
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Hangszerbeszerzés a hegykői tűzoltózenekar részére című, 1935595274 azonosító számú 

projektről 

 

Kedvezményezett neve: Hegykő Községért Egyesület 

Pályázati felhívás neve: Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület - Kultúrháló Kislépték - Térségi 

kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések támogatása 

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-5-5.1.1-17 

Projekt címe: Hangszerbeszerzés a hegykői tűzoltózenekar részére 

Projekt azonosító száma: 1935595274 

Felhasznált támogatás összege: 2.420.013 Ft 

Támogatás mértéke: 85% 

Projekt befejezési dátuma: 2020.02.05. 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:  

Hegykő Községért Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be 2018. júniusban a VP6-19.2.1.-5-5.1.1-17 

számú, Kultúrháló Kislépték - Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések 

támogatása című pályázati konstrukcióra " Hangszerbeszerzés a hegykői tűzoltózenekar részére" 

címmel. 

A 1935595274 azonosító számú projekt 2019. október 17-én összesen 2 480 465 Ft, Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból 

finanszírozott vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogató a Vidékfejlesztési Program 

Irányító Hatósága, a támogatás mértéke 85%. Az Európai Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes 

oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/ 

A projekt célja volt, hogy Tűzoltózenekar hangszerállománya biztosítva legyen, mely által az 

utánpótlásnevelés, a zenekar tagjainak bővítése megoldható. A támogatás segítségével beszereztünk 

legújabb, innovatív hangszereket: 

B&S 32/2-L tenorkürt 3 gépes 2 db 

BachTR-501 (S) trombita 5 db 

Paiste PST5 16".menetcintányér 1 db 

Rumbatök 1 db 

https://ec.europa.eu/agriculture/


Menetdob 22-es 1 db 

Menetdob mellény, tartóval 1 db 

Menetdob ütő 1 db 

Guiro 1 db 

Gibraltár dobszék 1 db 

Meinl SW 1 szambasíp 1 db 

Studio 49T Triangulum 1 db 

Meinl STB 625 kolomp 1 db 

Meinl CA 5 Cabasa 1 db 

Nino 561 Agogo 1 db 

Vic Firth dobverő 3 db 

Meinl Medium Shekere 1 db 

Síp 1 db 

Arnold & Sons  12TC  Tenorkürt fúvóka 1 db 

 

A projekt másik célja a Tűzoltózenekar népszerűsítése, megismertetése, láthatóvá tétele volt egy 

hordozható, bárhol felállítható 1 db roll-up, illetve 1 db információs tábla és 1 db dobbőrre készült 

felirat, és a zenekar logójával ellátott 30-30 db póló segítségével.  

A projekttel hozzájárulunk a helyi és - a fellépések által - a térségi és térségen kívüli közösség kulturális 

hagyományainak, értékeinek megismeréséhez, megőrzéséhez. Hiszen ahogy Kodály Zoltán is mondta 

„Legyen a zene mindenkié”. 


