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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Napok rendezvénysorozat 2012. augusztus 31. és szeptember 2. között 
került megrendezésre. A programsorozat első rendezvénye augusztus 31-én 
(pénteken) a Sportközpontban a XIV. Komlóért Expo kiállítás és vásár volt, közel 40 
kiállítóval. Délután - idén első alkalommal - a rendezvénysorozat ünnepélyes 
megnyitóval indult a Városház téren, a Komlói Bányász Fúvószenekar és a Baranya 
Megyei Önkormányzat Nagy László Szakközépiskola mazsorett csoportja közreműködésével. 
Ezt követően ünnepélyes zászlófelvonásra került sor a városlakók és a városunkba 
érkezett testvérvárosi küldöttségek tiszteletére.  
A rendezvény a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott, ahol településünk 
vezetői és vendégei, a város polgárai a hősi halált halt bányászok emlékére helyezték 
el koszorúikat és virágaikat. Ezt követően a Színház-és Hangversenyteremben 
megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a városi kitüntetések átadására került sor. A 
rendezvény zárásaként a résztvevők a Pedagógus Kamarakórus, a Súgólyuk Színház és a 
Pöndöly Néptánccsoport közös műsorát tekinthették meg.  
 
A hivatalos ünnepségekkel párhuzamosan színes programok várták az 
érdeklődőket. A sztárvendégek mellett komlói tánccsoportok, együttesek is 
felléptek, valamint helyi civil egyesületek adtak programot. Augusztus 31-én este a 
Hotel Béke-Sziget Kerthelyiségben a Komlói Vállalkozók Klubja Egyesület szervezésében 
„Bányásznapi nosztalgia” zenés rendezvény, a Közösségek Házánál a Nyárvégi Kerti-
partin Gipsy és barátai biztosították a jó hangulatot. A Hotel Béke-Sziget előtti 
bányász emlékhelyen gyertyagyújtással egybekötött csendes megemlékezésre került 
sor. 
 
Másnap, szeptember 1-jén, szombat délelőtt látványosra sikerült a rendőrség által 
szervezett Police Road Show. Az Eszperantó téren a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület koordinálásával az „Ízek utcájában” különböző pártok helyi 
képviselői, valamint civil szervezetek tartottak kóstolóval egybekötött bemutatót a 
térség gasztrokultúrájából. A Közösségek Házától indult a DÖKE szervezésében a 
100-75-50-25 km-es országúti teljesítménytúra a kerékpározás szerelmeseinek.  
Délelőtt a Sportközpontban a Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete és az 
Egészségcentrum Kft. közös szervezésében véradáson vehettek részt az érdeklődők. A 
tanuszodában a Hélix Sportegyesület nyílt úszásfelmérőt tartott új tanítványok 
számára, a Komlóért Expo színpadán pedig a gyermekszépségverseny kápráztatta el 
a közönséget. 
 
A délután folyamán egy másik helyszínen – a KBSK Sporttelepén – a Komlói 
Bányász SK-Dunaújváros –NB III-Dráva csoport bajnoki labdarúgó mérkőzésén 
szurkolhatott a közönség. 
Az Eszperantó téri nagyszínpadon a BLUES TAXI SZAXOFON BAND előadását 
a ROCKtoROCK, majd a CS.Í.T. Zenekar követte, majd a sztárvendég, a 



MOBILMÁNIA együttes nagysikerű koncertjén nosztalgiázhatott a közönség. A 
szombat estét – a 20 perces tűzijátékot követően – a Juice zenekar utcabállal zárta.  
 
A Közösségek Háza és a Színház előtt vasárnap, szeptember 2-án délelőtt virágvásár, 
valamint kirakodóvásár, és „gyermekdélelőtt” adott programot és vidám időtöltést az 
odalátogatóknak. Vasárnap délután a Sportközpontban a felnőtt és tini 
szépségverseny döntőjére került sor, melyen a nagyérdemű a zsűriben köszönthette 
a sztárvendéget, Jakabos Zsuzsanna úszónőt, a „legszebb” olimpikont. A verseny közben 
a Fashion Arts Modellügynökség divatbemutatóján ismerkedhetett meg a közönség 
az ősz divatjával.  
 
Ugyanezen a napon a Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szervezésében Komlói 
Bányásznap néven meghirdetett programokon idézték föl és emlékeztek meg a 
bányászatról a régi „bányásznapokról”. Ennek keretében emléktáblát avattak a régi 
Aknamélyítő Központban, Kakas-telepen, a Közösségek Háza Deák Zsuzsanna 
termében bányásznapi köszöntőn a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskola kórusa működött közre. Majd a komlói kőszénbányászat kezdetének 200. és 
a Kossuth-I. szállító akna létesítése kezdetének 100. évfordulója alkalmából Jégl 
Zoltán által készített, márványtáblát befogadó emlékkő szentelésre és avatásra 
került sor  Új aknán. 
 
Az Eszperantó téren az „Ábris és a haverok”, „Másvilág”, „Perfect Slágerzenekar” 
koncertjei előzték meg a sztárvendég együttest a BIKINI-t. A Komlói Napok 
programjainak sorát a WERY-TAKE utcabál zárta.  
 
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 Farkas Péter kiállítását, a Színház- és 
Hangversenyteremben Árgyelán György fotókiállítása követte. A következő nap a 
Muzeális Gyűjteményben „Fiatal Komlói és Kistérségi Alkotók” kiállításával 
ismerkedhetett a látogató.  
 
Szeptember 1-jén 48-as téri rajttal Baranya megyei és regionális tájékozódási 
futóbajnokság zajlott. 
A felsorolt programokon túl a KBSK Sporttelepén pedig főként a kicsiknek 
biztosított szórakozást a vidámpark. 
A rendezvények egy részét az intézmények saját költségvetésükből fedezték. A 
Képviselő-testület a 3/2012. (III.) számú költségvetési rendeletében a városi 
nagyrendezvényekre elkülönített 10M forint keretösszegből 3.359.750.-Ft 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 véleményének 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 előterjesztésében, 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. 
 
 
Komló, 2012. szeptember 12. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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