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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Bányásznapok rendezvénysorozata idén - rendhagyó módon - 2020. szeptember 4-6. 
között került megrendezésre.  
A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint - Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva – korábban arról döntöttem, hogy a 
város ezen nagyrendezvénye csak részben kerüljön megrendezésre. Ennek értelmében a nagy 
tömegeket vonzó városközponti rendezvények (tűzijáték, expo, koncertek, vásár, vidámpark) 
elmaradtak, valamint delegációkat sem hívtunk Komló hazai és külföldi testvértelepüléseiről a 
rendezvényre. Mindezekre tekintettel ezévben a kisebb részvétel mellett zajló megemlékezésekre 
esett nagyobb hangsúly. 
 
A program szeptember 4-én emlékfa ültetéssel és emlékkő avatással kezdődött az Arborétumban 
található Díszpolgárok sétányán Pozsgay Károly díszpolgár emlékére, amelyen a díszpolgár 
családja is részt vett.  
A megemlékezések a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódtak, ahol a bányász 
elhunytak hozzátartozói, országos- és megyei vezetők, a városi és járási vezetők, civil szervezetek 
és pártok, valamint a város lakosai rótták le kegyeletüket és helyezték el koszorúikat, virágaikat a 
hősi halált halt bányászok emlékére.  
Ezt követően a Képviselő-testület ünnepi ülést tartott a Színház-és Hangversenyteremben, 
melyen városi kitüntetések átadására került sor és fellépett a Pöndöly Néptánc-és 
Hagyományőrző Együttes is. 
A napot a Közösségek Házánál a Bányásznapi kerti-parti zárta, melyen  a 40+zenekar és a CS.Í.T. 
együttes játszott.  
 
Szeptember 5-én az ünnepi sorozat ismét a Díszpolgárok sétányán kezdődött, ahol dr. Somfai 
Jenő díszpolgár emlékére emlékfa ültetésre és emlékkő avatásra került sor. A megemlékezésen 
részt vettek a Díszpolgár hozzátartozói is, akik köszönetüket fejezték a szervezésért.  
A programon részt vettek a bányásztársadalom képviselői is, akik emlékező körútjukat a Vájár 
szobornál kezdték, majd a Jánosi Engel Adolf szobornál, a Bányászati emlékhelyen, a 
Múzeumkertben folytatták, és a Városháza nagytermében zárták.  
Ezzel egyidőben a Közösségek Házában Városi Egészségnapot tartottak a Komlói 
Egészségcentrum és a Komlói Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A délután folyamán pedig 
kézilabda mérkőzésen szurkolhatott a közönség a Komlói Sportközpontban. 
A program este, a Hotel Béke előtti Márka-Csille Emlékhelynél zárult, melyen a 
bányásztársadalom képviselői és bányász hozzátartozók gyújtottak mécsest az elhunyt társak, 
családtagok emlékére.  
 
Szeptember 6-án ünnepélyes megnyitóval indult a program a Múzeumkertben, ahol ötödik 
alkalommal került sor a „Szárba szökkenő jövőnk” címmel az új kalászok megszentelésére, 
melyen a Szent Bernadett Óvoda növendékei adtak műsort. 
 
Szeptember 3-án délután került sor - Tisztelet Komlónak Egyesület szervezésében - a VII. Komlói 
Nemzetközi Pálinkamustra minősítésére a Hotel Békében, majd szeptember 6-án délelőtt annak 
eredményhirdetésére került sor a kerthelyiségben. 
 
 
 
 



A Komlói Bányásznapok idei kísérőrendezvényei:  
- augusztus 28-án - a Magyar Fotográfia Napja alkalmából - a Komlói Fotókör és a 

Közösségek Háza Fotóműhely kiállítása a Közösségek Házában. Szakrális képzőművészeti 
alkotások címmel tárlat nyílt dr. Harmat Béla gyűjteményéből. 

- augusztus 30-án a Sikondai-tavon gyermek horgászversenyre invitálták a legkisebbeket, 
- szeptember 1-jén a „Béta-bánya életéből” című könyv bemutatójára került sor,  
- szeptember 3-án a Múzeumban Kásád kincsei c. kiállítás nyílt.  

 
A nagyrendezvény költségeit az Önkormányzat részben a saját, részben pedig az intézményei 
költségvetéseinek terhére tervezte be. A Képviselő-testület a 15/2020. (III.13.) számú 
költségvetési rendeletében a Komlói Bányásznapokra, az önkormányzat költségvetésében 
14.737.590,- Ft-ot különített el. Ez az előirányzat tartalmazza az átadás időpontjától függetlenül a 
2020. évi városi kitüntetések fedezetét is. 
Ezt követően a 137/2020. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjában részleges 
zárolást rendelt el a COVID-19 helyzetre tekintettel.  
A zárolások költségvetési átvezetésére a november elején esedékes költségvetési rendelet 
módosítási javaslatban kerül sor azzal, hogy a 137/2020. (VI.25.) sz. határozat 3. pontja szerinti 
előirányzatok részleges zárolására is sor kerül. 
 
Összességében a kitüntetések kapcsán lekötött 2.307.885,- Ft előirányzaton túl az idei Komlói 
Bányásznapokra 342.998, -Ft került felhasználásra. A felfüggesztett szabad előirányzat így 
12.086.707,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének figyelembevételével 
a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2020. 
évi rendezvényeiről” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Bányásznapok programjairól szóló 
beszámolót. 
 
 

Komló, 2020. október 15. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


