
 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Református Egyházközség Nagydorog 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Surányi Réti Katalin  

Levelezési cím:7044 Nagydorog Kossuth L. u.66 

Telefonszám: 06303992579,75-332136 

E-mail cím:Surányi Réti Katalin (retikata.lp@gmail.com) 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

    Millenniumi tölgyfa 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet  □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
7044 Nagydorog Kossuth Lajos. u.79 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
x települési □ tájegységi x megyei □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 
A szakirodalom szerint a Kárpát medencébe őshonosak a különböző tölgyfa fajok. Szeretik a 

homokos, laza, közepesen mély rétegű vályog talajt, ahol a talaj vízszintje magas. Kedvező 

körülmények között a kocsányos tölgy akár 800-1000 évig is elélhet. A kocsányos tölgy 

matuzsálemi élettartama, jelentős magassága és törzs átmérője,terebélyes koronája miatt a 

mitológia égi isteneinek szent fája volt. Nem véletlen, hogy Linné a „Quercus robur” 

tudományos nevet adta neki hiszen a latin kifejezés az erősségre,keménységre,  szilárdságra 

utal. 
 

A tölgynek  amúgy, jelentős szimbólumértéke van. Romolhatatlannak vélt kemény fája révén 
válhatott a nagyság, a rendíthetetlen erő, a kitartás és a halhatatlanság jelképévé. Már az 
antikvitásban a főistenség fája. Termetes növése, erős gyökerei miatt a férfiasságnak is 
szimbóluma. Az ókori Rómában rangjelző, hatalmi jelkép: a "tölgylombos polgárkoszorú" a 
római polgárokat illette meg. Kitüntetésként aranyból készült tölgykoszorút tettek azoknak a 
fejére, akik római polgárok életét mentették meg. A keltáknál világfa, mely az eget köti össze a 
földdel. Mivel gyakran éri villámcsapás, a germánoknál Thor viharisten szent fája lett. A néphit 
gyógyító erőt tulajdonított a tölgy levelének, parazsának és hamujának. Az Ószövetségben az 
erő kifejezője. A kereszténységben az erős, szilárd hitet jelenti. 
Napjainkban is az érdeklődés középpontjában állnak a tölgyfák. 



A szakmai közönség szavazatai alapján 2015-ben a kocsányos tölgyet választották az Év 

Fájává. Külön is büszkék lehetünk arra, hogy az ország lakosságának javaslata alapján a 

Bátaszékiek büszkeségét a 300-400 éves molyhos tölgyet választották meg az Év Fájává.  

Ebben az évben ez a fa fogja Magyarországot „képviselni” az Európa Fája       megtisztelő 

címért folytatott versenyben.  
 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1896. február 28-án „az ország ezeréves 
fennállásának ünnepe alkalmából kiültetendő fák ügyében" adott ki rendeletet. Ebben kérte 
az államerdészeti közegeket, hogy mind a kincstári, mind az egyéb területeken segítsék elő 
az emlékültetvények létesítését. A Tolna-i vármegyében több ezer fát ültettek el ebből az 
alkalomból, számosat épp református templomok kertjébe, vagy a templom elé. Törekedtek 
arra is, hogy lehetőleg hosszú életű fák kerüljenek a földbe, amihez a Darányi-féle rendelet 
a tölgyeket és a hársakat ajánlotta. Ugyanakkor „az alkalom nemzeti jellegénél fogva" a honi 
fákat kívánta előtérbe helyezni. 
„Igen természetes - olvashatjuk a rendeletben-,hogy a kiültetett emlékfák és facsoportok 
ápolásáról és védelméről állandóan gondoskodni kell, annál is inkább, mert ezeknek az élő 
emlékjeleknek a messze jövő számára minél nagyobb számmal való fennmaradását csak így 
lehet remélni." 

 

Darányi Ignác által kiadott rendelet szellemiségének megfelelően rendelkezett a Református 
Egyház püspöke is a millenniumi ünnepség megszervezésére. Erre utal a csatolt 1896. május 
4-i jegyzőkönyv. (1 és 2-es sz. melléklet). A jegyzőkönyvből kiderül, hogy őseink két 

kocsányos tölgyfa csemetét ültettek a millennium tiszteletére a református templom kertjébe. 

