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Augusztus 29-30.-án a Nagylók Kultúrájáért Baráti Társaság szervezésében került
megrendezésre a II. Nagylóki történelmi napokra. 29.-én pénteken 19 óra után a Nagylóki
Tavi Palota Turistaháznál gyülekeztek a Szervezők és vendégek, hogy a Község központjában
lévő Hősök-terére induljanak gyalogosan, hogy a 100 éve az I. világháborúban elesettekről
koszorú elhelyezésével megemlékezzenek, és egy imát mondjanak értük. A megemlékezés
után fáklyákkal a kezükben indultak vissza a Tavi Palotához. A fáklyák fénye hosszan
beragyogta az utat és tette meghitté az estét.
2014.08.án szombaton 10 órakor kezdődtek a programok melyek a Tavi Palota Turistaház
udvarán a mellette lévő lovas pályán ás a Piroska Horgásztó partján valamint a tavon kerültek
megrendezésre. A lovas pályán és környékén kézműves bemutató és vásár volt, a pálya
távolabbi sarkában kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. A kézműves bemutatók
korosztálytól függetlenül várták a vendégeket érdeklődőket, ahol megismerkedhettek a
kovácsolás fortélyaival, a kosárfonás technikájával, a Turistaház udvarán az agyagozást
lehetett megtekinteni. A horgásztó falu felöli oldalán a XVII. Századi tábori élet kellékeit
láthatták a résztvevők. A táborban megismerkedhettek a füvesasszony „orvosságaival” és a
betegségekre adott tanácsaival valamint a szövés technikájával, mindezt a Bethlen Gábor
Hagyományőrség segítségével. A délután Mare Temporis nyugati zsoldos kompánia
bemutatója során megismerkedhettek az érdeklődők a francia zsoldosok fegyverzetével és
ruhaviseletével, melyen a kor női divatját is bemutatták, majd a magyar fegyverek és
ruhaviselet került bemutatásra a Tatai Pálffy Kompánia és a Nagylók Kultúrájáért Baráti
Társaság segítségével. A XVII század viseletének bemutatója után egy látványos harci
jelenetnek lehettek szemtanúi a vendégek, miután a Haditáboron Dereglye segítségével a tóról
támadást indítottak a hajdúk, és az ágyuk is előkerültek, amik még élethübbé tették a csatát. A
program a lovas pályán folytatódott a csata után ahol a lovaké volt a főszerep, először azt
láthatták, hogyan lehet a lóval illetve lovakkal szinte egyként gondolkodni és mozogni szavak
nélkül. A Dáma lovasbemutató következett ahol a hölgyek az angol nyeregben való lovaglást
mutatták be és hogy, milyen kialakítása van egy ilyen nyeregnek, hogy a hölgyek le ne
essenek lovaglás közben és a pálca amit használnak nem az állat fenyítésére szolgál, hanem az
helyettesíti a lábat a másik oldalon.( Az Angol nyereg esetén a hölgyek nem tették/tehették át a
lábukat a lovon mert az illetlenségnek számított.) A késő délután a vidámságé volt, a lovas
akrobaták azt mutatták meg, hogy milyen próbákat kell kiállni ahhoz, hogy az ember lovat
idomíthasson és lovasnak mondhassa magát. A pálya mellett a sakkozni vágyók tehették
magukat próbára a nagyméretű fafigurák és tábla segítségével. Az este zenés műsorral
kezdődött melyen a korabeli zenét a Héttorony Hangászok zenekar szolgáltatta. A zenére a
helyi néptánc csoport járta a táncot és tette még hangulatosabbá az estét, a program a lovas
tűzzsonglőr bemutatóval zárult. Reméljük minden résztvevő gazdag emlékekkel ment haza a
rendezvény végén és már alig várják a következő Nagylóki Történelmi napot.

