Tisztelt Lovas Hagyományőrző Barátunk!

Idén ismételten megrendezzük a Tápió vidék egyik legrangosabb fesztiválját a TápióFesztet. Ez a pár nap remek
alkalom lesz arra, hogy újra megmutassuk, hogy térségünk képes az összefogásra. Nagyszabású rendezvényünk
már most több nagy turisztikai régió érdeklődését is felkeltette. Erre méltán lehetünk büszkék!
A Tápió-vidék városai, falvai mellett számos a térségünkkel szomszédságban található település elfogadta a
meghívásunkat és részt vesz a fesztiválon emelve annak színvonalát. Idén Cegléd Város lesz a kiemelt
vendégünk.
Kedves Barátunk!
Arra kérünk téged, hogy segíts emelni a rendezvény színvonalát azzal, hogy a rendezvény első napján 2017.
szeptember 9-én, szombaton - szépen feldíszített hintóddal, lovas fogatoddal, vagy hátas lovaddal lehetőleg
népviseletbe öltözve - végighajtasz a szüreti felvonulásunk útvonalán - képviselve önmagadon túl a
településedet és a Tápió vidéket.
Tegyünk meg mindent azért, hogy bizonyítsuk, hogy itt a Tápió vidéken méltó módon őrizzük őseink
hagyatékát, a kultúrát, a népszokásokat.
Ebben az évben is a fesztivál keretein belül rendezzük meg a XXXIV. Kátai Nemzetközi Tánctalálkozót is.
Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan a Dózsa Gy. úton ezrek érdeklődésének közepette fog elhaladni a
lovas szüreti felvonulás és ez után közvetlenül a menettánc, ahol a nemzetközi tánctalálkozó résztvevői és a
településeink táncegyüttesei mellett remélhetőleg Te is képviseled a településedet.
Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, kérlek a településed Tápiófeszt összekötőjét, ennek hiányában az
önkormányzatot, vagy közvetlenül a nagykátai szervezőket értesítsd a jelentkezésedről.
( info@tapiofeszt.hu, 06/20/9280 063)
Idén ismét díjazzuk a legszebb hintót, a legszebb lovas fogatot, illetve a legszebb „hátas párost”. A zsűri a
fogatok díszítettsége mellet figyelembe veszi a hagyományőrző öltözetet, az alkalomhoz illő viselkedést,
magatartást is.
A gyülekező helyszíne és a visszaérkezési pont a nagykátai strand füves parkolója a Részvényszőlő utcai
végéről történő behajtással.

Gyülekező reggel 9 00 órától, indulás 09 45 - kor.
Kérjük, hogy időben érkezz, mert a regisztráció mellett már a fogatok előzsűrizése is megkezdődik.
Természetesen a felvonulás után egy tál ételre szeretettel várunk a gyülekezési ponton felállított sátrunkban.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a feszt valamennyi programjához.
www.tapiofeszt.hu https://www.facebook.com/tapiofeszt/?fref=ts
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