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Szakmai beszámoló
a

64. Tatabányai Bányásznapok megvalósítása

című pályázathoz

A pályázati téma megvalósításának körülményei: 

2014. szeptember 5-6-7-én került megrendezésre a 64. Tatabányai  Bányásznapok, melynek 
megvalósításához az Agora Nonprofit Kft., mint a téma lebonyolítója 2 millió forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázatban benyújtott több mint 20 programelem 
számszerűen nem változott,  néhány programelem nem valósult meg, viszont helyébe lépett 
más, de az eredetileg két színpadra tervezett programok megvalósultak. 
A pályázatban szereplő központi program helyszínét a Május 1. park átépítése miatt át kellett 
tennünk a Csónakázó tóhoz, amely szerkezete miatt kisebb közönség befogadására alkalmas, 
ezért  a  kézművesek  és  vásározók  számát  csökkentenünk  kellett.  A megváltozott  helyszín 
miatt  több  ráfordítást  igényelt  a  programsorozat  marketingje,  olyan  reklámhordozókat  is 
igénybe vettünk, amelyre általában eddig nem volt szükség, mint például a buszreklám. A 
rendezvény több mint hatvanéves múltja miatt szerencsére a város és a környék lakossága 
minden évben számít a rendezvényre, ezért talán a megváltozott körülmények nem okoztak 
akkora problémát, mint amitől tartottunk. 
Az  elmúlt  év  100-nál  több  vásározója  helyett  idén  75-re  csökkent  a  kiállítók  száma.  A 
Nemzeti  Kulturális  Alap  által  befogadott  programpontok  változására  néhány  példa: 
szeptember 6-án, szombaton Halász Judit gyerekkoncertje helyett Bíró Eszter zenés ABC-je 
volt műsoron a nagyszínpadon. Sajnos betegség miatt a Honeybeast együttes (mellékelve a 
lemondó nyilatkozat és orvosi igazolás)  a meglévő szerződés ellenére lemondta a koncertet, 
helyette pedig Takács Eszter lépett fel ugyanabban az időpontban. A  „Stand Up Comedy” 
előadást Benk Dénes tartotta meg. 

A megvalósult program részletes leírása, eredményessége, szakmai hatásai: 

Az előzetes  programtervben  részt  vevő  partnereink  programjai  megrendezésre  kerültek  a 
pályázatban szereplő helyszíneken és időpontokban. (Bányászati és Ipari Skanzen, Tatabányai 
Múzeum, Jászai Mari Színház, hagyományos koszorúzási ünnepségek). Igen népszerű volt a 
nosztalgia  farosbusz,  melyre  150 Ft  volt  a  kedvezményes  jegy.  A járat  szeptember  6-án, 
szombaton 8 alkalommal óránként körjáratban vitte az utasokat a Bányásznapi rendezvények 
kiemelt helyszíneire a Bányászati és Ipari Skanzenbe, a Jászai Mari Színház, Népházba és a 
Turul emlékműhöz, ahová jelenleg a városból nem indul külön buszjárat. A nosztalgiajárat 
minden  járata  „teltházzal”  szállította  az  utasokat,  egyedülállókat,  családokat,  baráti 
társaságokat egyaránt. 
A  rendezvényen  megpróbáltuk  a  hagyományt  és  a  modern  technikai  eszközöket  ötvözni, 
melynek egyik legjobb példája volt a fotófal. Az 1907-ben átadott Eszterházy, I. bányaakna 
digitalizált  fotója  adta  a  hátteret  valamint  régi  bányászeszközök:  csákány,  sisak, 
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bányászlámpa,  fejlámpa  stb.  pedig  a  kép  hangulatát,  eredeti  miliőjét  a  fényképezkedni 
vágyóknak  ahhoz,  hogy  a  kor  hangulatát  megidézzük.  Profi  fotósaink  elkészítették  a 
fényképeket, majd emial-en keresztül elküldték a kész fotókat. Közel 500 –an vették igénybe 
a 3 nap alatt ezt a szolgáltatást.
A  három  nap  programjában  populáris  és  minőségi  kultúrával  egyaránt  találkozhattak  a 
fesztivállátogatók. Fellépett többek között az Ocho Macho zenekar, a Gringo Sztár zenekar 
Geszti  Péterrel  és a Balázs Fecó Band. Vasárnap a táncegyütteseké volt  mindkét  színpad, 
fellépett  Lippai  Andrea és a Flamencorazonarte  Táncegyüttes,  a Serica Folk zenekar  és ír 
sztepp táncosai, a helyi Show Formációs Táncegyüttes, de láthattuk a helyi cigány és német 
nemzetiségi táncegyütteseket is. 
A vasárnap esti program zárásaként szintén a hagyomány elevenedett meg a szalamanderes 
felvonulással,  esti  sötétségben  bányászlámpás  felvonulás  volt  a  város  Fő  terétől  a  Szent 
Borbála térig a Rozmaringos Bányász Egylet férfikórusának és a Bányász Fúvószenekarnak a 
közreműködésével. 
Sajnos az idei esős időjárás a mi rendezvényünket sem kímélte, szombaton több ízben eredt el 
az eső és az esti Gringo Sztár koncertet félbe kellett szakítani majd az azt követő utcabált 
pedig le kellett mondani.
A  nem  éppen  ideális  időjárás  és  az  új  helyszín  ellenére  több  ezer  látogató  vett  részt 
programjainkon  a  három  nap  alatt.  Minden  műsorunk  népes  közönség  előtt  zajlott, 
elmondható  hogy a  3  nap folyamán  közel  15-20.000 ember  látogatott  ki  a  rendezvények 
alábbi helyszíneire: 

Tatabánya,  központi  program:  Csónakázó  tó,  Bányászati  és  Ipari  Skanzen,  Tatabányai 
Múzeum,  Jászai  Mari  Színház,  Népház,  A  Vértes  Agorája,  koszorúzási  helyszínek, 
Tatabánya Fő tér – Szent Borbála tér 

A megvalósítás eredményessége: 

A pályázatban megfogalmazott célok és tervek alapján elmondhatjuk, hogy a 64. Tatabányai 
Bányásznapok  a  helyszínváltozás  és  a  kedvezőtlen  időjárási  körülmények  ellenére 
mindenképpen  sikeresen zárult  le.  A Csónakázó tóhoz tervezett  két  színpadot  mindhárom 
napon  tartalommal  töltöttük  meg  a  populáris  és  a  minőségi  kultúra  iránt  érdeklődő 
látogatóknak egyaránt. A rendezvény külső helyszínein az előzetes tervek szerint alakultak a 
programok. A Tatabányai Múzeumban például vasárnap a pályázati programterven kívül még 
egy kiállítás megnyitóra is sor került, Bánfi István festőművész kiállításával, a Jászai Mari 
Színházban pedig Krajcsirovics  Henrik festőművész  alkotásaiból  rendhagyó  tárlatvezetésre 
került sor. Bekapcsoltuk a Bányásznapi programba a Nemzetközi Páros Erőember versenyt, 
melyre  a  Vértes  Agorája  épülete  előtt  került  sor  szeptember  6-án,  szombaton  délután. 
Hatalmas érdeklődés követte az erősemberek küzdelmét. 
Úgy gondoljuk, hogy a rendezvény ideje alatt egy élő, mozgalmas, nyüzsgő település képe 
rajzolódott ki a helyiek és a Tatabányára látogatók előtt.  Öröm volt látni, hogy a szombati 
esős időjárás ellenére is többezres nézőközönség előtt zajlottak az események. 

Kelt: Tatabánya, 2014. szeptember 26.