Közülük a nyugati oldalra ültetett maradt életben és hirdeti a Honfoglalás 1000-éves 

évfordulójának tiszteletét. Elődeink bizonyára tisztában voltak a tölgyfák korábban leírt 

kiemelkedő tulajdonságaival. Ezért döntöttek a tölgyfák telepítése mellett. A fa alatt tábla 

hirdeti a fa történelmi jelentőségét. (3-as sz. melléklet)  
A Református Egyház számára mindig is fontos volt a magyar identitás őrzése, történelmünk 
fordulópontjairól való méltó megemlékezés és az utódoknak való átörökítés. Ez a 
tölgyfacsemete, amely azóta óriásira nőtt, értékes dísze templomudvarunknak és 
községünknek. Sok történelmi vihart, változást kibírt, levelei minden tavasszal kizöldülnek- 
mintegy az újjászületést, újrakezdést, kitartást, hűséget, erőt, szilárd hitet jelképezve 
számunkra. Mi nagydorogi reformátusok büszkék lehetünk arra az összefogásra, 
megemlékezésre ahogy elődeink 120 évvel ezelőtt ünnepelték honfoglalásunk évfordulóját.( 
2-es sz. melléklet)  
Az ünnepséget megszervező Bálint Mihály lelkipásztor fényképe ma is látható az imaterem 
folyosóján.  (8 sz. melléklet) 

A címlapon látható millenniumi tölgyfánk nagy részt magányosan áll. Koronája boltozatos 

és széles ,félgömb alakú ágrendszere feltörekvő (4 sz. melléklet) ágai messze és 

egyenletesen szétterülnek, a keleti (jobb) oldalán a lombozat kissé hiányos. Ez abból adódik, 

hogy alatta állt egy vadgesztenye fa, mely akadályozta az egyenletes, szimmetrikus 

lombkorona kialakulását . Szakértői javaslat alapján a vadgesztenye fát a presbitérium 

kivágatta. Ezt a nagy felelősséggel járó munkát Bartha Gergely és Pesztericz Rajmund 

tűzoltók végezték el 2015. március 19-én néhány egyház tag segítségével. (5-ös sz. 

melléklet) Így ma már biztosított a lombkorona zavartalan arányos a fejlődése. 



A Nagydorogi Református Egyházközség egyik büszkeségéről Szendi József erdész adott 

szakvéleményt.(6-os sz. melléklet). Bízunk benne, hogy a ma még serdülő korban lévő fánk 

évszázadokon át hirdeti még a magyarság és a reformátusok jó hírét. 
 

A millenniumi tölgyfát a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2006-ban védetté 
nyilvánította. A Helyi Építési Szabályzat 1. és 34. oldalát csatoljuk( 7-es sz. melléklet) 
A beadvány készítése során vetődött fel az ötlet, hogy 120 év után pótoljuk első fejedelmünk 
Árpád tiszteletére ültetett, de kipusztult fát. A javaslatot a  presbitérium 2016 febr.24.-én 
megtartott gyűlése megtárgyalta és támogatta. A tölgyfa csemete kiültetésére márc.13.-án 
került sor. Ezt az alkalmat összekötöttük a márc.15.-i ünnepi megemlékezéssel. (9 sz. melléklet, 
meghívó). 
A délelőtt 10 órakor  kezdődő istentisztelet és a nemzeti  ünnepi megemlékezés után a 
megjelent gyülekezeti tagok a lelkipásztor és a presbitérium vezetésével átvonultak a templom 
kertbe. A milleneumi tölgyfára emlékezve rövid beszéd után lelkipásztorunk felolvasta az 1896 
máj.4.-i jegyzőkönyvet. A diákok részéről szavalatok és ének hangzott el. ( 10 sz. melléklet) Ezt 
követően a konfirmandusok elültették a tölgyfa csemetét. (11 sz. melléklet) 
Befejezésül a jelenlévők elénekelték a Himnuszt és a Szózatot. 
Az eseményről a Tolnai Népújság 2015 márc.18.-i száma is hírt adott. (12 sz. melléklet) A 
Nagydorog TV is rögzítette az ünnepséget. Az általuk összeállított anyag megtekinthető a 
www.yotube.hu Nagydorog Tv fiókján. 
Reméljük, hogy a számunkra nagy eszmei értéket képviselő milleneumi tölgyfa  bekerül a Megyei 
Értéktár értékeinek sorába, ezzel is gazdagítva és színesítve Tolna Megye kincseit 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

Nagydorogi Református Egyházközség 1896. május 4-i jegyzőkönyve. 

Nagydorog Nagyközség Településrendészeti Terve 2006. 34. oldal  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 15/ 2010. ( XI. 18.) önkormányzati rendelete. 

