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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Bányásznapok rendezvénysorozata 2018. augusztus 30. és szeptember 2. között került 
megrendezésre. A programsorozat augusztus 30-án, délután az ünnepélyes megnyitóval indult a 
Múzeumkertben, ahol 4. alkalommal került sor „Szárba szökkenő jövőnk” címmel az új kalászok 
megszentelésére a Pöndöly Rétipipitér csoport közreműködésével.   
 
Másnap, szeptember 1-jén a Sportközpontban a XX. Komlóért Expo kiállítás és vásár 
megnyitóján a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője köszöntötte a kiállítókat és a 
közönséget, majd a Városháza nagytermében, Komló Város Önkormányzata és a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében, a helyi vállalkozók részvételével gazdasági 
tájékoztatót tartottak. 
 
A rendezvény a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott, ahol az elhunytak 
hozzátartozói, országos, megyei, a város és járás vezetői, külföldi és hazai testvértelepülések 
delegációi, 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 Színház-és Hangversenyteremben megtartotta ünnepi ülését a képviselő-testület, 
melynek egyik kiemelkedő programeleme Komló franciaországi testvérvárosával, Eragny-sur-
Oise-zal való 25 éves évforduló megünneplése volt.  

A partnerkapcsolat ünnepélyes megpecsételésére, a szerződés megkötésére 1993. szeptember 3-án 
került sor Komlón, majd egy év múlva Eragnyban is szentesítésre került a két város hivatalos 
kapcsolatát szimbolizáló okmány. Eragny részéről Louis Don Marina, Komló részéről Tóth József 
polgármesterek látták el kézjegyükkel a testvérvárosi szerződéseket. 

25 év alatt közel 50 utazás került szervezésre a két város több száz lakójának részvételével. A 
testvérvárosban bemutatkozhatott többek között a Munkáskórus (amelynek a testvérvárosi 
kapcsolat elindításában kiemelkedő szerepe volt), a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk 
Színház, a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, az Aerobik csoport, a Kreatív Műhely, a 
Fotószakkör, az Eurodance és a New Generation táncsoport, a férfi és a leány kosárlabda csapat, a 
Nagy László Gimnázium diákjai és a Csajogányok kórusa. Eragnyból nálunk járt a „Ballet d’Ile de 
France”, a „Ballet de Toulouse” és a „Ballet de Brest” tánccsoport, a „Bout de Ficelle” színjátszó 
csoport, a „13-as Műhely” alkotócsoport, a Pablo Picasso Általános Iskola diákjai, az Eragny fiú 
kosárlabda csapat, a szinkronúszók, a vízilabdázók, a tornászok, a Cesame Iskola diákjai, valamint 
az „ABDF” színjátszó csoport. 

Az utazások során a Komló-Eragny Baráti Társaság Egyesület szervezi és finanszírozza a 
franciaországi programokat, biztosítja a fogadócsaládokat. A források biztosítása érdekében 
minden év júniusában az egyesület szervezi Eragny-ban a városi kirakodóvásárt, valamint 
decemberben a karácsonyi vásárt. Az egyesület jelenlegi elnöke Nathalie Lamouroux, aki az 
ünnepségen átvette a „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” járó városi 
kitüntetést.  

Ezt követően az ünnepi testületi ülés további városi kitüntetések átadásával folytatódott, és a 
francia vendégek tiszteletére Edit Piaf, világhírű francia énekesnő sanzonjait szólaltatta meg 
Bonyár Judit énekes és kísérő zenekara. 



Az Eszperantó téri, Városház téri és Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén a 
rendezvényeket - idén első alkalommal – az Acona rendezvényszervező cég bonyolította és 
szervezte meg. A korábbi évektől eltérően már koncepciójában is változás történt az Eszperantó 
téri rendezvényeket illetően. A rendezvény helyszínéül szolgáló Eszperantó térről a 
mutatványosok a „Csempe gödör” területére kerültek és a tér elrendezése is jelentősen átalakult. 
Ezáltal és a nagyméretű ledfalnak köszönhetően biztosított volt, hogy a rendezvényre érkező 
vendégek a tér bármelyik pontjáról élvezhessék a színpadi műsorokat. Az árusok kiválogatásánál 
fontos szempont volt a helyi vállalkozások előnyben részesítése és a színvonalas egységes 
megjelenés és áruválaszték. Próbáltak minél több kézművest megszólítani a rendezvényen való 
megjelenésre de ezen a téren még egy kicsit szeretnének nagyobb sikereket elérni, és a jövőben 
20-30 kézművest felvonultatni .  
 
