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Tisztelt Képviselő-testület!
A Komlói Bányásznapok rendezvénysorozata 2021. szeptember 2-5. között került megrendezésre,
mely Komló várossá nyilvánításának 70 éves évfordulója jegyében zajlott.
Szeptember 2-án délelőtt került sor a Nagyrét út ünnepélyes átadására, söröshordó gurítással. A
rendezvényen Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára vágta át a
szalagot.
A rendezvény szeptember 2-án délután, ünnepélyes keretek között indult. A Városháza
nagytermében a város vezetői köszöntötték azokat a Komlón élő és Komlóról elszármazott
embereket, akik az elmúlt 70 évben a maguk szakmai területén kiemelkedőt alkottak. A város
különböző szektoraiból érkező meghívottak elismerő oklevelet és emlékplakettet vehettek át. A
programon az elhunyt Nemesi Árpád egykori komlói fotós munkáiból, Komló múltjából, valamint
Rákos Ildikó fotóiból Komló mostani arcáról készült összeállítást láthattak a vendégek.
Este az Eszperantó téren, Ronnie Téves szám vezette fel a nagykoncertet. A Halott Pénz zenekar
koncertjével fergetes hangulatot biztosított, és óriási tömeget vonzott a térre. Késő este Dj.Pepe
gondoskodott a további jó hangulatról.
Délután zajlott még a VIII. Komlói Nemzetközi Pálinkamustra minősítése a Tisztelet Komlónak
Egyesület szervezésében, a Hotel Béke termében.
Szeptember 3-án az Arborétumban, a Díszpolgárok sétányán dr. Rácz Sándor, volt
alpolgármester, Komló városa és Csömend község díszpolgárának emlékfa ültetésére, és
emlékövének avatására került sor. A rendezvényen jelen volt Komló testvértelepülése, Csömend
delegációja is.
A Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott a program, emlékező gondolatokat mondott
dr. Barbarics Ildikó és Polics József, fejet hajtva a bányászok hősies helytállás előtt. Civil
kezdeményezésre bővült a bányász emlékfal, emléktáblát avattak a volt Aknamélyítő Vállalat
elhunyt dolgozói emlékére, melyet Kövesi Ferenc esperes plébános áldott meg. Majd az elhunyt
bányászok hozzátartozói, országos, megyei, a város és járás vezetői, civil szervezetek és pártok,
valamint a város lakosai rótták le kegyeletüket, helyezték el koszorúikat és virágaikat a hősi halált
halt bányászok emlékére.
Ezt követően a Színházban folytatódott a protokolláris program. Az ünnepi képviselő-testületi
ülés az egykori kórustagokból összeállt női kar Bárdos Lajos: Tárnák fölött -Bányászkantáta című
művét Tóth Ferenc Liszt -díjas karnagy vezényelte. Városi kitüntetések átadására is sor került.
Délután az Eszperantó téren fellépett a Romano Glaszo zenekar, a Fonti 5 modern tánccal, a New
Generation hip-hop tánccsoportja, és a JAM zsonglőrök. Este a Pihenő Zenekar, sajnos Bye
Alex élő koncert betegség miatt elmaradt, de a Neoton együttes élő koncertje nagy sikert aratott.
Ezt követte a Wery-Take Retro Band utcabál.
Szeptember 4-én több helyszínen zajlottak programok, Lovas Napot tartottak Gadányban, az
Eszperantó téren a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület koordinálásával az Ízek Utcája
főzőversenye került megrendezésre, a Tesco parkolóban Police Road Show várta az érdeklődőket.
A Komlói Sportközpont adott helyet a véradáshoz és az EFI szűrővizsgálataihoz.