       Tolnai Népújság 2015.03.18. száma 

       Nagydorog Tv (www.youtube.com/nagydorogtv)   

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yotube.hu/


 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja: 
Címoldali fénykép, 3-as és 4-es számú melléklet 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

 

a./ Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

b./ Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága Pécs 

c./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Nagydorog 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat: 

Jaksa János javaslattevő kijelentem, hogy a fényképeket saját magam készítettem, és 

hozzájárulok azok más területen történő felhasználásához. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1/a sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/b sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-es sz. melléklet 

Kivonat a Nagydorogi Református  Egyházközség 2. sz. jegyzőkönyv  anyagából 

(210-211 oldalak) 

1896 május  4-iki gyűlés 

Jelen voltak Bálint Mihály lelkész elnöklete alatt ifj Tancsa Pál T.Tancsa Pál Látos János 

Látos József Jaksa János K. Kovács József L Sárvári István Varga Mihály Kis József  Zsebő 

Mihály Galág Pál Galág István Jaksa József Bozóti Mihály Pál János Herczeg Mihály Renkez 

József presbiterek. Térmeg János gondnok Horváth Ferenc kis kurátur. 

1. Elnök felolvassa püspök Úr levelét melyben felhívja az egyháziakat hogy május  10.-

én édes hazánk ezer éves fennállása emlékére ünnepet szenteljenek. 

/: lásd püspöki körlevelet ide vonatkozólag lelkész beterjeszti elfogadás végett az 

ünnep programját. Az ünnepély egész terjedelmében elfogadtatott mely a 

következőkben áll 

Mál.10.-én reggel 4 órakor fél óráig tartó ünnepi harangozás lesz mire a torony a 

középületet és magán házat nemzeti zászlóval  díszítendő. D.u.  ünnepi isteni 

tisztelet tartatik melyre  a községi Elöljárók iskolák meghívandók az isteni 

tiszteletre  községi Előljárók az egyházi  Előljárók az iskolák saját nemzeti zászlójuk 

alatt a felnőtt leányok fehérbe öltözve saját fehér zászlójuk alatt indulnak a 

templomba a harmadik harangszó végezetével. A körmenet a faluba  zászlók alatt 

este tűzi játék s végre bál az iskola  javára. Utoljára  emlék fa ültetés. 

2. Bálint Mihály mint lelkész elnök ezeket megelőzően jelenti, hogy Térmeg János 

gondnok gondoskodott két emlék fáról melyeknek ünnepélyes elültetésére felhívja 

az egyházi tanácsot.Mire az egyházi tanács a templomból hol a gyűlés kezdetétől 

részt vett d.u. az isteni tisztelet végezetével nemzeti lobogó alatt a templom  

udvarra vonult melynek keleti részén a múlt ezred év első fejedelme Árpád 

emlékére a nyugati részén pedig az ezred utolsó fejedelme I. Ferencz József  

apostoli király emlékére két tölgy fát ültettek. 

név szerint: Bálint Mihály lelkész Pataki Gizella  férje ifj Tancsa  Pál Tancsa  

Zsuzsánna T.Tancsa Pál Timár Zsuzsanna Látos János Tót Sára Látos József Böröcz 

Anna  Jaksa János  Kovács Zsuzsánna K.Kovács József Borbás Mária L. Sárvári István 

Német Mária Varga Mihály  Herczeg Erzsébet Kiss József Herczeg Éva Zsebő Mihály 

Bordás Zsuzsánna  Galág  Pál Galág Erzsébet  Galág  István Tancsa  Erzsébet  Jaksa  

József Miklós  Éva Bozóti Mihály Dömök Zsuzsánna  Pál  János  Böröcz Éva Herczeg 

Mihály Böröcz  



Zsuzsánna  Renkecz József  Látos  Zsuzsánna  Térmeg  János  gondnok Timár Éva 

Horváth Ferenc  kis kurátor Bús Éva férje. 

Örök idők emlékéül  adatik az utókornak. 

 

Bálint Mihály elnök     Harsányi József 

  lelkész     Pál János 

Térmeg János      Györe István 

  gondnok 

 

 

                                                                                                                                                                  



3-as sz. melléklet

                                   

 



 

4-es sz. melléklet 

 

 



5-ös sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-os sz. melléklet 

SZAKVÉLEMÉNY A MILLENNIUMI TÖLGYFÁRÓL 

Hazánkban őshonos tölgyek közül térségünkben a kocsányos tölgy található meg 

legnagyobb számban. Nagydorogon és környékén az itt uralkodó éghajlati, 

csapadékviszonyokból és talajadottságból kifolyólag előfordulása nem mondható 

általánosnak, egyes területrészek szolgálnak megfelelő termőhellyel számára. Mára a zárt 

állományok is erősen megfogyatkoztak, és  ritkaság számba mennek az idős nagyméretű 

faegyedek. A Nagydorogi Református templom kertjében található öreg kocsányos tölgy ( 