A hivatalos ünnepségekkel egyidejűleg színes programok várták az érdeklődőket. Szeptember 30-
án délután a Baranya Megye Szépe Gyermek Döntő, Tini-felnőtt elődöntőjére került sor, este az 
Eszperantó téren a nagyszínpadon a helyi New Generation hip-hop bemutatója, és a Fonti5 
modern tánc bemutatója zajlott. Este több sztárfellépő, mint Pápai Joci, Keresztes Ildikó, Deák 
Bill Gyula - élőkoncertjén szórakozhatott a nagyérdemű. A napot a Perfect Slágerzenekar és DJ 
Pepe közös show műsora zárta. 
 
Másnap délelőtt, az Arborétumban Morber János emlékfájának elültetésére, és emlékkövének 
elhelyezésére került sor a Díszpolgárok sétányán.  
 
A Tesco parkolóban Police Road Show várta az érdeklődőket, de ezen a délelőttön volt a DÖKE 
Jó szerencsét kerékpártúrájára is.  
 
Az Eszperantó téren a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület koordinálásával az Ízek 
Utcája főzőversenye került megrendezésre, melyen a díjakat dr. Hoppál Péter, a térség 
országgyűlési képviselője adta át. Délután a Sportközpontban a Baranya Megye Szépe, Tini 
Döntő programja biztosított szórakozást.  
 
A szabadtéri színpadon délelőtt a Villa Complov SC vívóinak bemutatója, a KBSK Ritmikus 
Gimnasztika szakosztályának bemutatója, a Dance for Life hip-hop bemutatója, a Kangoo 
Jumps Komló csoport bemutatója zajlott.  
Kora délután Tamás Éva játéktára vonta be a legkisebbeket a programba. majd a Star 
Wars/Jégvarázs gyermekműsorok szórakoztatták a kicsiket. Ezt követően olyan sztárfellépők, 
mint Csepregi Éva, Dér Heni, Vastag Tamás, és a Vad Fruttik Zenekar élő koncertje óriási 
tömeget csábított a térre.  
 
Este a rendezvénysorozat csúcspontja ismét a tűzijáték volt, mely újabb elemekkel emelte a 
hangulatot. Ezt követte Monita Retro és DJ. PEPE. 
 
Mindhárom nap az Eszperantó téren a koncertek ideje alatt kézműves kirakodó-vásáron 
válogathatott a látogató. 
 
Vasárnap az Eszperantó téren a negyedik „Testvérvárosok fáját” ültették el közösen Komló 
képviselői és a testvértelepülésekről érkezett delegációk. 
A színpadon - rendhagyó módon - Ökumenikus Istentiszteletet tartottak az egyházak képviselői. 
 



A délelőttön a Hotel Béke kerthelyiségében megtörtént a már hetekkel korábban meghirdetett, és a 
Tisztelet Komlónak Egyesület által szervezett „V. Komlói Nemzetközi Pálinka és Pogácsa 
Mustra” eredményhirdetése. 
 
Kora délután a Hangerdő Társulat gyermekműsora és a Lurkók délutánja főként a kicsiknek 
szólt, majd a Fekete Láng Cigány Hagyományőrző Együttes műsorára került sor.  
 
A délután folyamán egy másik helyszínen, a KBSK Sportpályán a Sport36 Komlói Bányász -
Thermál-Spa Siklós megye I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen szurkolhatott a közönség. 
A Sportközpontban megtartották a Baranya Megye Szépe Felnőtt Döntőjét. 
 
Az Eszperantó téren a NAZA zenekar élő koncertje, a Belga élő koncertje, este pedig 30Y élő 
koncert zárta a programot.  
 
Miközben az Eszperantó téren folytak a koncertek, a Hotel Béke előtti Márka-Csille 
Emlékhelynél a bányásztársadalom képviselői és bányász hozzátartozók emlékeztek és gyújtottak 
mécsest az elhunyt társak, családtagok emlékére. 
 
