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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Napok rendezvénysorozat 2013. augusztus 30. és szeptember 1. között 
került megrendezésre. A programsorozat első rendezvénye augusztus 30-án 
(pénteken) a Sportközpontban a jubileumi XV. Komlóért Expo kiállítás és vásár volt, 
ahol Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a kiállítókat. Délután a 
rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóval indult a Városház téren, a Komlói 
Bányász Fúvószenekar és a Pöndöly Néptánccsoport 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 elsőként a 
városlakók, majd a város és járás vezetői, külföldi és hazai testvértelepülések 
delegációi, civil szervezetek és pártok rótták le kegyeletüket, helyezték el 
koszorúikat és virágaikat a hősi halált halt bányászok emlékére. Ezt követően a 
Színház-és Hangversenyteremben megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a városi 
kitüntetések átadására került sor. A rendezvény zárásaként a résztvevők a Súgólyuk 
Színház társulatának „Köszönöm” című műsorát láthatták.  
 
A hivatalos ünnepségekkel párhuzamosan színes programok várták az 
érdeklődőket. Augusztus 30-án este zenés rendezvény, a Közösségek Házánál a 
Nyárvégi Kerti-partin Gipsy és barátai: PG,5-let és Nomád rockzenék biztosították a jó 
hangulatot. Az Eszperantó téren Modern táncbemutató, a NEW GENERATION 
és a PERFORMANCE DANCE SHOW, a CANDY SIDE Zenekar és a HÁRSFA 
REMEMBER PARTY: DJ.PEPE&DJ.FÖFÖ és a sztárvendég STEREO 
PALMA/NÁKSI szórakoztatta a közönséget. 
 
Másnap, 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 gasztro-
kultúrájából. A Közösségek Házától indult a DÖKE szervezésében a 25-50-75-100 
km-es országúti teljesítménytúra a kerékpárosoknak.  
A Komlóért Expón első alkalommal a KOMLÓI JÁRÁS NAPJA -t tartottak, míg az 
Eszperantó téren „ A PIROS GŐZMOZDONY ÚJRA ZAKATOL”-t. 
 
A délután folyamán egy másik helyszínen a  KBSK Sporttelepén a Komlói Bányász 
SK-Monori SE  labdarúgó mérkőzésén szurkolhatott a közönség. 
Az Eszperantó téri nagyszínpadon a CS.Í.T. Zenekart követően a nagykoncerten 
BALÁZS FECÓ és ZENEKARA játszott. A szombat estét, a két helyszínen 
felállított rakéták tűzijátéka teljesítette ki. Az estét a WERY-TAKE  zenekar utcabállal 
zárta.  
A Városház téren vasárnap, szeptember 1-jén délelőtt kézműves kirakodóvásáron 
vehettek részt a látogatók. 



A Márka-csille Emlékhelyen – a Járadékos Bányászok Szakszervezete szervezésében 
a 63. BÁNYÁSZNAPI EMLÉKMŰSORRAL idézték föl a komlói bányászathoz 
kapcsolódó hagyományokat. Vasárnap délután a Sportközpontban a Megye Szépe 
Verseny döntőjére került sor.   
 
Az Eszperantó téren az „Ábris trió”, „Perfect Slágerzenekar”, a ROCKTOROCK 
koncertjei között a főműsor a LORD élő koncertje volt. A Komlói Napok 
programjainak sorát a JUICE TEAM utcabál zárta.  
 
A rendezvényeken Komló város hivatalos külföldi és hazai delegációi is részt 
vettek, akik hálás köszönetet mondtak a városnak a szívélyes fogadtatásért, a jó 
hangulatért és vendégszeretetéért.  
 
A Komlói Napok és Bányásznap kísérőrendezvényei is számos értékes, színes 
programot kínáltak. A Szilvási Általános Iskola és a Kenderföld-Somági Általános 
Iskola felújított tálalókonyhájának és ebédlőjének ünnepélyes átadásán vehettek 
részt a meghívottak. A Muzeális Gyűjteményben „Fiatal Komlói és Kistérségi Alkotók 
VIII. bemutató” kiállításával ismerkedhetett a látogató.  A Közösségek Házában  
Szabadi Zita és Szabó Zee Zoltán fotókiállítása és a Kreatív műhely kiállítása, a 
Színház- és Hangversenyteremben Árgyelán György: Képek-fények-ívek-formák  
fotókiállítás volt megtekinthető.  
Komló Város Önkormányzata a KEOP-6.1.0/B-11-2011-00118 
„Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében” c. projekt 
keretében 13. 709.556 Ft. támogatást nyert. A Városház téren a programsorozat 
keretében megvalósult projekt célja a fenntartható életmód ösztönzése, a 
környezettudatos viselkedésminták bemutatása, a megújuló energiák népszerűsítése, 
a fenntartható hulladékgazdálkodás elemeinek bemutatása, a környezetkímélő 
szabadidő-eltöltési formák népszerűsítése volt. A projektben vállalt célok elérése 
különböző látványos, érdekes  interaktív játékkal történt, melyek során a lakosság 
aktív, játékos formában ismerkedhetett meg a környezettudatos életmóddal. 
  

A felsorolt programokon túl a régi bányásznapok hangulatát idézve – az 
Eszperantó téren - főként a kicsinyeknek biztosított szórakozást a vidámpark. 
 
A rendezvények egy részét az intézmények saját költségvetésükből fedezték. A 
Képviselő-testület a 7/2013. (III.08.) számú költségvetési rendeletében a városi 
nagyrendezvényekre elkülönített 10M forint keretösszegből 3.441.200.-Ft – a 
jelenleg rendelkezésre álló, előzetes adatok alapján - nyújtott fedezetet az 
Eszperantó téri rendezvények 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 és bányásznap programjairól szóló beszámolót és köszönetét fejezi 
ki a szervezőknek a rendezvények sikeres lebonyolításáért. 
 
 
Komló, 2013. szeptember 12. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 


	E L Ő T E R J E S Z T É S
	Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án  tartandó ülésére

