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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Napok és Bányásznap rendezvénysorozata 2015. szeptember 3-6. 
között került megrendezésre. Az elmúlt év augusztusában Komló Város 
Önkormányzata megbízta a budapesti Fejlesztési Stratégiai Központ Kft-t, hogy 
készítsen pályázatot „Európa a polgárokért - Testvérvárosi Napok Komlón” 
címmel, melyet Komló Város Önkormányzata nyújtott be az Európai Unió 
Ügynökségére. A pályázat utófinanszírozott támogatásban részesült. A projekt 
ideje szintén 2015. szeptember 3-6-ig tartott, tehát a Komlói Napok és 
Bányásznap rendezvénysorozatába illeszkedett. A pályázatban vállalt 
kötelezettségnek eleget téve, Komló valamennyi külföldi testvérvárosából 
hivatalos delegációt és kulturális csoportokat hívott. Így láthattuk vendégül a 
németországi Neckartenzlingenből, a horvátországi Valpovóból, a romániai 
Belényesből, a franciaországi Eragny-sur-Oise-ből érkezett delegációkat, 
továbbá egy, az Unió közösségén kívüli településről. a Beregszászi Járásban 
lévő Nagyborzsova községből érkezett delegációt. A vendégek már szeptember 
2-án megérkeztek, hogy ők is kellőképpen felkészültek legyenek a projekt 
programelemeire. Ebből adódóan a Komlói Napok és Bányásznap 
programsorozat első rendezvénye szeptember 3-án (csütörtökön) kezdődött meg 
a „Testvérvárosi Napok ünnepélyes megnyitójával” a Városház téren, ahol a 
testvérvárosi delegációk köszöntése után a „Testvérvárosok fájának” 
elültetésére került sor a Városháza mögötti Eszperantó téren. A Honismereti- és 
Városszépítő Egyesület segítségével a Testvérvárosok fáját körbevevő kerítésen 
kis táblákon feltüntetésre kerültek a testvértelepülések nevei. Ezután a 
különböző csoportok felvonultak a Városháza nagytermébe, ahol az „ Ahogy mi 
látjuk”  programelemen minden testvértelepülés rövid prezentációban bemutatta 
települése történetét, gazdaságát, kultúráját, hagyományait. A József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben „Fiatal művészek” kiállítása 
nyílt, ahol a helyi és környékbeli fiatal alkotókon túl a különböző nemzetek által 
hozott festmények, alkotások is megtekinthetők voltak.  
A napot a Városház téren „Utcazenével” zártuk, ahol jelen volt a horvát 
főkonzul és konzul is, a horvátországi Valpovóból és a romániai Belényesből 
érkezett Néptáncegyüttesek műsorán. Fellépett még a komlói Horvát Dalkör, az 
Őszirózsa, a Vörös rezesbanda, a Jankó bagázs, és Wache Margit.  
 
2015. szeptember 4-én a Városi Sportközpontban a XVII. Komlóért Expo 
kiállítás és vásárt Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára 
nyitotta meg. A megnyitón többek között a „Magyarország legszebb 
konyhakertjei” címmel meghirdetett verseny nyerteseinek díjait is átadták. Az 
idei expo érdekessége volt, hogy a testvérvárosok standján kerekasztal 
beszélgetés formájában került sor a „Határokon túl- Közszféra Workshop” 
rendezvényére, ahol moderátor közreműködésével cserélhették ki a 



tapasztalatokat az egyes nemzetek delegációinak vezetői és tagjai az adott 
témában. 
 
A rendezvény a Bányász-emlékműnél és Emlékfalnál folytatódott, ahol elsőként 
a bányában elhunytak hozzátartozói, majd a város, a testvérvárosok delegációi, a 
bányászati cégek és szervezetek, megyei, és járási vezetők, 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 egyperces néma felállással 
emlékezett meg a közönség a közelmúltban elhunyt prof.dr. Bachman Zoltánról 
és Mérei Emilről, Komló város díszpolgárairól. Az ünnepségen városi 
kitüntetések átadására is sor került, majd az ülést a Súgólyuk Színház 
„Szerencse fel!” című műsora zárta. A Színház- és Hangversenyterem előtt téren 
„Utcaszínház” keretében folytatódott a program. 
 
