabb központja, mozgatója és szervezôje a Képzô- és
Iparmûvészeti Szabadiskola Alapítvány. 1990-ben
18 magánszemély és az akkori Városi Mûvelôdési Központ
hozta létre ezt az értékteremtô közösséget, amelyben azóta
is folyamatos a mûvészeti tevékenység. A sokrétû munka
háttér feltételeit, a szükséges anyagi forrásokat az Alapítvány
pályázatok és támogatók segítségével biztosítja. Ennek
eredménye a Szabadiskola keretében létrejött mûhelyek
(kerámia, faragó, kovács és bronzmûves, rajz, mintázó és
szövômûhely) színvonalas mûködése, az egyes mûvészeti
ágak összehangolása, a külsô és belsô környezetformá
lás, a kreatív alkotó munka segítése. A Szabadiskolában
így valósulhatott meg Nagy Benedek kuratóriumi elnök
határainkon túl is irigylésre méltó álma: az a reneszánszba
visszanyúló mûvészeti forma, ahol a mester és a tanítvá
nyok egy mûhelyben együtt tevékenykednek. Az Alapítvány
1994-tôl szervez nemzetközi mûvészeti alkotó táborokat,
ahol - Szûcs Erzsébet mûvészettörténész irányításával - biz
tosítja a pályázat alapján meghívott bel- és külföldi mûvé
szek alkotótevékenységének feltételeit. Különféle mûvé
szeti ágakban eddig több mint 70 magyar és külföldi mûvész
élvezhette Móron évente két-három héten át a közösségi
inspiráció és a szabad, kötetlen önmegvalósítás lehetôsé
geit. A résztvevôk a nyári mûvésztelepek keretében 2005ben már 11. alkalommal dolgoztak a mûhelyekben a helyi
mesterek aktív segítségé
vel. Az itt készült munkák nagy
része a székesfehérvári Városi Képtár, a Szent István Király
Múzeum, továbbá az Alapítvány egyre jelentôsebb értéket
képviselô gyûjteményébe került. Részben e gyûjteményi
darabokból, részben a Szabadiskolában készült más alko
tásokból rendezett 10 évre visszatekintô kiállítást 2004-ben
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum. A Képzô- és
Iparmûvészeti Alapítvány által az elmúlt évtizedben kezelt
és szinte önerôbôl fejlesztett móri Lamberg-kastély barokk
parkjában is látható néhány a gyûjteménybe tartozó szabad
téri szobrok közül.
A kistérségben élô és alkotó mûvészek közül kiemelkedô
Nagy Benedek szobrászmûvész munkássága. Ismerôi
szerint legnemesebb emberi tulajdonsága a szépre való
nevelés belülrôl jövô „kényszere”, ez a humanizmus fogal
mazódik meg szobraiban, kisplasztikáiban, érméiben. Négy
évtizedes alkotó tevékenysége eredményeként Ma
gyar
or
szágon - kis falvakban és nagy városokban - közel 40 köztéri
szobra, alkotása hirdeti Soprontól Nyíregyházáig mûvészi
tehetségét, azt, hogy a kortárs szobrászmûvészetet milyen
magas színvonalon képviseli. Kistérségünkben 1978-ban
Bakonycsernyén állították fel elsô köztéri emlékmûvét a II.
vi
lágháború áldozatainak emlékére. Városképet formáló
elképzelései valósultak meg a Móron felállított köztéri szob
rai és közvetlen környezetük kialakításában. Ezek az alko
tások: Sárkányölô Szent György egészalakos bronz lovas
szobor, Boldog Gizella egészalakos bronz-kô kompozíció,
Bukfencezô puttó bronz-kô ivókút, Mór belvárosának olyan
vonzó arculatot adtak, amely valószínûleg a jövô századokra
is átsugárzik. Személyes tevékenységének is köszönhetô
a móri Lamberg-kastélyhoz tartozó mûemléki Kútház meg
mentése, a Lamberg-kastély park teljes felújítása és szobor
parkká alakítása, a zenepavilon és a madárház tervezése,
kivitelezésének mûvezetése, magas színvonalú helyi kiállítási
programok beindítása. Sokirányú munkája mellett módot
talált számos generáció mûvészeti nevelésére, közben csa
lád
jában is felnevelt egy új mûvésznemzedéket, akik ma
Móron szobrászként, restaurátorként, mûvészeti oktatóként
gyarapítják értékeinket.
A fiatalabb mûvészgenerációhoz tartozik Korompai Péter
keramikus, aki szintén a helyi mûvészeti élet egyik moz
gatórugója, szervezôje. Árkipusztai mûhelyében fôként épü
letkerámia-tervezéssel és egyedi cserépkályhák készítésével
foglalkozik, de szívesen vállalkozik köztéri kerámia mûtár
gyak /díszkutak, kerámia plasztikák/, valamint fa és fém
installációk alkotására is. Egyéni és csoportos kiállításain az
általa kedvelt íves, csavarodó formákat és a kerekdedséget,
a szemnek kedves geometrikus megoldásokra épülô kom
pozíciókat bemutató munkái méltán nyerték el a szakmai
zsûri és a közönség tetszését. Köztéri alkotásai közül /pl.
Doni Emlékkápolna oltárplasztika, Pelikános kút/ sajnos
egyet sem láthatunk közvetlen környezetünkben, mivel ezek
Pákozdon, Veszprémben, továbbá Kecelen és Nyírbátorban
találhatók.
Pintér Balázs és Nagy Edit 2004-ben a Magyar Kép
zô
mûvészeti Egyetemen diplomázott fiatal szobrászmû
vész házaspár is Mór városát választotta lakó- és alkotó
helyül. Mindketten tagjai a Szepezdi Mûvésztelepnek,
mely alkotóközösségben kortársaikkal együtt keresik az
önmegvalósítás útjait. A móri kiállításokon eddig bemutatott,
javarészt természetes anyagokra épített, tetszetôs formaés térkompozícióik magukban hordozzák egyéni stílusuk
jegyeit és mûvészi kiteljesedésük ígéretét.

