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Előzmények 

A Nemzeti Tehetség Program által a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai 

programok támogatására kiírt – NTP-TFJ-17 jelű – pályázatán intézményünk „Az Irinyi Zenei 

Műhely technikai feltételeinek fejlesztése” című pályázatával sikeresen szerepelt és 1.300.000 

Ft támogatást nyert. 

Iskolánkban évek óta folyik a tanulók nem tantárgyi tehetségterületeken való fejlesztése. 

Ennek a munkának az eredményeképpen egyre több zenei területen tehetséges énekes, 

zenész és a zene technikai része iránt érdeklődő diák került látókörünkbe. Az előző két 

tanévben az NPT-SZTG-15 és NTP-SZTG-16 jelű pályázataink keretében megteremtettük a 

magasabb színvonalú működés alapjait, hiszen a 2015/16. tanévben hangfelvétel készítésre 

alkalmas stúdiót alakítottunk ki és szereltünk fel, felkészítettük a zenei műhelyben 

tevékenykedő diákokat a stúdió felvételeken való közreműködésre és kiadtuk első CD-nket, a 

2016/17. tanévben pedig az élő fellépésekkel kapcsolatos fejlesztő munka és az ezt segítő 

technika fejlesztése állt a középpontban. A műhely diákjai mára "kinőtték" az induláskor 

rendelkezésre álló technikai feltételeket, jelen pályázat keretében ebben kívántunk előre 

lépni. 

 

Előkészítési szakasz 

A pályázat lebonyolításának első lépése a technikai eszközök kiválasztása volt, amire még a 

pályázat írásakor sor került. Mivel nyertes pályázatunk az igényelthez képest csökkentett 

pályázati támogatást kapott, így a tervezett eszközök számát csökkenteni kellett. Ezután 

alakult ki a végleges tervezet a beszerzendő eszközökről.  

A megvalósult szakmai tevékenységek 

A pályázat technikai eszközök beszerzésére irányult. A pályázat során megvásárolt eszközök: 

3 szett Sennheiser EW135G3 vezeték nélküli mikrofon, rack a mikrofon vevőkhöz, 4 db Heil 

Sound PR20UT mikrofon, 2 db ALTO PRO TS215 aktív hangfal, 2 db hangfal állvány, Fishman 

Loudbox mini akusztikus gitár kombó, Cort CEC-7 elektroklasszikus gitár keménytokkal. A 

vásárlást megelőzően több kereskedőtől is kértünk ajánlatot, ezek alapján a legjobb ajánlatot 

adó cégtől vásároltuk meg az eszközöket. Ezt követően üzembe helyeztük, használatban 

vettük az eszközöket. 

A pályázat során fontos volt a beszerzett eszközök fenntarthatósága, amit az alábbi módon 

biztosítunk: 

- az iskolában jelenleg is működik hangstúdió, így kialakult gyakorlata van az eszközök 

használatának, állagvédelmének. Stúdió vezető tanárunk - aki a zenei műhelynek is tagja - 

diszponál az eszközök felett, és felel azok üzemeltetéséért a stúdiós diákok bevonásával. Az új 

eszközöket közösen helyeztük üzembe és tanultuk meg azok használatát korábbi tapasztalatok 

és a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. 



- a beszerzendő eszközöknél törekedtünk jó minőségű és tartós termékeket választani, illetve 

minimalizálni az üzemeltetés költségeit (pl. a vezeték nélküli mikrofonokhoz akkuk és töltő, 

stb.).  

Ugyancsak igyekeztünk minimalizálni a szállítás, össze-szétszerelés okozta elhasználódást a 

vezeték nélküli mikrofon vevőkhöz rack beszerzésével, amelyben szétszerelés nélkül 

szállíthatók, üzemeltethetők ezek az eszközök. A gondos kiválasztás azt eredményezi, hogy 

hosszabb távon is gazdaságosan, minimális ráfordítással üzemeltethetők ezen eszközök. Az 

esetlegesen felmerülő kisebb kiadásokat (pl. akkuk elhasználódás miatti cseréje) az iskola saját 

költségvetéséből fedezni tudja. Mivel intézményünkben elektronikai technikus szak is 

működik, az eszközökön a karbantartásokat, apróbb javításokat is helyben elvégezzük, illetve 

a kábeleket is többnyire saját magunk készítjük. 