Délután a bányásznap hivatalos rendezvénye a bányászok vezetésével kezdődött. Az
Arborétumban, a Díszpolgárok sétányán Somosi László, a Pannonpower elnök-vezérigazgatója
emlékkövét avatták, és emlékfáját ültették el. Ezt követően a Vájár szobornál folytatódott az
ünnepség, ahol Magyar Zsolt egykori aknász mondott ünnepi köszöntőt. Majd a megemlékezők
Jánosi Engel Adolf mellszobránál rótták le tiszteletüket. A bányászok az Altáró emlékhelyen
folytatták útjukat, ahol az odaérkezők meglepetésére a már kialakított járdaszakasz két oldalán 5-5
facsemetéből kialakított fasor övezte, melyet Komló városa adott ajándékba a bányászoknak a 70
éves évforduló alkalmából. Az emlékezők Vass Dénes ünnepi gondolatai mellett helyezték el
koszorúikat az emlékfalnál.
Még egy állomáson, a nemrég befejeződött, Jex Simon, egykori iroda-és lakóházának tűzfal
felújítása kapcsán avatták fel az ingatlan falán lévő gránit tábla mását az épület kerítésénél. Az
emlékező körút a Hotel Béke kerthelyiségében folytatódott, ahol Polics József polgármester
köszönte meg a bányászok helytállását, mely biztos alapot adott Komló város fennmaradásának.
Este a Márka-csille emlékhelynél zárult a bányászok megemlékezése, Ambach Attila trombita
hangjával.
Az Eszperantó téren a Fekete Láng tánccsoport roma hagyományőrző műsorát, a Hangerdő
Társulat gyermekműsorát, a Gipsy Rock Bandet, Fischer Norbit láthatta a közönség. Este Pápai
Joci élő koncertjét láthatta a nagyérdemű. Ezt követően a város 70 éves évfordulójára tekintettel 3
helyszínről kilőtt tűzijáték kavalkád igazi fénypontja volt az ünnepi rendezvénysorozatnak. A
napot a Republik élő koncert, majd Dj Pepe video disco zárta.
Szeptember 5-én, vasárnap a bányászhagyományokat felidézve reggeli zenés ébresztő szólt a
város több pontján. A hagyományt Jégl Zoltán önkormányzati képviselő hívta életre, a Komlói
Fúvószenekar közreműködésével.
A délelőtt folyamán a Hotel Béke Kerthelyiségben tartotta a Tisztelet Komlónak Egyesület a VIII.
Komlói Nemzetközi Pálinka és Pogácsamustra eredményhirdetését, melyen a beérkezett 98
mintából 25 arany, 21 ezüst, és 19 bronz minősítést osztottak ki.
Egy másik helyszínen, a Múzeumkertben, 6. alkalommal került sor „Szárba szökkenő jövőnk”
címmel az új kalászok megszentelésére, melyen Kugelmann Panna népdalcsokrot adott elő.
A város 70 éves évfordulója alkalmából, a korábban meghirdetett „Születésnap nincs torta
nélkül” című tortakészítő versenyre nevezők hozhatták be a Városházára a „műalkotásokat”. A
két kategóriában meghirdetett tortaversenyre (7 profi és 11 amatőr), 18 versenyző mérte össze
cukrásztudását.
Szintén az évforduló kapcsán újdonság volt a városnéző kisvonat, mely a város egyik végéből a
másikba rótta köreit az érdeklődők örömére.
A délután az Eszperantó téren a nagyszínpadon szerepelt a Villa Complov SC Vívó Egyesület, a
KBSK Ritmikus Sportgimnasztika, a Komló Fitt Sportaerobic Egyesület, a 40+ Zenekar, a
színpad előtt a Senior Örömtánc résztvevői.
A KBSK Sportpályán a Sport 36 KBSK II. csapat labdarúgó mérkőzésén szurkolhattak a nézők.
Este a Rocktorok Zenekar és a Hooligans élőkoncertjével zárult a rendezvénysorozat.
Az eszperantó téri nagyszínpadon, a ledfalon a 70 éves városról, Nemesi Árpád, és Rákos Ildikó
fotóiból készült összeállítást láthatott a közönség az egyes fellépők között. Bemutatva, hogy lett a

