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 A Tiszakécskei Lovasegyesület 2021. május 08-án megrendezett Tavaszi Határjárása az előírásokat 

betartva, annak megfelelően rendben lezajlott, kedvező időjárás és részvételi létszám mellett.  

 A korábbi évekhez hasonlóan a fogatoknak a Tiszakécskei Lovaspályán, az utasoknak pedig 

annak nyitott rendezvénysátrában volt a gyülekező. Az érkező résztvevőket frissen sült pékáruval, 

meleg kávéval és frissítőkkel vártuk. Sajnos egy párhuzamos rendezvény miatt ezúttal önálló 

lovasok nem érkeztek a fogatok mellé, de cserébe kilenc fogat vett részt a rendezvényen. Az 

útravalók szétosztását követően mindenki elfoglalta helyét, és az egyesület elnökének 

vezényletével kezdetét vette a határjárás Lakitelek felé. A vendéglátó ezúttal a szentkirályi Tóth 

Tanya volt. 

 Az útvonal a Rákóczitelep úton végig, a Fő úton átkelve a Holt-Tisza kettes ága mentén 

kezdődött. Megtekinthettük a hármas ág folyamatban lévő átalakítását is, melyek során a 

résztvevők a tájegységekre jellemző élővilággal és flórával ismerkedtek, azt követően 

elkanyarodva a holtágtól a megállók során vegyes előadásban a tanyavilág változó sajátosságait, 

történelmét, alakulását hallgathatták meg. A megállók során természetesen rendelkezésre állt 

üdítő és ivóvíz, valamint útravaló kóstoló is. Az útvonal ismét törekedett a minimális 

közúthasználatra, de mivel kikerülhetetlen, Kerekdombot dél felől érintve az épülő M44 felé 

vettük az irányt. Vissza nem térő alkalom volt fogatokkal átkelni egy „autópályán”, egyúttal 

egyedi nézőpontból, közelről szemlélhettük meg az épülő Tisza-hidat. 

 Szentkirály délkeleti határát megközelítve kanyarodott rá a menet a Tóth Tanya hátsó bejáratára, 

ahol a vendéglátóink frissítőkkel és a Fejedelmi pékség réteseivel várták az érkezőket. A 

többfogásos ételkínálat a teraszon és a hozzá kiegészített asztalokon-padokon lett feltálalva, 

valamint kis kiszerelésű üdítők/ásványvizek kerültek kínálásra. 

A visszaút a Szentkirály-Tiszakécske úttal párhuzamosan haladt az épülő M44 autóútig, ahol a 

fogatok átkeltek a leendő útszakaszt jelölő töltéseken, majd kisebb szakaszon a műúton haladt a 

sor, végül ismét földúton haladtunk egészen a Lovaspályáig, ahol a fogatok szemlére 

felsorakoztak, ezzel lezárva a rendezvényt. 

 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 kifüggesztésre került. A rendezvényen való részvétel ingyenes volt, de a 

hatályos egészségügyi előírásoknak meg kellett felelni, különös tekintettel a védettségi igazolással 

nem rendelkezőknek a maszkhasználat betartására, a catering során az asztaloknál és a fogatokon 

helyet foglalók elosztására (kivéve az egy háztartáson belül élők). 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