A pályázati célok teljesülése 

A pályázat célja az volt, hogy a beszerzett eszközökkel emeljük az élő produkciók technikai 

színvonalát. Az elmúlt év során bátran állíthatjuk, a fejlesztés elérte a célját. Az új, jobb 

megszólalást biztosító eszközök segítségével számos sikeres koncertet adtunk. A jobb 

megszólalás inspirálólag hatott énekeseinkre, zenészeinkre, növelte kreativitásukat, és 

motivációjukat. 

Stúdiós diákjaink számára is előrelépést jelentettek az új eszközök, mivel lehetőségük van 

professzionális, korszerű eszközök használatát megtanulni, és a későbbiek során a tanultakat 

szakmájukban hasznosítani. 

A fejlődést a legjobban az elmúlt tanév során elért eredményeink tanúsítják, ezek közül a 

legfontosabbak: 

- Szakmai különdíj a Magyar Kultúra Napja alkalmából (Barcika Art Kft.) 

- Az AranyCore zenebajnokság 3. díja és a zsűri különdíja (MTVA) 

- Meghívás a Szakma Sztár Fesztiválra (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest) 

- Ceglédi Utcazenei Fesztivál zsűri különdíja 

- Tokaji Utcazenei Fesztivál zsűri 3. díja és különdíja 

A fentieken túl az év során számos alkalommal szerepeltünk a sajtóban és a médiában (helyi 

tv, újság, hírportál, Duna Tv, M2, M5, stb.) És persze nem feledkezzünk meg arról a tényről 

sem, hogy az elmúlt évben több, mint 20 fellépésen mutatták meg diákjaink tehetségüket, az 

iskolai jótékonysági gálától kezdve, a Hungexpo nagyszínpadáig, illetve 2018. nyarára több 

meghívást is kaptunk: Strand Fesztivál (Zamárdi), Tolcsvai Bornapok, Kolorfesztivál. 

Ezek az eredmények természetesen a gyerekek és mentoraik magas szintű szakmai 

munkájának is köszönhetőek, de ehhez a jobb megszólalás miatt jelentősen hozzájárultak a 

pályázat során beszerzett hangszerek, eszközök. 

  



A pályázattal kapcsolatos információk, alkotások, sajtó megjelenések elérhetőségei 

Facebook oldal 

https://www.facebook.com/irinyizene/ 

Youtube csatorna 

https://www.youtube.com/channel/UCaJ4-sK_Kg6TR6Ong2pyxzw 

Soundcloud oldal 

https://soundcloud.com/user-277779630 

 

Videó tudósítások a műhely munkájáról 

https://www.petofilive.hu/video/2018/06/01/3-helyezett-lett-a-ztm-zenekar-az-aranycore-

palyazaton/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wEOqNPkg3XI&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/irinyizene/videos/2047137625612477/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1FFK7nmcfhM 

https://www.youtube.com/watch?v=1FFK7nmcfhM 

https://www.youtube.com/watch?v=eHmMMdiM8q8 

https://www.facebook.com/irinyizene/videos/2040376429621930/ 

https://www.youtube.com/watch?v=e7hw5pFkZTM 

https://www.youtube.com/watch?v=-529fRW0_4s 

https://www.youtube.com/watch?v=hUOFflKP_ag 

 

Sajtó megjelenések a műhely munkájáról 

https://kolorline.hu/uploads/magazin/pdf/K7_18_201.pdf 

https://kolorline.hu/uploads/magazin/pdf/K7_18_26.pdf 

https://www.eszak.hu/fiataloknak/2018/05/24/irinyis-zeneszpalantak-a-tolcsvai-

nagyszinpadon.eszak 

 

Internetes megjelenések a műhely munkájáról 

https://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2018-06-29/sikeres-evet-zartak-az-irinyis-zeneszek 

https://www.eszak.hu/fiataloknak/2018/05/24/irinyis-zeneszpalantak-a-tolcsvai-

nagyszinpadon.eszak 
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https://www.youtube.com/watch?v=1FFK7nmcfhM
https://www.youtube.com/watch?v=1FFK7nmcfhM
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https://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2018-05-21/ujabb-ztm-es-siker-irany-a-nagyszinpad 

http://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2017-11-28/a-legjobbak-egy-szinpadon 

 

A pályázathoz kapcsolódó fotó dokumentáció 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2109123252747247.1073741842.156571893

0421018&type=1&l=9995a26fe1 
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