kastély kisgalériája, míg Nagy Benedek szobrászmûvész
móri Park Galériájában, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély
kiállítótermében, a bodajki Marsovszky-villában /Hang-SzínTér Iskola/ alkalomszerûen kerül sor kiállítások bemuta
tására. A magánkézben levô mûvészeti gyûjtések közül
Takács Lajos mûgyûjtô Árkipusztán elhelyezett szabadtéri
modern szobor gyûjteménye látogatható a tulajdonos szíves
hozzájárulásával.

A JÖVÔ LEHETÔSÉGEI
MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

MÛVÉSZETI ÉLET A MÓRI KISTÉRSÉGBEN
„ …A mûvészet örök. (A többi por)...” Théophile Gauthier francia költô sorai fejezik ki leginkább az érzést, amit egy-egy igazán nagyszerû mûvészeti alkotás felfedezéskor él meg
az ember, legyen az szobor, festmény, zenemû, vers, regény, színielôadás vagy egy jól sikerült tánckoreográfia. Szûkebb hazánk, a Vértes és Bakony völgyének vidéke is bôvelkedik
ilyen mûvészeti értékekben, amelyek áttekintô bemutatására teszünk most kíséretet. A terjedelem korlátai miatt a múltban élt mesterek tevékenységével, mûveivel nem foglalkoz
hatunk, jelen kiadványunk – a teljesség igénye nélkül - a kortárs mûvészeti élet szervezeteire, meghatározó személyiségeire, eredményeire és folyamataira terjed ki.
Györkös Ferenc Bodajkon élô fafaragó a népi iparmû
vé
szet jeles képviselôje. A régi paraszti világ különbözô
használati tárgyait, szerszámait faragja meg tökéletesen
eredeti formában, de méretarányosan kicsinyítve. Alkotásai
nagy részének eredetije ma már csak a Mezôgazdasági
Múzeumban lenne fellelhetô. Sok száz faragásának leg
többjét megôrizte, és otthonában szívesen mutatja meg az
érdeklôdôknek, elmagyarázva a tárgyak eredeti használatát,
funkcióit.