kis bányászfaluból, jó és rossz időket is megélt, de egy új arculattal rendelkező fejlődő város,
Komló.
A bizonytalan járványhelyzet és az egyes országokkal kapcsolatos beutazási szabályok folyamatos
változása miatt a 2021. évi Bányásznapok Fesztiválra külföldi vendégeket nem hívott a város.
A programoksorozat szeptember 1-jétől az Eszperantó téri, Városház téri és SportközpontBuszpályaudvar közti parkoló területén a rendezvényeket, Komló Város Önkormányzatával kötött
szerződés alapján Béni Gábor ev. rendezvényszervező és csapata ( ACONA rendezvényszervező
cég ) bonyolította és szervezte meg. A rendezvény helyszínéül szolgáló Eszperantó térről a
mutatványosok a „Csempe gödör” területén kaptak ismét helyet. Ezáltal és a nagyméretű ledfalnak
köszönhetően biztosított volt, hogy a rendezvényre érkező vendégek a tér bármelyik pontjáról
élvezhessék a színpadi műsorokat. Az árusok kiválogatásánál ismét fontos szempont volt a helyi
vállalkozások előnyben részesítése és a színvonalas egységes megjelenés és áruválaszték.
A Komlói Bányásznapok kísérőrendezvényei is számos értékes, színes programot kínáltak,
melyek már szeptember 1-jén elkezdődtek a Magyar Alkotók kiállítása nyílt meg a Könyvtár és
Muzeális Gyűjteményben.
Szeptember 2-án Vértes György fotóművész fotókiállítása megnyitója volt a Zrínyi Klubban.
187/2021. (VI. 24.) sz. határozata alapján a 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló
Város rendezvények előkészítésében, annak sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében a
szervezési-végrehajtási döntéseket véleményező 7 tagú munkacsoport a rendezvény előtti
időszakban heti rendszerességgel ülésezett. Megvalósult ötleteikkel, javaslataikkal több elemmel
is színesedett a rendezvénysorozat.
A rendezvény költségeit az Önkormányzat részben saját, részben pedig intézményei költségvetése
terhére biztosította. A Képviselő-testület az 9/2021. (III.10.) sz. számú költségvetési rendeletében
a Komlói Bányásznapokra 16.402.250-Ft forintot különített el. Ebből bruttó 6.242.958-Ft (kivéve
az Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén
megrendezett programokat) került felhasználásra.
Ebből a kitüntetésekre és járulékaira: 2.044.087.-Ft, a tűzijátékra: bruttó 1.587.500.-Ft költségeket
tartalmazza.
2021. évben a költségeket részben a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház
Művelődési Központ intézmény FESZT-20-0037 azonosítószámon elnyert 5 millió forint
pályázati támogatásából finanszíroztuk. Ezt az NKA Fesztivál Kollégiumától a „2021. évi Komlói
Bányásznapok megrendezésének támogatása”( mely kizárólag fellépőkre, színpad-és
hangtechnikára volt fordítható) jogcímen nyerték el. Másrészt 4.700.000.-Ft forrásból
intézményfinanszírozás formájában állt.
A rendezvénysorozat maradványösszege teljes egészében átcsoportosításra került a 2021. évi
KASZT rendezvényeinek megszervezésére, a 245/2021. (X. 7.) sz. határozat alapján.
A városközponti programokat az Acona rendezvényszervező önkormányzati finanszírozásból a
rendezvényen fellépő művészek tiszteletdíját biztosította, az egyéb költségeket saját forrásból,
szponzori és bérleti díj bevételekből finanszírozta. A költségek felhasználására a 165/2018. (XI.
29.) sz. határozata, a városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás
alapján került sor.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Városközponti rendezvények megszervezése sikeres volt. A
korábbiakhoz képest a rendezvényen ismét lényegesen többen jelentek meg, és jelentős színvonal
emelkedés volt tapasztalható. (A vállalkozó beszámolója csatolva)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének figyelembevételével
az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, valamint a Humán bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021.
évi rendezvényeiről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Bányásznapok programjairól szóló
beszámolót, egyúttal köszönetét fejezi ki a szervezés előkészítésében részt vevő
munkacsoportnak, és a szervezőknek a rendezvények sikeres lebonyolításáért.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Eszperantó téri, Városház téri és a
Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezett programok
lebonyolításáért az Acona rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben
foglalt feladatokat és kötelezettségeket teljesítette.
Komló, 2021. november 17.

Polics József
polgármester
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BESZÁMOLÓ
KOMLÓI BÁNYÁSZNAPOK
2021.09.01-05.

A régi bányásznapok hangulatát idézte elő a Komlói Bányásznapok rendezvénysorozat,
amely idén is számos meglepetést tartogatott. Helyi és országos fellépők tették színessé
a programsorozatot. Igyekeztünk idén is gazdag, minden réteg számára megfelelő
programokat összeállítani, így előfordult, hogy egy időben, több helyszínen került sor
a műsorok lebonyolítására, hogy mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot.

2021

A Komlói Bányásznapok 2021. évi programjai az igényes szórakoztatás mellett kulturális értékeink közvetítését, fiatal művészeink népszerűsítését szolgálta. A programban helyet kaptak Komló város helyi táncosai (New Generation Hip-hop, Fonti5, Dance For Life modern tánc) énekesei, zenekarai (Ronnie,
Romano Glaszo, Pihenő Zenekar, Fekete Láng cigány hagyományőrző együttes, Gipsy Rock Band,
40 + Zenekar, Rocktorok Zenekar, Wery-Take Retro Band), és sztárfellépők (Halott Pénz, New Level
Empire, Neoton, The Minds, Pápai Joci; Republik, Hooligans) mutatkozhattak be a nagyérdemű előtt.
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A négy nap alatt összesen 14 helyi fellépőt, 7 nagy koncertet – sztárfellépőt láthattak a napi
6-8000 főből álló fesztiválra látogatók. Programjainkkal a regionalitást kívánjuk erősíteni, valamint
tovább ápolni kulturális és művészeti együttműködéseinket. Ezek után is támogatni szeretnénk
a fiatalok számára szervezett programjainkat, és törekedni arra, hogy évről évre egyre színvonalasabb
programkínálattal várjuk a hozzánk látogatókat.

2021

Az eseményen kezdetektől jelen van a kézműves és népművészeti kirakodó vásár és bemutató, mely
a Városház és Eszperantó téren kapott helyet, ezzel színesítve az idei Bányásznapokat. Olyan kézműveseket, helyi és környékbéli iparművészeket, népművészeket invitáltunk a „kézművesek utcájába”, akik elsősorban a település és a térség történelmi örökségét, népi hagyományait, kézművességét mutatják be
az ide látogató vendégeknek, érdeklődőknek. A rendezvény részét képezi a térség gasztronómiai kultúrájának bemutatása is, a borkedvelők pedig megízlelhetik a tájegység borait is.
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2021. szeptember 14.

BÉNI GÁBOR

