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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A „Komló, a 60 éves város” jegyében zajló Komlói Napok rendezvénysorozat 
2011. szeptember 2-4. között került megrendezésre. A háromnapos 
programsorozat első rendezvénye szeptember 2-án (pénteken) a 
Sportközpontban a XIII. Komlóért Expo kiállítás és vásár megnyitásával indult, 
közel 50 kiállítóval. Délután a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál településünk 
vezetői és vendégei, a város polgárai a hősi halált halt bányászok emléke előtt 
hajtottak fejet. Ezt követően a Színház-és Hangversenyteremben megtartott 
ünnepi képviselő-testületi ülésen a városi kitüntetések átadására került sor, majd 
a Súgólyuk Színház tagjai nagysikerű előadásában, az István, a király c. 
rockoperából láthatott részletet a közönség. 
 
A hivatalos ünnepségekkel párhuzamosan gazdag és tartalmas szórakoztató 
programok várták az érdeklődőket. A sztárvendégek mellett komlói 
tánccsoportok, együttesek is felléptek, valamint helyi civil egyesületek adtak 
programot. A Hélix Sportegyesület I. Hélix Vizes Délutánján különböző vizes 
sportágak bemutatóját tartotta a Tanuszodában. Az Eszperantó téren modern 
táncbemutató volt a Komló-Szilvási Sportaerobik, a Kodály-KH Fonti 5, 
valamint a Dance for life előadásában. Este CS.Í.T. koncerten, majd a 
ROCKTOROCK koncerten szórakozhatott a közönség. Sokéves hagyományra 
tekint vissza a  Nyárvégi Kerti-parti a Közösségek Házánál, ahol a Rockantak 
zenekar retro-bulija  teltházat vonzott. 
 
Másnap, szeptember 3-án, szombat délelőtt látványosra sikerült a rendőrség által 
szervezett Police Road Show, ahol a gyermekeknek szóló programok mellett, 
hang- és füst effektekkel illusztrált kommandós akciók, kutyás bemutatók 
tarkították a programot. A Gadányi tavaknál a Komló-Mecsekfalu Lovas 
Sportegyesület szervezésében nagyfogatok, pónifogatok, nyereg alatti lovasok 
versenyén szurkolhattak a nézők. Az Eszperantó téren a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület koordinálásával a „Civil ízek utcájában” különböző 
pártok helyi képviselői, valamint civil szervezetek tartottak kóstolóval 
egybekötött bemutatót a térség gasztrokultúrájából. Délután a DÖKE 
szervezésében a városi downhill-verseny, valamint a 25-50-100 km-es országúti 
teljesítménytúra alaposan igénybe vette a résztvevőket.  
 
A Hotel Béke Sziget előtti bányász emlékhelyen, a Komlói Vállalkozók Klubja 
Egyesület szervezésében Borbála-zászló avatására került sor, a komlói 
bányásztársadalom történetében első alkalommal, valamint további 
bányászmárkák kerültek az idén, májusban felállított csille láncaira. 
 



 
A KBSK sporttelepén hosszú idő után ismét ökölvívó-versenyt rendeztek, a 
szorítóban mintegy 80 résztvevő mérte össze tudását. A sportág komlói 
felemelkedésének hírére a KBSK tornacsarnokában felállított ring körül egykori 
válogatott sportolók, országos bajnokok, NB I-es öklözők, edzők találkoztak 
egymással.  
 
Az Eszperantó téri nagyszínpadon a Kyokushin Komló Egyesület karate 
bemutatóját követően az X Faktor Gála sztárvendégei Wolf Kati és Király L. 
Norbi szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A T-Dance, valamint a New 
Generation csoportok modern-tánc bemutatóját a KFT élő koncertje követte. A 
szombat estét – az egyik legnagyobb érdeklődést kísérő tűzijátékot követően – a 
Perfekt Live Dance Band zenekar utcabállal zárta.  
 
A Közösségek Háza adott otthont szombaton egész nap és vasárnap, 4-én 
délelőtt a virágvásárnak, valamint kirakodóvásárnak a nagyok örömére, a 
„gyermekdélelőtt” programjai pedig a kicsiknek nyújtottak vidám időtöltést. 
Vasárnap délután a Sikondai Tószínpadon a Pöndöly Néptánc Együttes, a 
Mindszentgodisai Rózsabimbó Tánccsoport, a BLUES TAXI SZAXOFON 
BAND, , a Komlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében, a Fekete 
Láng Együttes, majd a Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében 
az ALTE KAMERADEN Mecseknádasdi Fúvószenekar szórakoztatta a nézőket. 
A KBSK Sporttelepén óriási érdeklődés övezte a Komló-PMFC II. Futball-
derbit. Este a Magna Cum Laude műsora zárta a Komlói Napok programjainak 
sorát.  
 
A rendezvényeken Komló város hivatalos külföldi és hazai delegációi is részt 
vettek, akik megelégedésüket fejezték ki a városnak a szívélyes fogadtatásért, a 
jó hangulatért és vendégszeretetéért.  
 
A Komlói Napok kísérőrendezvényei is számos színes programot kínáltak. 
Augusztus 29-én a Közösségek Házában fotókiállítás nyílt a Magyar Fotográfia 
Napja alkalmából. Augusztus 30-án a Színház- és Hangversenyteremben 
Molnár István érdekes fotóit tekinthették meg az érdeklődők, majd a következő 
nap a Muzeális Gyűjteményben Komló 60 éves címmel dokumentumfotó-
kiállításon eleveníthette fel a közönség a város építését, fejlődését a kezdetektől. 
Ugyanezen a napon a Közösségek Házában Baranyai Művészek Megyei Tárlata 
nyílt, melyen csodálatos alkotásokban gyönyörködhettek a művészetek iránt 
érdeklődők.  
 
A felsorolt programokon túl a KBSK Sporttelepén főként a kicsiknek biztosított 
szórakozást a vidámpark a háromnapos rendezvényen. 
 



 
A rendezvények egy részét az intézmények saját költségvetésükből fedezték. A 
Képviselő-testület a  8/2011. (II.25.) számú költségvetési rendeletében a városi 
nagyrendezvényekre elkülönített 12M forint keretösszegből 4.712.500.-Ft-t 
nyújtott fedezetet az Eszperantó téri rendezvények, illetve a rendezvényhez 
kapcsolódó szolgáltatások ( színpad-, hang- és fénytechnika, stb.) költségeire. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye figyelembe vételével 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, az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és 
elfogadja a Komlói Napok programjairól szóló beszámolót és köszönetét fejezi 
ki a szervezőknek a rendezvények sikeres lebonyolításáért. 
 
K o m l ó , szeptember 12. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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