Ezzel egyidőben az Eszperantó téren fellépett a horvátországi Valpovóból és a 
romániai Belényesből érkezett néptáncegyüttes, a Pöndöly Néptánccsoport, az 
NGDANCE, majd az ANNA&THE BARBIES élő koncertjére került sor. Az este 
folyamán PEPE NIGHT címmel DJ.PEPE/NÁKSI szórakoztatta a közönséget. 
 
2015. szeptember 5-én, szombaton délelőtt sajnos az időjárás kicsit megzavarta 
az előre tervezett programsorozatot, így néhány program elmaradt, melyek 
későbbi időpontokban kerültek megrendezésre, mint pl.: POLICE ROAD 
SHOW.  A testvérvárosi projekt további elemei azonban folytatódtak. Így a 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény volt a helyszíne a 
„Tanuljunk egymástól” európai nyelvórának, melyen a komlói Kökönyösi 
Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma és Szakiskolája diákjaival együtt a 
nemzeti csoportok vettek részt, tanultak meg egymástól alapvető kifejezéseket, 
köszönési formákat. Délután ugyanezen helyszínen zajlott a „Meséljünk 
egymásnak” programelem, mely a komlói gyerekekkel és a nemzetközi 
csapatokkal közösen vidám, emlékezetes, igen jó hangulatú délutánt nyújtott. A 
Sportközpontban a testvérvárosok standján került sor a „Határokon túl- 
Vállalkozói Workshop” kerekasztal beszélgetésre a moderátor segítségével, 
melyen a külföldi delegációk vezetői cserélték ki tapasztalataikat arról, hogy 
náluk hogy működik, milyen gondokkal találkozik a vállalkozói szféra. Az esős 
idő miatt a Komlói Honismereti- és Városszépítő Egyesület szervezésében az 
„Európai Civil Ízek Utcája” a Hotel Béke Sziget Kerthelyiségbe költözött, így 
ott kóstolhattak a külföldi vendégek. Az Eszperantó téren a komlói Pöndöly és 
Kishegyesi Néptáncosok mellett a horvátországi Valpovói Néptáncegyüttes, a 
CS.Í.T. Zenekar, a Nomád Blues Rock Együttes, majd a KERESZTES ILDIKÓ 
BAND élőkoncertje zajlott. Estére az eső elállt, így mindenki örömére 
zavartalanul nézhette a közönség a tűzijátékot. A napot a Juice Team Zenekar 
utcabállal zárta.  



 
2015. szeptember 6-án vasárnap délelőtt a Városház téren „Európai kézműves 
hagyományok vására” programon a kézművesek kínálták portékáikat, valamint 
a „Bemutatkoznak a testvérvárosok” harmadik eleme, a Népzenei táncház 
zajlott a valpovói együttessel. Az Eszperantó téren Néptáncbemutató zajlott a 
Pöndöly és a Kishegyesi Néptánccsoporttal, majd a Fekete láng táncosaival.  
A Múzeumkertben „Szárba szökkenő jövőnk”  címmel Zsolnay–kalászokat 
felavató ünnepségre került sor. Ezzel új hagyomány indult útjára Komlón, 
szimbolizálva az előző esztendőben született komlói gyermekeket.  
 