ZENEMÛVÉSZET
FÚVÓSZENE
A zenei életben a kistérség német nemzetiségi hagyományai
miatt már a régmúltban is nagy jelentôsége volt a fúvószené
nek, amelynek legsikeresebb, nemzetközi rangú képviselôje
napjainkban a Móri Ifjúsági Fúvószenekar. Az 1981ben alakult zenekar mára közel 100 fôs nagyzenekarrá
fejlôdött Acsai Sándor karnagy mûvészeti irányításával.
Tagjai közül az elmúlt évtizedekben sokan választották a
zenei pályát hivatásul, közöttük sok hazai és nemzetközi
hangszeres verseny gyôztese található. A zenekar Mór
város „utazó diplomatája” címet is megérdemelné eddigi 28
külföldi szereplése miatt. Repertoárja több száz mûbôl áll,
melyben a német nemzetiségi darabokon kívül a zeneiroda
lom klasszikus és modern mûvei is megtalálhatók. 2001-ben
szerzett minôsítésük show- és koncertfúvós kategóriában
nemzetközi arany, német nemzetiségi fúvószene kategóriá
ban kiemelt nemzetközi arany szintû. 3 CD lemezük, 3 kazet
tájuk is komoly sikerekrôl tanúskodik, de a legnagyobb szak
mai elismerést 2001-ben Szolnokon érték el a „Kultúrával a
Nyugat Kapujában” elnevezésû Magyar Millenniumi Nemzeti
Fesztivál fúvószene kategóriájának nyerteseiként. Sikerük
egyenes következménye volt, hogy 2004-ben a csehországi
Cheb városában a 25 EU tagállam részvételével rendezett
elsô Uniós fúvósfesztiválon a móri zenekar képviselhette
Magyarországot. 1996 óta a Bornapok keretében kétéven
ként nemzetközi fúvósfesztivált rendeznek Móron a várossal
karöltve, amelyeken eddig 48 külföldi zenekart láttak vendé
gül. 2005. évi karácsonyi koncertjén a musical mûfajába is
kirándulást tesz a zenekar egy német szerzôpáros Freude
/Boldogság/ címû mesés darabjának színpadra állításával.
A fúvószene másik kistérségi jeles képviselôje a pusztavámi
Német Nemzetiségi Fúvószenekar, amely 1989-ben
kezdte meg aktív mûködését. A ma 50 fôs létszámú zenekar
mûvészeti vezetôje Domina József. A hagyományôrzés
jegyében fellépéseik közül sok kapcsolódik a magyarországi
német kultúrához, de koncertjeiken, szerepléseikkor felhang
zanak a régmúlt korok zenéi, kortárs magyar szerzôk mûvei,
modern szórakoztató darabok is. 1999 óta minden évben
november utolsó szombatján tartják évzáró hangversenyü
ket, mely évrôl-évre egyre nagyobb sikert arat.

ÉNEKKAROK, KÓRUSOK
A közös éneklés is évszázados múltra tekint vissza szûkebb
hazánkban, amely hagyományokat számos iskolai kórus,
együttes folytatja. A közönség szélesebb rétegei számára
a Móri Vegyeskar és a Magnificat Egyházi Kórus nyújt zenei
élvezetet ebben a mûfajban. Az arany minôsítésû Móri
Vegyeskar 1973-ban nôi karként alakult meg és 1982-tôl
mûködik vegyes karként. A 40 tagú kórus fennállása óta
számtalan hangversenyt adott Móron és a megyében, részt
vettek országos kórustalálkozókon és külföldi fellépéseken is
Arady Emôke karnagy vezetésével. Széles skálájú reper

toárjuk a reneszánsz kórusmûvektôl a kortárs zenéig terjed.
A Magnificat Kórus tagjai fôként vallási tárgyú zenemûve
ket énekelnek szívesen, vezetôjük Steiner Lajosné. A két
énekkar sikerét és jó együttmûködését mutatja, hogy 2005
áprilisában Móron nemzetközi kórustalálkozót és hangver
senyt rendeztek.

táncok móri kedvelôi. Az együttes a Kárpát-medencei tán
cok autentikus tolmácsolásával azóta is nagy sikerrel lép fel
a helyi és országos rendezvényeken és külföldi szereplésein.
Az együttes mûvészeti vezetôje Marton János.