Quercus robur ) mind kora, mind méretei alapján és nem utolsó sorban a hozzá 

kapcsolódó egyháztörténeti és kultúrtörténeti örökségünk miatt, nemcsak szűkebb 

környezetének gyöngyszeme, hanem a régió kiemelkedő jelentőségű idős tölgyei közé 

tartozik. A törzse 460 cm-ig ágtiszta, majd innen ágazik szét koronája négy vastag ág 

formájában. Mivel nem zárt állományban helyezkedik el, koronája terebélyes, vastag ágai 

egyenesen törnek az ég felé. A korona szabályos növekedését a mellette álló beteges 

vadgesztenyefa akadályozta, amit helyesen a terület tulajdonosai eltávolítottak, így 

elhárult az akadály a lombkorona szabályos fejlődése elől. A fa egészségi állapota kitűnő, 

sem biotikus, sem abiotikus károkozás nem észlelhető rajta. Környékünkön mára az ilyen 

idős, de még kitűnő  egészségi állapotnak örvendő kocsányos tölgyekből egyre kevesebb 

található, ezért megérdemli a kiemelt figyelmet. 

Elhelyezkedése:  

         EOV. koordináták:        X – 620 029             Y – 142 797 

         Földrajzi koordináták:  Ész. – 46o 37,732’   Kh. – 18o 39,364’ 

Méretei: 

          Magassága: 25-27 m. 

          Mellmagassági átmérője: d1,3 – 105 cm. 

          Mellmagasságban mért kerülete: k1,3 – 336 cm. 

A fellelhető egyházi iratok tanúsága szerint, amit az öreg tölgyfa előtt található táblácskán 

is olvashatunk: „ A Nagydorogi Egyházközség által 1896 – ban ültetett emlékfa. A 

HONFOGLALÁS emlékét hirdeti, és az EZREDÉVES MAGYARORSZÁGOT köszönti.” Az 

immáron 120 éves tölgy a mi Tanúfánk, számunkra  jelenti a múltat, a jelent, és bízunk 

benne, hogy sokáig a jövőnk részét is képezni fogja. 

Nagydorog, 2016. január 30.                                                        Szendi József 

                                                                                                                erdész            



  7/1 sz. melléklet 

                          

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  7/2 sz. melléklet 

 

7/2 sz. melléklet 

 



8. sz. melléklet 

Bálint Mihály 1880-1912-ig nagydorogi lelkipásztor 

 



9. sz. melléklet 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Légy tölgyfa, mit a fergeteg 

Ki képes dönteni, 

De méltóságos derekát 

Meg nem görbítheti.,,(Petőfi Sándor) 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk ünnepségünkre, melyet 
március 13-án  (vasárnap)tartunk a gyülekezeti teremben  majd ezt 
követően  a templomudvaron. 

 de. 10 órakor ünnepi istentisztelet Nemzeti Ünnepünk 
jegyében  

 ünnepi műsor a templomkertben a 120 éves   milleneumi 
tölgyfánál 

 új tölgyfacsemete ültetése a honfoglalás emlékére  

A Nagydorogi Református Egyházközség Presbitériuma 



10 sz.melléklet 

 

11 sz.melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. sz.melléklet 

                                      (Másolt szöveg) 

Faültetéssel emlékeztek a honfoglalás 

eseményeire 

 

NAGYDOROG Egy kocsányos tölgyfa csemetét ültettek el a 

templomkertben a honfoglalás emlékére a Nagydorogi Református 

Egyházközség Presbitériuma kezdeményezésére konfirmandus fiatalok. 

Áll már egy másik tölgy a kertben,ez éppen idén 120 esztendős. 1896. 

májusában I. Ferenc József tiszteletére ültették. Az ötletgazda Jaksa 

János presbiter értesítette lapunkat arról,hogy szeretnék ezt a fát 

felvétetni a megyei értéktárba. Azt mondta ,hogy megtalálták az 

egykori jegyzőkönyveket,amit az ünnepélyes alkalom a közösség 

lelkész,,Surányi Réti Katalin fel is olvasott. Az akkori lelkipásztor , 

Bálint Mihály leírása szerint 1896. május 11-én a millennium 

tiszteletére két tölgyfát ültettek a templomkertbe,egyet első fejedelmünk 

,Árpád előtt tisztelegve, a másodikat pedig az évszázad utolsó 

uralkodója I. Ferenc József tiszteletére. Arról nincs adat,hogy mikor és 

hogyan de az Árpád fejedelemnek címzett tölgy kipusztult, a másik 

viszont idén 120éves. Innen adódott az ötlet ,hogy ültessenek egy másik 

csemetét. Erre a március 15-e alkalomból tartott ünnepi istentisztelet 

után került sor. Az igehirdetés 70-80 résztvevője kivonult a 

templomkertbe, ahol a gyülekezet lelkipásztora felolvasta a korabeli 

dokumentumokat,konfirmandus diákok pedig elültették azt a 

kocsányos tölgyet,amit egy mohácsi kertésztől kapott térítésmentesen a 

Nagydorogi Református Egyházközség Presbitériuma. 

         Vida Tünde 