Ezzel egyidejűleg a testvértelepülésekről érkezett delegációk a Hotel Béke 
Sziget Kerthelyiségében „Határokon túl - Civil Workshop” kerekasztal 
beszélgetésen osztották meg tapasztalataikat az önkéntességről, a különböző 
nemzetiségi országban működő civil egyesületek munkájáról, 
adománygyűjtésről. Ugyanezen a helyszínen zajlott a már hetekkel korábban 
meghirdetett és a Tisztelet Komlónak Egyesület által lebonyolított „II. Komlói 
Nemzetközi Pálinka és Pogácsa Mustra” eredményhirdetése. A 95 jelentkező 
között ott voltak a testvértelepülésekről érkezett vendégek pálinkamintái is. A 
hasznos kerekasztal beszélgetés, a tapasztalatok kicserélése után mindenkinek 
jól esett egy kupica pálinka, és pogácsa.  
 
Délután a projekt zárása a Városháza nagytermében zajlott, ahol a 
testvértelepülésekről érkezett delegációk és kulturális csoportok mellett a 
„Baranya Megye Szépe” versenyzői is részt vettek. A záróprogram keretében 
együttműködési megállapodás aláírására került sor Komló városa és egy, az 
Unió közösségén kívüli településsel, a kárpátaljai Beregszászi Járásban fekvő 
Nagyborzsova községgel. A nagyterem előtti folyosón 2x2 méteres felületen, 
FOTÓMONTÁZSON kerültek megjelenítésre az elmúlt napok eseményei. 
 
Ezzel egyidőben az Eszperantó téren a 40+Zenekar, a Rocktorock lépett föl, este 
HOBO ÉS BANDÁJA élő koncertjére került sor. Az estét a Carlos Acoustic 
Zenekar zárta.  
A KBSK sportpályán a Komlói Bányász SK-Paks II. –NBIII. labdarúgó 
mérkőzésen szurkolhatott a közönség.  
 
Elmondható, hogy nagyon sok programelemmel tarkított Komlói Napok és 
Bányásznap rendezvénysorozatot sikerült megvalósítani. Bízunk abban, hogy a 
„Testvérvárosi Napok Komlón” című projekt is elérte célját, miszerint az 
elkövetkezendőben minden testvértelepülés saját jövőépítésében hasznosítja a 
Komlón kicserélt tapasztalatokat, hogy még polgáribb, még közösségibb, még 
együttműködőbb településeket építsünk. 
 



A Komlói Napok és Bányásznap kísérőrendezvényei is számos értékes, színes 
programot kínáltak, melyek már augusztus 29-én elkezdődtek, a Közösségek 
Háza Fotóműhely kiállításával, augusztus 31-én  Árgyelán György  és Rott 
József könyv-bemutatójával újabb kötettel gazdagodott Komló „A kőrózsa 
megfakadt” címmel. A színházban Rákos Ildikó fotóiból rendeztek kiállítást. 
Szeptember 5-én a DÖKE szervezésében 25-50-75-100 km-es kerékpáros 
teljesítménytúrák indultak a Közösségek Házától. 

A felsorolt programokon túl az Eszperantó téren a kicsinyeknek biztosított 
szórakozást a vidámpark. 
 
A rendezvények egy részét az intézmények saját költségvetésükből és saját 
pályázataikból valósították meg. A Képviselő-testület a 8/2015. (III.06.) sz. 
számú költségvetési rendeletében a Komlói Napok és Bányásznap 
rendezvényeire 13.881.e.-Ft nyújtott fedezetet. 
 
Mint arra a fentiekben is utaltam, az „Európa a polgárokért - Testvérvárosi 
Napok Komlón” című projekt utófinanszírozott, így a projekt során felmerült 
költségeket Komló Város Önkormányzata előlegezte meg a költségvetés folyó 
forrásai terhére. A támogatás csak a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtását 
követően hívható le.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 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, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadja a Komlói Napok 
és Bányásznap valamint a „Testvérvárosi Napok Komlón” programjairól szóló 
beszámolót és köszönetét fejezi ki a szervezőknek a rendezvények sikeres 
lebonyolításáért. 
 
 
 
Komló, 2015. szeptember 11. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