POP-ROCK

A móri Fantom Táncklub 1989-ben alakult a modern
társastáncot tanuló fiatalokból. A formációs csoport mel
lett utánpótlás csoportjuk is mûködik, melynek a 8-14 éves
korosztályba tartozók a tagjai. Fellépéseiken fôleg latin és
standard mixekre épülô táncformációkat mutatnak be. 1995tôl 2000-ig 5 éven át a klub házigazdája és szervezôje volt
a móri országos táncversenyeknek, melyre számos belföldi
táncklubból érkeztek minôsített versenyzôk. A klub vezetôje
Kissné Pusztai Gabriella.

A könnyûzene mûfajában az Eleven Hold rockegyüttes Mór
és kistérsége országos hírû büszkesége. Bár a zenekar 6
tagja közül csak hárman móriak /ifj. Bodó Gyula gitáros,
Pábli Róbert dobos és Szili Róbert kongás/ a város
fiataljainak többsége mégis hazai csapatnak tartja ôket. A
zenekar 1998-as megalakulása után már 2000-ben megjelent
elsô albuma. Azóta több CD, számos videoklip és országos
turné sikerük fémjelzôje. Stílusukat irish-pop-grunge névvel
jellemzik az együttes tagjai. Elgondolkodtató, filozofikus
tartalmú szövegeik az egyedi zenei hangzással párosulva
új fejezetet nyitottak a magyar rockzenében. Színvonalas
honlapjukon meghallgathatók a dalrészletek és elolvashatók
a dalszövegek, amelyek közül a „No meg a bor” címû a Móri
Bornapok és a borivók tiszteletére született.

TÁNCMÛVÉSZETEK
NÉPTÁNC
A hagyományôrzô táncegyüttesek közül a móri Rozmaring
Táncegyüttes és a pusztavámi Német Nemzetiségi Tánc
csoport a nemzetiségi tánckultúra ápolásában jeleskedik,
míg a móri Forgatós Táncegyüttes a magyar néptánc magas
színvonalú elôadója. Azt, hogy mennyire szívügye az itt
élôknek a népzenei kultúra ápolása, mi sem támasztja alá
jobban, mint az a tény, hogy 2001 óta a páratlan években
Nemzetközi Néptáncfesztivál is része a Móri Bornapok ren
dezvényeinek, melyre igen nagy számban érkeznek bel- és
külföldi táncegyüttesek.
A Rozmaring Táncegyüttes középiskolás nemzetiségi
tánccsoportként alakult meg a 90-es évek közepén, ma már
városi szinten mûködnek. Mûsoruk válogatás a hazai német
nemzetiségi táncokból, de feldolgozták, és többször bemu
tatták a régi „Móri sváb lakodalmas”-t is. Belföldi fellépéseik
mellett az utóbbi években egyre gyakrabban és nagy sikerrel
szerepelnek külföldön a különbözô fesztiválokon. A 24 tagú
táncegyüttes vezetôje Szatzkerné Ruff Angéla.
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 1973ban Magyarországon az elsôk között alakult meg, akkori
tagjai a helyi német néptánc hagyományok ápolását, bemu
tatását, továbbadását tûzték ki célul. A csoport a kez
deti idôkben helyi és járási rendezvényeken, magyarorszá
gi németek lakta településeken szerepelt sikerrel, majd
országos ismertséget szerzett. Az 1980-as években már
többszörös országos ezüst minôsítést mondhatott magáé
nak. A zene egyetemes üzenetét közvetítve a csoport szá
mos alkalommal képviselte Pusztavámot külföldi rendezvé
nyeken. A ma 25 fôs tánccsoport mûsorában kizárólag helyi,
illetve magyarországi német vidékekrôl származó táncok és
színpadra vitt élethelyzetek (pl. Pusztavámi Lakodalmas)
szerepelnek. A sikeres koreográfiák megalkotója 1999-tõl
Frey Szabolcs, a Tánccsoport jelenlegi vezetôje.
A Forgatós Táncegyüttest a Borbarát Hölgyek Egyesülete
kezdeményezésére 2000-ben alapították a tüzes magyar

