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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóvár Város Önkormányzatának delegációja 2017 augusztusában utazott el 
Csíkkozmásra, ahol többek között felkeresték azt a nyergestetői emlékhelyet is, mely 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyeként 
ismert. Ambrus Aladár kopjafa-faragót idézve: „Konok emberek a székelyek, ha 
valamit elhatároznak, a világ minden kincséért sem tágítanak tőle. Ilyen volt a magyar 
szabadság ügye is. Tuzson János őrnagy és 200 székely katonája fejébe vette, hogy a 
Csíkszereda felé előrenyomuló többezres orosz hadtestet megállítja az utolsó, 
stratégiailag védhető ponton, a Nyergestetőn. E helyszín a Háromszéki-medencét és a 
Csíki-medencét összekötő átjáró a Csíki-havasok és a Torjai-hegység között. A 895 m 
magasságban lévő nyereg, hágó az utolsó védhető hely az Ojtozi-szoroson áttörő 
csapatok ellen. Számtalan véres ütközet helyszíne volt tatár és török beütésekkor.  A 
sokszoros túlerőben lévő orosz sereg nem bírt a székelyekkel. Tuzson János honvédei 
1849. augusztus 1-jén többször is visszaverték az orosz támadást. Mígnem egy román 
pásztor a védők hátába vezette az ellent.” A nyergestetői ütközet helyszínén 
emlékoszlop őrzi a csatában elesett székely hősök emlékét. Az emlékművel átellenben, 
az erdő szélén lévő területen, egy tömegsírban hantolták el akkor az ütközet áldozatait, 
akiknek emlékét többek közt rengeteg kisebb-nagyobb fa- és vaskereszt, valamint 
számtalan kopjafa őrzi.  

Felvettük a kapcsolatot Csíkkozmás polgármesterével, aki üdvözölte és támogatólag 
fogadta azt a szándékot, hogy önkormányzatunk a 2018. július utolsó hétvégéjén 
tartandó megemlékezésre kopjafát állítson az emlékhelyen, tisztelegve a hősök emléke 
előtt. 
 
A kopjafa kihelyezése nem engedélyköteles tevékenység, helyét a helyi önkormányzat 
jelöli ki számunkra. A csíkkozmási polgármester úr ajánlását követve felvettük a 
kapcsolatot egy helybéli fafaragó mesterrel, aki legfeljebb 90.000,-Ft-ért elkészíti, a 
helyszínre szállítja és elhelyezi a kopjafát – helyiek kérésének megfelelően - még az 
ünnepséget megelőző napokban. 
 
A megemlékezés pontos dátumát Csíkkozmáson még nem határozták meg. Az utazás 
négy napot érint: július 27-30.  
 
Egyre jelentősebb igény mutatkozik a program iránt, így javaslom meghirdetni a 
programot a dombóvári lakosság körében, akik önköltséges áron vehetnek részt az 
eseményen. A nagyjából 15 fős hivatalos delegáció (hivatali dolgozók, fellépők, 
önkormányzati képviselők) mellett, így az érdeklődőknek is lehetősége nyílik leróni 
tiszteletüket a hősök emléke előtt. Ezért egy 40 fős busz indítása tervezett. A 
csíkkozmási polgármesterrel történt egyeztetés alapján városunk műsorral is készül az 
alkalomra, mely amennyiben nem illeszthető be a csíkkozmási műsorba, önálló 
műsorként kerül bemutatásra. 
 
A rendezvénnyel kapcsolatos költségek: 

• Szállás Sepsiszentgyörgyön 3 éjszakára, 15 fő + 2 sofőr részére: 420.000 Ft 



• Utazás költségei: 600.000 Ft/busz, ez 15 főre vetítve 90.000 Ft  
 

Határozati javaslat 
kopjafa kihelyezésének támogatásáról a székelyföldi Nyergestetőn 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a székelyföldi 

Nyergestetőn kopjafa állítását, ezzel tisztelegve a 1848-49-es szabadságharcban 
elhunyt hősök emléke előtt. 

 
2. A Képviselő-testület a kopjafa helyi mesterember által történő elkészítésének, 

helyszínre szállításának és kihelyezésének költségére 90.000,- Ft-ot különít el az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. 24-es Testvérvárosi, külkapcsolatok 
költségvetési sora terhére. 

 
3. A Képviselő-testület támogatja egy 40 fős autóbusz indítását a nyergestetői 

emlékhelyen 2018 júliusában megtartásra kerülő megemlékezésre, a hivatalos 
delegáció szállás és utazási költségére 550.000 Ft-os keretösszeget különít el a 2. 
pontban megjelölt kiadási előirányzat terhére. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére.  
 
Határid ő: 2018. június 30. – megrendelés lebonyolítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
          polgármester 
 


