„Atyáink és Elődeink - a' nélkül hogy sokat olvastak, számoltak, és
gondolkodtak volna - lovakat neveltek és méneseket tartottak; nem hogy
lovaikat pénzért adják 's azokon nyerekedjenek, hanem hogy azokra
üljenek 's másokat ültessenek, és mint hív Jobbágyai jó Királyoknak az
ellenséggel szembe szálljanak. - Az úgy volt valaha! De elmúlt.”
Széchenyi István: A Lovakrul. Pest 1828, 9.
Tata Város Önkormányzata, valamint a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő
Szövetség Közhasznú Egyesület (TTLSz) a tervezett rendezvényével a Tatán és a Tatai
Járásban élő óvodásoknak és szüleiknek szervez családi napot, ahol természet és ezen
belül is a lovas tevékenységek megismertetését tűzi ki célul a lovasélet fejlesztése
érdekében.
Ha az évkört a mezőgazdasági munkák szempontjából két félévre, egy nyárira és egy télire bontjuk,
két fordulópont adódik: Szent György és Szent Mihály napja.
„Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály!”
– köszöntötték egymást április második felében a jószág kihajtására készülő pásztoremberek, annak
tudatában, hogy amíg a sárkányölő György vitéz jeles névünnepe az igazi meleg idő évadjának
nyitányát jelöli, a szeptember végi Mihály arkangyal napja ennek a végét jelöli.
Az őszi fordulópont megünneplésére készülünk rendezvényünkkel.
5. Lovak és emberek – utcai lovasparádé
Táltos nap, Lóvoda-nap
Mihály napi vásár
2013. szeptember 28.

Lóvoda-nap a tatai Esterházy lovarda területén
kerül megrendezésre, ahol a családok együtt,
óvodájukat képviselve töltik el a napot, lóval
kapcsolatos játékokat játszanak, lovas
foglalkozásokon vesznek részt, és önállóan vagy a
szülőkkel közösen készítenek lovat- és lóval
kapcsolatos ajándéktárgyakat, hulladékból,
természetes anyagokból vagy őszi termésekből.
Megkérünk minden óvodást, hogy hozza magával és mutassa meg
kedvenc lovas játékát!
• Kézműves foglalkozásokon: rajzolnak, színeznek, hajtogatnak,
kivágnak, ragasztanak, gyöngyöt fűznek.
• Játékok: Ugrálóvárak, trambulinok, népi játékok: gólyalábak,
együttlépők, mocsárjárók…
• Gyermek tánc, gyermek aerobik, gyermek zumba, sorverseny,
seprűlovas futás…
Az óvodák önálló sátrakban mutatkoznak be és mutatják be az általuk készített ajándék tárgyaikat.
A Mihály napi vásár forgatagában az óvodások az általuk készített ajándéktárgyakkal
kedveskednek szüleiknek, barátaiknak.

A nap fő célja a közösségformálás.

Táltos nap keretében a Táltos Lovas Iskola fiatal lovasai
díjlovas- és díjugrató versenyszámokban mérik össze tudásukat.
Ki-ki minilovas fogathajtását is kipróbálhatja felnőtt hajtó
segítségével.
A tatai lovasok lovas felvonulás keretében érkeznek meg a
Kastély térre és a lovas pályára. Az itt felsorakozott a felvonulók
hintók, fogatok és a gyalogos felvonulók: huszárok, íjászok,
barantások Ökumenikus áldásban részesülnek.
A lovarda területén kívül a lovas felvonuláson részvevő hintók, fogatok mutatják meg Tata látnivalóit
vendégeinknek.
Hagyományőrző rendezvényeink megszervezésében széles körben fognak össze civilek, intézmények,
szülők és vállalkozók egyaránt.

