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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 34/2020. (III. 5.) sz. határozatával egy 5 tagú szervezőbizottság 
létrehozásról döntött, amelynek feladata a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) fennállásának 
100. évfordulója méltó megünneplésének előkészítése volt. E munkacsoport (továbbá egyes 
volt és jelenlegi sportvezetők, a város polgármestere és alpolgármestere) a fenti célból az elmúlt 
években rendszeresen ülésezett, rendelt feladatát teljesítette. A munkacsoport által 
megfogalmazott célok - amelyek a lehető legmélyebben nyúlnak vissza Komló sporttörténetébe 
– találkoztak a még működő KBSK-s szakosztályok elképzeléseivel, így született döntés egy 
jubileumi eseménysorozat megrendezéséről. 
 
Tekintettel arra, hogy napjainkig sok szakosztály megszűnt, vagy átszerveződött, az aktuális 
sportrendezvényekre a valamikori szakosztályok csak egy része lesz képes, így azt a lehetőséget 
kínáljuk föl a szakosztályok számára, hogy korosztálytól független találkozó keretében 
emlékezzenek sportmúltjukra.  
 
A megemlékezésekre zömében az idei Komlói Bányásznapok rendezvénysorozatot megelőző 
héten kerül sor. 
A rendezvényeket lebonyolító szakosztályok a következők: 

- Asztalitenisz: a rájátszás (Final Four) sportesemény megrendezésével emlékeztek az  
elmúlt 100 év eseményeire. 

- Kézilabda és kosárlabda együttesen: 2022. augusztus 27-én a Komló Városi 
Sportközpontban fiataloknak nyújtott sportági ismeretekből tartják bemutatójukat, 
valamint öregfiúk/öreglányok mérkőzéssel emlékeznek.  
- Labdarúgás: 2022. augusztus 28-án a KBSK Sporttelepen, a Kézilabda-Kosárlabda 

Szakosztályhoz hasonló módon tartja rendezvényét. 
- Atlétika: 2022. augusztus 28-án egy belvárosi futónappal emlékezik az évfordulóra. 
- Sakk: 2022. augusztus 27-én a Béke kerthelyiségben: amatőr és lakossági bevonással,  

sakk-szimultán formájában emlékezik. 
- Természetjárás: 2022. augusztus 27-én az Arborétumban vetélkedőkkel megfűszerezve 

tartja rendezvényét.  
- A többi szakosztály: teke, autó, ökölvívás, kerékpár, torna csak a zárórendezvényen   

való részvétellel emlékeznek. 
 
Az évforduló kapcsán készült egy 100 évet felölelő könyv, mely a különböző sportágakat 
időrendi sorrendben és apró részleteiben is bemutatja.   
 
A Komlói Bányász Sport Kör ünnepi közgyűlése (2022. augusztus 29-én) a Városi 
Sportközpontban kerül megrendezésre, amely rendezvényre valamennyi szakosztály meghívást 
kap. A közgyűlést követően az egyes szakosztályok delegáltjainak lehetősége lesz a személyes 
találkozóra, amely szintén a 100 éves jubileum megünneplésének jegyében kerül megtartásra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság 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 – az  alpolgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK 100 rendezvénysorozat 
programjairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja az előterjesztésben részletezett, a Komlói Bányász Sport 
Klub (KBSK) fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozat programjait. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a 34/2020. (III. 5.) sz. határozattal létrehozott 
munkacsoportot (szervezőbizottságot), hogy az 1. pontban foglalt rendezvénysorozat 
programjait koordinálja. 
 
Határid ő: 2022. szeptember 1. 
Felelős: Kispál László alpolgármester 
 

 
Komló, 2022. június 7. 
 
 
 
       Kispál László 
       alpolgármester 


