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 A Tiszakécskei Lovasegyesület rendezvényeinek évzáró Őszvégi Határjárása a korábbi 

évekhez (és a tavaly őszihez) hasonlóan rendben lezajlott, az időjárási viszonyok kedvezőek 

voltak a kényes talajú útvonalat figyelembe véve. A részvételi létszám kora reggel még 

halvány volt, de ahogy elindult a menet, sorra csatlakoztak a lovasok, pados kocsisok, 

hintók. 

 Rendezvényünket 2021. november 06. napján tartottuk meg. 

 A fogatok a Tiszakécskei Lovaspályán gyülekeztek, az egyesület tagjai meleg kávéval, friss 

pékáruval várták a résztvevőket a lovasépületben. Az elemózsia porciózását követően 5 

fogat indult útnak, az egyesület elnökének vezényletével. A vendéglátó ezúttal Tiszajenő 

volt, ahol a település polgármestere, Virág József (az egyesület tagja) várta a társaságot. 

 Az útvonal a Dózsatelep útra kikanyarodva és a város táblát elhagyva kezdődött. Bár 

törekedtünk a minimális közúthasználatra, néha azonban elkerülhetetlen volt, a szabályokat 

betartva aszfalton hajtani, vagy azt keresztezni. Ilyenkor a lovas polgárőrök segítették a 

forgalom irányítását. Tiszabögöt nyugat felől kerülve járta a csoport a határt, megtekintve a 

tájegységek változását. A fogatok megpihentek egy húsz perces megálló során a Kécskei 

Vadásztársaság területén, szerencsére szikrázó napsütés enyhítette a hideget, majd a 

megyehatárnál lévő buszfordulónál csatlakozott az ekkor már 11 fogatra duzzadt karaván a 

tiszajenői polgárőrség felvezető autójához, akik a közúton vigyázták a határjárókat. 

 Korábban határjárás még nem volt Tiszajenő felé, így ez volt az első alkalom, hogy ezen az 

útvonalon vonult a sor. A vasúti átjárón átkelve ismét a földutakon haladt tovább a társaság, 

míg egy nagy kanyarral (távolról megtekintve a most 10 éves templomot) a településbe 

beérve a Szolnoki útra kanyarodva (és a vasúton ismét átkelve) a vendéglátó polgármester 

telkéhez értek. Itt frissítőkkel, forralt borral és a Fejedelmi pékség réteseivel várták az 

érkezőket, a lovak ki lehetett fogni, őket is étellel, itallal várták. Ezt követően a kiállított 

(előzőleg felfűtött) kisvonat emlékkocsiba beülve pohárköszöntőt és történeti áttekintést 

hallhattunk Ezt követően gyalogosan átvonult a társaság a helyi közösségi házba, ahol 

terített asztalokon többfogásos ételkínálat, friss kávé és zeneszó várta a vendégeket.  

 Az ebéd elköltése jó hangulatban telt, majd visszasétálva a fogatokat készítették fel a 

visszaindulásra. Itt Virág József megköszönte az egyesületnek és elnökének a látogatást, 

remélve, hogy hamarosan ismét a településre látogat az egyesület. Sajnos az idő szűke miatt 

több látnivaló (például a motormúzeum vagy a katonai bunker megtekintése) a következő 

rendezvény programjára halasztódott.  



 A visszaút ezúttal a megyehatárig (a polgárőrség felvezetésével) a 4625. sz. közúton haladt, 

majd a buszfordulót elérve a fogatok ismét földúton haladtak, egészen a Lovaspályáig, 

lezárva a rendezvényt. Időközben a lovakat kímélve a Tiszabögön és a tanyavilágban élők, 

valamit a rév felé igyekvők lecsatlakoztak, így a lovaspályára érkezéskor díszszemlére 

felsorakozás ezúttal elmaradt. 

 A rendezvényt megelőzően Tiszakécske város hirdetőtábláin plakátok reklámozták a 

rendezvényt (a megfelelő kötelező elemekkel). A rendezvény ideje alatt fotódokumentáció 

készült, a kötelező „C” típusú infótábla útközben is kifüggesztésre került. A rendezvényen 

való részvétel ingyenes volt, de a hatályos egészségügyi előírásokra ügyelve osztottuk el a 

fogatokon helyet foglalókat. A rendezvényről hírt adott a szoljon.hu Szolnok megyei 

hírportál is. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


