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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Napok és Bányásznap rendezvénysorozata 2014. szeptember 5-7. között 
került megrendezésre. A programsorozat első rendezvénye szeptember 5-én 
(pénteken) a Sportközpontban a XVI. Komlóért Expo kiállítás és vásár volt, ahol dr. 
Czomba Sándor munkaerőpiaci és képzési államtitkár köszöntötte a 41 kiállítót és a 
közönséget. A délután folyamán rövid látogatást tett Komlón dr. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter és dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, akik a 
komlói szakiskolát keresték fel, ahol tájékozódtak az újra induló vájárképzésről.  
 
Délben a Kenderföld-Somági Általános Iskola jubileumi flash mobja zajlott a Városház 
téren.  Délután a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóval indult a Városház 
téren, az Apró  Pöndöly, a Kispöndöly  és külföldi vendég-együtteseik közreműködésével.  
 

A rendezvény a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott, ahol országos, 
megyei, a város és járás vezetői, külföldi és hazai testvértelepülések delegációi, civil 
szervezetek és pártok, és a lakosok 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 Pöndöly és 
vendégcsoportjainak Barátság tánclépésben című műsorát, a romániai Barótról érkezett 
Mozaik és Princess tánccsoportot,  és a szlovákiai Párkányról érkezett Kisbojtár Táncegyüttes 
előadását láthatták.  
 
A hivatalos ünnepségekkel egyidejűleg színes programok várták az érdeklődőket. 
Szeptember 5-én 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 Carbon Fitness kangoo-, karate és aerobik 
csoportjai, Dance For Life és Erisha Hastáncosok, Performance Dance Show, New Generation, 
Másvilág koncert, és PEPE NIGHT-STEREO PALMA szórakoztatta a közönséget. 
 
Másnap délelőtt, a Tesco Parkolóban Police road show vette kezdetét. Az Eszperantó 
téren a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület koordinálásával a Civil  Ízek 
Utcája főzőversenye zajlott, a színpadon pedig a Magyaregregyi Néptánccsoport  és 
csehországi vendégeik arattak óriási sikert a jelenlévők körében. Ezt követte a Komlói 
Fekete Láng együttes produkciója, majd a WERY-TAKE zenekar, a NOMÁD BLUES 
ROCK koncert.  
Délután egy másik helyszínen, a „Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program” keretében, Komló Város Önkormányzat 
támogatásával a Múzeumkertben az újonnan elkészült Bányász Emlékhely avatására 
került sor, a „Kodály iskola kórusa”, a Pöndöly és vendégei, és a „felsőszilvási bányamanók” 
közreműködésével. Az avatáson volt bányavezetők, bányászok és hozzátartozóik, 
városvezetők, intézményvezetők, cégek és civil szervezetek vezetői és képviselői, 
városlakók vettek részt. De jelen voltak a bányászati gyűjtemény és emlékhely 



megvalósulásában kiemelt szerepet vállalt beremendi, valamint Horvátországból 
érkezett beliscei vendégek is. 
 
Délután ismét egy másik helyszínen, a KBSK Sportpályán a Komlói Bányász SK-
Pécsváradi Spartacus Megye I. bajnoki labdarúgó mérkőzésen szurkolhatott a közönség. 
Este az Eszperantó téri nagyszínpadon P. MOBIL volt a sztár. A  
rendezvénysorozat  fénypontja a tűzijáték volt, melynek új eleme, a „görög tűz” 
koronázta meg az estet. Ezt követte az utcabál, ahol a Perfect Slágerzenekar 
biztosította a hangulatot. A Zrínyi Klubban a Másvilág zenekar 5 éves jubileumi 
koncertjét tartotta.  
 
A Városház téren szeptember 7-én (vasárnap) délelőtt kézműves kirakodóvásáron 
vehettek részt a látogatók, ahol a Carbon Fitness kangoo-, karate és aerobik csoportjai léptek föl, 
és több mint 80 táncos közreműködésével flashmobot mutattak be az EGYMI tanulói. Ezzel 
egyidőben az Eszperantó téren a Barátság tánclépesben- a Pöndöly és 
vendégcsoportjainak, valamint a romániai Barótról érkezett Mozaik és Princess tánccsoport, 
és a szlovákiai Párkányból érkezett Kisbojtár Táncegyüttes adtak színvonalas programot. 
 
Délután a Sportközpontban a Baranya Megye Szépe Felnőtt Középdöntőjére került sor.   
 
Az Eszperantó téren a CS.Í.T. zenekar, majd  a Rock ToRock koncertezett, este a 
sztárfellépő a BEATRICE élőkoncertjét láthatta a közönség.  
 
Miközben az Eszperantó téren mentek a koncertek, addig a Hotel Béke előtti 
Márka-Csille Emlékhelynél volt bányászok és hozzátartozók gyújtottak mécsest 
elhunyt társak, családtagok emlékére. 
 
A Komlói Napok és Bányásznap programjainak sorát a JUICE TEAM utcabál zárta.  
 
A rendezvényeken Komló város hivatalos külföldi és hazai delegációi is részt 
vettek, akik hálás köszönetet mondtak a fogadóknak a programokért, a jó 
hangulatért és vendégszeretetéért.  
 
A Komlói Napok és Bányásznap kísérőrendezvényei is számos értékes, színes 
programot kínáltak, mely már augusztus 28-án elkezdődött Árgyelán György 
könyvbemutatójával, ahol a fotós újabb kötetét mutatta be „Komló egy bányaváros 
kulturális metszetei” címmel. A következő napon a magyar fotográfia napja 
alkalmából Kis-Marics Tamás tanítványai fotókiállítását tekinthették meg a látogatók a 
Közösségek Házában. Szeptember 1-jén a Kenderföld-Somági Általános Iskola és a 
Szilvási Általános iskola felújított tantermeinek, és a Felsőszilvási Általános Iskola 
felújított tetőszerkezetének átadásával kezdhették meg a tanévet az intézményekbe 
járó gyerekek és ott tanító pedagógusok.  



A hét kísérőprogramjai között IX. Fiatal komlói és kistérségi alkotók kiállítása volt a 
Muzeális Gyűjteményben, Székely Renáta grafika és festménykiállítása pedig a Színház- 
és Hangversenyteremben.  
A Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma felújított tálalókonyhája került átadásra.  
A komlói Német klubban pedig a Komló-Valpovo 10 éves testvérkapcsolatát ünnepelte 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, mely baráti találkozón a 
horvátországi Valpovoból érkezett delegáció is részt vett.  
Szeptember 6-án a DÖKE szervezésében 25-50-75-100 km-es kerékpáros teljesítménytúrák 
indultak a Közösségek Házától. 

A felsorolt programokon túl az Eszperantó téren főként a kicsinyeknek biztosított 
szórakozást a vidámpark. 
 
A rendezvények egy részét az intézmények saját költségvetésükből és pályázati 
forrásból fedezték. A Képviselő-testület az 5/2014. (III.07.) sz. számú költségvetési 
rendeletében a városi nagyrendezvényekre elkülönített 15.117.e.-Ft forint 
keretösszegből 2.267.000.-Ft – 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 alapján, 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, 2014. szeptember 11. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


