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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Bányásznapok rendezvénysorozata 2019. szeptember 1-8. között került megrendezésre.  
 
A rendezvény szeptember 1-jén délután az ünnepélyes megnyitóval indult a Múzeumkertben, ahol 
4. alkalommal került sor „Szárba szökkenő jövőnk” címmel az új kalászok megszentelésére az 
EFAMI tanára, Papp Cecília és növendékei, a „Csicseriborsók” Énekegyüttes közreműködésével. 
Ezt követően az Arborétumban Göncz Árpád, volt köztársasági elnök emlékfájának elültetésére, 
és emlékövének avatására került sor a Díszpolgárok sétányán. A rendezvényen jelen volt Göncz 
Kinga, Göncz Árpád lánya, és Gulyás András, a Göncz Alapítvány elnöke. 
  
A Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott a program, ahol az elhunytak hozzátartozói, 
országos, megyei, a járási és városi vezetők, civil szervezetek és pártok, valamint a város lakosai 
rótták le kegyeletüket, helyezték el koszorúikat és virágaikat a hősi halált halt bányászok 
emlékére.  
 
Este a Hotel Béke előtti Márka-Csille Emlékhelynél a bányásztársadalom képviselői és bányász 
hozzátartozók emlékeztek és gyújtottak mécsest az elhunyt társak, családtagok emlékére, a 
Bányászhimnuszt megszólaltató toronyzenével zárult aznap a program. 
 
A programoksorozat szeptember 5-étől az Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont-
Buszpályaudvar közti parkoló területén tartott rendezvényekkel folytatódott, melyeket - idén 
második alkalommal – Komló Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján Béni Gábor 
egyéni vállalkozó rendezvényszervező és csapata (ACONA rendezvényszervező cég) bonyolította 
és szervezte meg. A mutatványosok a „Csempe gödör” területén kaptak ismét helyet. Az 
Eszperantó téren elhelyezett 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, a 
színvonalas egységes megjelenés és az áruválaszték.  
 
Szeptember 5-én délután zajlott a VI. Komlói Nemzetközi Pálinkamustra minősítése a Tisztelet 
Komlónak Egyesület szervezésében, a Hotel Béke termében. Este az Eszperantó téren felállított 
nagyszínpadon  Best of Geszti, DJ Pepe, majd hajnalig DJ Steel zenélt. 

Szeptember 6-án, a Sportközpontban a XXI. Komlóért Expo kiállítás és vásár ünnepélyes 
megnyitóján a kiállítókat és a komlóiakat dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős 
államtitkár  köszöntötte.  Ezt követően a Színház- és Hangversenyteremben megtartotta ünnepi 
ülését a képviselő-testület, melynek keretében a városi kitüntetések átadása is megtörtént. 

A hivatalos ünnepségekkel egyidejűleg színes programok várták az érdeklődőket. 
Szeptember 6-án Baranya Megye Szépe Gyermek Döntő gyermekszépségversenyre került sor, 
este az Eszperantó téren a nagyszínpadon a helyi New Generation hip-hop bemutatója, és a 
Fonti5 modern tánc bemutatója, Komló Csillagai Mazsorett Csoport előadása zajlott. Este több 
sztárfellépő, mint a Bonbon, Brassói Attila -Hamings, R-Go Szikora élőkoncertjén 
szórakozhatott a nagyérdemű. A napot hajnalig a Nonick.N zárta. 
 
 
Szeptember 7-én 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. 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, az UFO együttes, a Pöndöly Néptánc és 
hagyományőrző Együttes és a Sárarany zenekar műsora, a CS.Í.T. zenekar, a Fekete Láng 
Cigány Hagyományőrző Együttes és a Chache Rom Zenekar műsora zajlott. Ezt követően  
Kefír, Happy Gang, Kozsó, DJ.Dominique lépett föl.  
 
A délután folyamán egy másik helyszínen, a KBSK Sportpályán a Komlói Bányász SK -Boda 
ÖSE megye I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen szurkolhatott a közönség. 
 
Este a rendezvénysorozat csúcspontja ismét a tűzijáték volt. Ezt követte Vastag Csaba 
élőkoncertje, majd D.J. PEPE, hajnalig pedig a Nonick.N zenélt. 
 
Mindhárom nap az Eszperantó téren a koncertek ideje alatt kézműves kirakodó-vásáron 
válogathatott a látogató. 
 
Szeptember 8-án a színpadon  Ökumenikus Istentiszteletet tartottak az egyházak képviselői. 
 
A Hotel Béke kerthelyiségében megtörtént a Tisztelet Komlónak Egyesület által szervezett „VI. 
Komlói Nemzetközi Pálinka és Pogácsa Mustra” eredményhirdetése. Az Eszperantó téren Kiss 
Anikó Akuszik, Die Bayerkrayners Trió, Topsi gyerekprogram, Kangoo nyílt óra, a Komlói 
Ifjúsági Fúvószenekar műsora gazdagította a rendezvényt. 
A Sportközpontban megtartották a Baranya Megye Szépe Felnőtt Döntőjét. 
 
Délután Péter Sramek, Sipos F.Tamás, a Bestiák, Ronnie, este Kowalsky meg a Vega élő 
koncert zárta a programsorozatot. 
 
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 XI. 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 rendezvény költségeit az Önkormányzat részben saját, részben pedig intézményei költségvetése 
terhére biztosította. A Képviselő-testület az 3/2019. (III.08.) sz. számú költségvetési rendeletében 
a Komlói Bányásznapokra elkülönített 12.287.250-Ft forintból bruttó 5.403.662-Ft (kivéve az 
Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén 
megrendezett programokat) került felhasználásra.  
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 19/2018. (III.7.) 
sz. határozata, a városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás alapján 
került sor.  
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Városközponti rendezvények új rendben történő 
megszervezése sikeres volt. Az előirányzott célok nagyrészt teljesültek. A korábbiakhoz képest a 
rendezvényen ismét 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 elmúlt évben kritikus pontként jelentkezett a rendezvény ideje alatt a hatalmas mennyiségű 
hulladék, amelynek problémája idén megoldódott az úgynevezett RE poharak bevezetésével,  
továbbá a rendezvény területén felgyülemlő szemét szervezett formában történő folyamatos 
eltakarításával. 
 
A rendezvényszervezőnek köszönhetően az online megjelenés nagyon szép eredményeket hozott, 
mintegy 25 000-es nézettséggel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság 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, a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2019. 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 az Acona rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben 
foglalt feladatokat maradéktalanul teljesítette.  
 
 

Komló, 2019. december 6. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