MÛVÉSZETI OKTATÁS ÉS
KÖRNYEZETFORMÁLÁS

ményezésére - a bodajki önkormányzat saját intézményeként
alapított, így biztosítva az indulás feltételeit. Ezt követôen lett
az iskola fenntartója a Mûvészetért Közalapítvány, amely az
alapítványi bevételekbôl, állami normatív támogatásból és
a hallgatói térítésekbôl finanszírozza a képzések költségeit.
Az iskola központja ma is Bodajkon van a Marsovszky-villa
felújított épületében, de ma már 3 megyére kiterjedôen 16
településen látja el közel 2000 fiatal zenei, tánc, képzô- és
iparmûvészeti és színmûvészeti oktatását. Az intézmény
tanulóinak életkora 6-22 év, a heti kötelezô óraszám négy
tanóra, az évfolyamok száma 12 év (ez két év elôképzôbôl,
6 év alapfokú képzésbôl és 4 év továbbképzésbôl tevô
dik össze). Az elmúlt évtizedben megvalósult fejlesztések
ered
ményeként az iskola bodajki épületében színvonalas
kamara-színháztermet hoztak létre és tetôtérét is beépítet
ték. A kistérségben Bodajkon kívül Mór, Bakonycsernye,
Csókakô, Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, Kincsesbánya és
Söréd településeken van telephelyük. Ezen belül legna
gyobb létszámban és a legtöbb szakon a bodajki alapintéz
ményben tanulnak, míg Móron 100 tanulójuk van, akik
a Szabadiskola épületeiben vehetnek részt a mûvészeti
oktatásban. A regionális mûködésnek köszönhetôen bizto
sított a kellô létszám, a változatos, sokszínû képzés és a
jól képzett mûvésztanárok alkalmazása. Az iskola olyan
alkotó tevékenységek lehetôségét nyújtja a fiatalok számára,
melyek fô eleme az esztétikum. Amellett, hogy a tanulók
megismerkedhetnek a különbözô mûvészeti ágak alapjaival,
technikai lehetôségeivel, a foglalkozások során önállóan
is megnyilatkozhatnak, kibontakoztathatják képességeiket.
Évzáró koncertjeik, kiállításaik és az iskola hagyományos
nyári alkotótáborai kiváló alkalmat adnak az ifjú mûvészek
bemutatkozására, a mûvészeti ágak közötti kapcsolatok
kialakítására. Az iskola elismertségét jól kifejezi, hogy 2005.
szeptemberben 20 iskola részvételével házigazdája volt a
magyarországi Mûvészeti Iskolák IV. találkozójának. A HangSzín-Tér Mûvészeti Iskola igazgatója Gerséné Krausz
Szilvia.
Az alapfokú zenemûvészeti képzés fontos intézménye a
móri Pászti Miklós Zeneiskola, amelyet 1980-ban ala
pított a város önkormányzatának jogelôdje. A zeneiskola
egyrészt zenekedvelô amatôrök képzését, másrészt zenei
szakemberek nevelését vállalja. A kettôs feladat teljesítése
speciális felkészülést igényel a tanároktól annak érdekében,
hogy a növendékek megfeleljenek a szakemberképzés és
a jövô hangverseny-látogató közönség igényeinek is. Az
iskola a tanulókat 6-22 éves korig tanítja, számunkra számos
hangszer választására van lehetôség: furulya, fuvola, klari
nét, kürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, ütôhangszerek,
gitár, hegedû, gordonka, népi ének, zongora és szintetizá
tor. Fontos céljuk a kamarazene tanítása is, a kisebbeknek
furulya és ütôzenekar, a nagyobbaknak harmonika kamarae
gyüttes, ütô kamara együttes, kürt kvartett és fúvószenekar
mûködik. A zeneiskola biztosítja a móri Ifjúsági Fúvószenekar
folyamatos utánpótlását. Az intézmény eredményes szakmai
munkáját az országos, a megyei versenyeken, találkozókon
elért helyezések, saját hangversenyeik sikere és az iskola
tanárainak, növendékeinek a különbözô társadalmi esemé
nyeken, rendezvényeken történô gyakori fellépései igazolják.
A zeneiskola igazgatója dr. Tanárkiné Pintér Judit Viktória.