A rendezvényeken Komló város hivatalos külföldi és hazai vendég-delegációi is részt vettek, 
képviselőik hálás köszönetet mondtak a fogadóknak a programokért, a jó hangulatért és 
vendégszeretetért.  
A Komlói Bányásznapok kísérőrendezvényei is számos értékes, színes programot kínáltak, 
melyek már augusztus 29-én elkezdődtek a Magyar Fotográfia Napja – a Komlói Fotókör és a 
Közösségek Háza Fotóműhely kiállításával a Közösségek Házában. 
Ugyanezen a napon a X. Fiatal képzőművészek kiállítása nyílt meg a Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteményben.  
 
A felsorolt programokon túl az Eszperantó téren főként a kicsiknek biztosított szórakozást a 
vidámpark. A többnapos rendezvény nyújtotta színes programokon részt vevő közönségnek még 
az eső sem szegte kedvét. 
 
A rendezvény költségeit az Önkormányzat részben saját, részben pedig intézményei költségvetése 
terhére biztosította. A Képviselő-testület az 5/2018. (III.08.) sz. számú költségvetési rendeletében 
a városi nagyrendezvényekre elkülönített 20.578.250-Ft forintból bruttó 5.777.075-Ft (kivéve az 
Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén 
megrendezett programokat) került felhasználásra.  
 
Az Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén 
megrendezett programokon, a rendezvényszervező önkormányzati finanszírozásból a 
rendezvényen fellépő művészek tiszteletdíját biztosította, az egyéb költségeket saját forrásból, 
szponzori és bérleti díj bevételekből finanszírozta. A költségek felhasználására a 19/2018. (III.7.) 
sz. határozata, a városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás alapján 
került sor.  
 
Az új formában lebonyolított rendezvénysorozat kapcsán részletes értékelést, elemzést végeztünk. 
Mind az érintett komlói vállalkozókkal, mind a rendezvények szervezésében részt vevő 
önkormányzati, és külsős szakemberekkel elemeztük a lebonyolítást. Figyelembe vettük a 
sajtóban, és közösségi fórumokon megjelent lakossági észrevételeket is.  
 



Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Városközponti rendezvények új rendben történő 
megszervezése sikeres volt. Az előirányzott célok nagyrészt teljesültek. A korábbiakhoz képest a 
rendezvényen lényeges többen jelentek meg, és jelentős színvonal emelkedés volt tapasztalható. 
Többen érkeztek Pécsről, a megye és a járás más településeiről is. A színpadi programok mind 
látványelemeikben, mind tematikájukban, és színvonalukban jobbak voltak a rendezvényszervező 
munkájának is köszönhetően. Az Eszperantó tér egységes arculata, a nagyobb helykínálat is 
emelte a színvonalat. A rendezvényszervező nagyon jól kezelte a váratlan időjárási helyzetet is.  
Fontos volt a megfelelő mellékhelységek biztosítása, és annak üzemeltetése is. 
 
A rendezvény országos minősítésére sajnos nem kerülhetett sor, ennek következtében állami 
forrást sem sikerült bevonnunk, de reményeink szerint a szintén e testületi ülés keretében tárgyalt 
hosszabbtávú rendezvényszervezői szerződés keretében a vállalkozó teljesíteni tudja ezt a 
feladatot is. 
 
Két kritikus pont jelentkezett a rendezvény lebonyolítása kapcsán, a szemétszállítás, és az 
italkínálat kérdése. A helyszínen lévő szemetesek számának, ürítésük gyakoriságának növelése 
szükséges a következő években, ez csak szervezés kérdése. Negatív észrevételként merült fel a 
helyi, komlói sör kizárólagossága, és nem egységes minősége. Ennek kapcsán egyeztettünk mind 
a cég képviselőivel, mind pedig a rendezvényszervezővel. A cég jelentősen javított a 
technológiáin, és a Pécsváradi Leányvásáron – amelyet szintén ugyanez a rendezvényszervező 
bonyolított, és ahol szintén kizárólagos joggal a komlói sört forgalmazták – már nem jelentkezett 
hasonló probléma. Komlóiként továbbra is támogatom, hogy lehetőleg a helyi sör szerepeljen a 
Komlói Bányásznapok.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleménye 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 előterjesztése alapján, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói 
Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Bányásznapok programjairól szóló 
beszámolót, és köszönetét fejezi ki 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 a rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben foglalt 
feladatokat maradéktalanul teljesítette.  
 
 

Komló, 2018. szeptember 5. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


