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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Napok és Bányásznap rendezvénysorozata 2016. szeptember 2-4. 
között került megrendezésre. A programsorozat első rendezvénye szeptember 2-
án (pénteken) a Sportközpontban a XVIII. Komlóért Expo kiállítás és vásár 
volt, ahol dr. Rákossy Balázs európai uniós források elosztásáért felelős 
államtitkár  köszöntötte a több mint 40 kiállítót és a közönséget. Dr. Hoppál 
Péter kultúráért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig 
beszédében hangsúlyozta a Komlóért Expo-hoz hasonló kiállítások fontosságát. 
 
Délután a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóval indult a Múzeumkertben, 
a második alkalommal sorra kerülő „Szárba szökkenő jövőnk” című új kalászok 
megszentelésével, a Pöndöly utánpótlás 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 az ünneplők a Pécsi Ércbányász Fúvószenekar koncertjét 
hallgathatták meg.  
 
A hivatalos ünnepségekkel egyidejűleg színes programok várták az 
érdeklődőket. Szeptember 2-án este az Eszperantó téren a Nomád Blues Rock, 
majd Péterfy Bori és a Love Band élő koncertjére került sor, majd a Like ’90 
Party-DJ.Pepe  & DJ.White szórakoztatta a közönséget. 
 
Másnap délelőtt, a Tesco Parkolóban Police Road Show vette kezdetét. 
 
Az Ady Endre utcában létrehozott emlékhelyen a bányásztársadalom képviselői 
emléktáblát avattak Jex Simon, a komlói bányaművek első főmérnöke 
tiszteletére, a Komlói Nyugdíjas Bányász Szakszervezet és a Tisztelet 
Komlónak Egyesület közös szervezésében.  
 
Az Eszperantó téren a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
koordinálásával a Civil  Ízek Utcája főzőversenye zajlott, a vendég a Kanizsai 
Dödölle Csapata volt. 
A színpadon délelőtt a New Generation, és Fonti5 táncbemutató tartottak, 
majd a Rocktorock Zeneka és a CS.Í.T. Zenekar lépett föl, majd este az 
Express Zenekar teremtett fergeteges hangulatot.  
 



Este a rendezvénysorozat csúcspontja ismét a tűzijáték volt, mely a korábbi évek 
bemutatójánál még szebb elemekkel koronázta meg az estét. Ezt követte az 
utcabál a Wery-Take Zenekarral .  
A Városház téren szeptember 4-én (vasárnap) délelőtt kézműves 
kirakodóvásáron vehettek részt a látogatók, a hangulatot az Iszkiri Zenekar 
Gyerekműsora biztosította. A programon a mézverseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére is sor került. 
 
Az Eszperantó téren immár második alkalommal, Komló és a 
testvértelepüléseiről érkezett delegációk közösen ültették el a „Testvérvárosok 
fáját”.   
A színpadon a Pöndöly, a Párkányi Kisbojtár Néptánc Együttes műsorát, majd 
a Fekete Láng  műsorát nézhette meg a közönség. 
 
A Hotel Béke Kerthelyiségében zajlott a már hetekkel korábban meghirdetett, és 
a Tisztelet Komlónak Egyesület által lebonyolított „ III. Komlói Nemzetközi 
Pálinka és Pogácsa Mustra” eredményhirdetése. 
 
Délután ismét egy másik helyszínen, a KBSK Sportpályán a Komlói Bányász 
SK-Paks NB III. labdarúgó mérkőzésen szurkolhatott a közönség. 
 
A Sportközpontban a Baranya Megye Szépe Városi Elődöntőjére került sor.   
 
Az Eszperantó téren a Másvilág Zenekar, a 40+zenekar lépett föl, este a nap 
sztárjai, az Irigy Hónaljmirigy  zenekar élő koncertjén szórakozhatott a 
közönség.  
 
Miközben az Eszperantó téren folytak a koncertek, addig a Hotel Béke előtti 
Márka-Csille Emlékhelynél a bányásztársadalom képviselői és bányász 
hozzátartozók emlékeztek és gyújtottak mécsest elhunyt társak, családtagok 
emlékére. 
 
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, melyek már augusztus 29-én elkezdődtek a Magyar 
Fotográfia Napja – a Komlói Fotókör és a Közösségek Háza Fotóműhely 
kiállításával a Közösségek Házában. 
Szeptember 1-jén a XI. Fiatal komlói és kistérségi alkotók kiállítása nyílt meg a 
Muzeális Gyűjteményben.  



Szeptember 3-án a DÖKE szervezésében Nyárcsalogató Kerékpártúrára került 
sor. Szeptember 5-én pedig Rákos Ildikó aktfotó kiállítása zárta a 
rendezvénysorozatot. 

A felsorolt programokon túl az Eszperantó téren főként a kicsinyeknek 
biztosított szórakozást a vidámpark. 
 
A rendezvény költségeit az Önkormányzat részben saját, részben pedig  
intézményei  költségvetése terhére biztosította. A Képviselő-testület a 3/2016. 
(III.4.) sz. számú költségvetési rendeletében a városi nagyrendezvényekre 
elkülönített 18.111.000.-Ft forintból bruttó 8.079.350-Ft került felhasználásra 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, 2016. szeptember 14. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