MÛVÉSZETI OKTATÁS

ÁLLANDÓ ÉS IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Az alapfokú mûvészeti oktatás legismertebb intézménye kis
térségünkben a Hang-Szín-Tér Mûvészeti Iskola, ame
lyet 1995-ben - Zagyva Lajosné akkori polgármester kezde

Állandóan nyitva álló mûvészeti kiállításról jelenleg nem
tudunk a móri kistérségben. Idôszakos mûvészeti kiállítá
soknak, tárlatoknak rendszeresen otthont ad a móri Lamberg-

MODERN ÉS TÁRSASTÁNCOK

SZÉPIRODALOM
Bár számos kortársunk kedvelôje és mûvelôje az írott szónak a
Vértes és a Bakony völgyében, a múzsák adta kiemelkedô tehet
ségének köszönhetôen Simek Valéria költônô munkássága
kapott széles körû ismertséget és szeretetet a közönség
körében. A Bakonycsernyén élô alkotó több mint 30 éve van
jelen a magyar költészetben, mint a bakonyi táj szépségének,
a falusi közösség életének és a tiszta emberi érzéseknek ihletett
dalnoka. Belsô hitét, közvetlenségét és szerénységét olvasói
az író-olvasó találkozókon szemé
lyesen megtapasztalhatták,
de mûvészi hitvallását jól kifejezik a Láncszem címû versében
írott sorai is: „Arcom nem istenségé, mely / áldani tud, hanem
földi lényé, / aki áldásért esdekel.” A Vörösmarty Társaság
gondozásában, 2004-ben Elmúlnak mellôlem a hegyek cím
mel jelent meg válogatott mûveinek gyûjteménye, amely már
negyedik nyomtatásban megjelent kötete.

SZÍNJÁTSZÁS
Egy baráti társaságból kinôve Hu-Mór-kák néven 1998ban alakult meg az a móri amatôr színjátszó kör, amelyben a
fiatalok saját szórakozásuk mellett a kultúra ápolását is fon
tosnak érezték. Gyerekmûsoruk mellett Plautus Bögre címû
komédiáját, majd Molnár Ferenc Ibolya címû vígjátékát is
elôadták a nagyközönség elôtt. A társaság tagjai több móri
ünnepség színvonalát emelték irodalmi összeállításaikkal.
2004-ben hivatásos mûvészek és rendezôk irányításával
Móron elsô ízben rendeztek országos színházi alkotótábort. A móri születésû Szántó Péter, a kecskeméti szín
ház színésze vállalta a szervezés feladatát, Adamkó Fanni
drámapedagógus és Bori Tamás színész pedig a tréningek
vezetését és a rendezést. Záróelôadásként a fiatalok a móri
Zenepavilonban nagy sikerrel adták elô Frederico Garcia
Lorca és Örkény István mûveit. 2005-ben a második szín
házi tábor során még magasabbra került a mérce, mivel a
Karinthy Frigyes humoreszkjeibôl összeállított darabjuk már
a Bornapok hivatalos programjai közé is bekerült.

A Mûvészetért Közalapítvány magasabb szintre lépve 2006.
szeptemberétôl indítja útjára Bodajkon a Hang-Szín-Tér
Mûvészeti Szakközépiskolát, ahol a mûvészeti képzés
iránt érdeklôdôk középiskolai keretek között ismerkedhet
nek a különféle mûvészeti ágak mesterfogásaival. A szak
középiskola a mûvészeti végzettséget igazoló bizonyítvány
mellé érettségit is kínál a nyolcadik osztály után ide jelent
kezôknek, hiszen közismereti tárgyak oktatása is szerepel
oktatási programban. A szokásos középiskolai órák mellett
kerülnek az órarendbe a különféle választható mûvészeti
ágak foglalkozásai. Az intézmény alapvetô tevékenysége
lesz a középiskolai keretek között zajló, közismereti tárgyakat
is oktató, ún. párhuzamos képzés, melynek keretében a
„hagyományos” középiskolai érettségi megszerzése mellett
a választott mûvészeti ágban való jártasságról is bizonyítvá
nyt kapnak a tanulók az 5. évfolyam végén. A párhuzamos
képzésben választható szakok és tanszakok: szobrász,
grafikus, keramikus, játék- és animációsfilm készítô, táncos,
jazz-zenész, szórakoztató zenész rockzene mûfajban. Az
egyes szakok megfelelô létszámú jelentkezô esetén indul
nak. A középiskolai keretek között induló mûvészeti képzés
mellett az intézmény érettségi utáni (2 éves, illetve zenész
képzés esetében 3 éves), OKJ-s bizonyítványt adó képzési
keretek között is kínál lehetôségeket a különféle szakmák
elsajátítására. Az érettségizetteknek az elôbb felsoroltakon
túl színész, mûsorvezetô, játékvezetô, konferanszié, fotóri
porter és hangmester- hangtechnikus szakképesítés meg
szerzésére nyílik majd lehetôségük.

MÓRI MÛVÉSZETEK HÁZA
A helyi mûvészek és pártolóik a felsorolt eredmények
ellenére sem elégedettek teljes mértékben a jelenlegi hely
zettel, hiszen több lehetôség is kiaknázatlan és számos
gond, probléma vár még megoldásra. Az elôrelépésnek, a
kistérségi mûvészeti élet kiterjedésének és továbbfejleszté
sének ígéretes lehetôsége ezért az a terv, amelynek célja
2009-ig a Móri Mûvészetek Háza létrehozása. Az elképzelés
- amelynek ötletgazdája Nagy Benedek szobrászmûvész
és támogatói köre – abból a felismerésbôl indult ki, hogy a
sokrétû mûvészeti élet ellenére hiányzik a kistérségben az a
központi intézmény, ahol a mûvészeti kiállítások, múzeumi
gyûjtemények a helyiek és ide érkezôk számára állandóan
látogathatók, de ezt kiegészítve bemutatkozási lehetôséget
ad a különbözô mûvészeti irányzatokban új technikákkal
kísérletezô mûvészeknek és felvállalja az e téren nélkülöz
hetetlen program- és mûsorszervezési feladatokat is.
A projekt keretében a létrehozók olyan intézményt kívánnak
megvalósítani és mûködtetni, amelyben a nagyközönség és a
mûvészek számára állandóan elérhetôk lesznek a következô
hiánypótló gyûjtemények és szolgáltatások: ôstörténeti
gyûjtemény, helytörténeti gyûjtemény, sváb nemzetiségi tájház, modern képzômûvészeti gyûjtemény,
mozigépész múzeum, filmklub és médiamûhely, ka
maraszínpadi elôadások és média-bemutatók, turisz
tikai programszervezô iroda. Móron a Mûvészetek Háza
elhelyezésére a jelenleg használaton kívüli, folyamatosan
romló állagú volt Uránia Mozi épületében ideális helyszínt
javasolt a projektgazda, mivel az épület elhelyezkedése
és már meglevû adottságai /színpad, nagy- és kisterem,
kiegészítô helyiségek/ a legjobb kiindulási alapot nyújtják
a fejlesztéshez. Mivel az épület a történelmi belváros része,
így közösségi-turisztikai célú felújítására, átalakítására több
százmillió forint nagyságrendû EU pályázati forrás vehetô
igénybe. Ehhez természetesen komoly lobbytevékenység,
széleskörû összefogás és együttmûködés szükséges.
A projekt elindítását és szervezését a közhasznú szervezet
ként mûködô móri Képzô- és Iparmûvészeti Alapítvány vállal
ta fel, Mór Város Önkormányzata pedig az épület hosszú távú
használatba adásával lesz része a pályázati konzorciumnak.
Az Alapítvány partneri együttmûködésre számít a kistérség
érintett civil szervezeteivel és a magánszemély támogatók
kal is, melyek közül többen már felajánlották közremûkö
désüket, illetve gyûjteményeik rendelkezésre bocsátását.
Ebben az összefogásban és a késôbbi megvalósításban
adhat iránymutatást Henry Moore angol szobrászmûvész
által megfogalmazott gondolat: „A mûvészet célja nem a
pénzszerzés. Semmi gyakorlati célja nincs. Arra való, hogy
mi, emberek, felfogjuk - elsôsorban az érzékeinken keresz
tül-, milyen csodálatos világban élünk.”
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