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A Tiszakécskei Lovasegyesület 2020. november 07-i Őszi Határjárása rendben lezajlott, a 

rendezvényszervező a lehetőségekhez mérten megfelelően bonyolította le a rendezvényt. Az 

időjárás nem is lehetett volna kedvezőbb, az előkészületeknek megfelelően a lebonyolítás 

minden résztvevőnek elnyerte a tetszését. 

Az előzetes egyeztetés nyomán a pandémiás helyzetre való tekintettel a célirányos 

csillagtúraszerű „szomszédolás” helyett a körtúra típusú határjárásra esett az egyesület 

tagjainak választása. Ugyanezen okból a zenés/táncos fellépés is kimaradt a műsorból. A 

kiinduló és végpont a Tiszakécskei Lovaspálya, ahol ügyelve az építési felvonulási területre, 

a rendezvénysátor adott teret a gyülekezőnek, valamint a visszaérkezést követő cateringnek. 

Az érkező résztvevőket frissen sült pékáruval, meleg kávéval és frissítőkkel vártuk. A 

fogatok és az önállóan lovaglók a pályán sorakoztak fel, hagyományosan szemlére, majd az 

egyesület elnökének vezényletével a három pihenővel együtt mintegy 4 órás határjárás vette 

kezdetét. Az út során a résztvevők a tájegységekre jellemző élővilággal és flórával 

ismerkedtek, valamint az idősebb tagok előadásában a történelmi visszatekintésekkel a 

tanyavilág sajátosságait és az elmúlt száz évben történt változásait hallgathatták meg. 

A megállók során üdítők és ivóvíz, valamint útravaló kóstolók kínálása tette színesebbé a 

vonulást. Az útvonal minimális közúthasználat mellett érintette a Kerekdombi-dűlőt, 

Székhalom és Sárhalom dűlőt, a Bogárzót, az Árkus-dűlőt valamint a Nyomás-dűlőt is. A 

Lovaspályára visszaérkezést követően melegen tartó edényzetben büféasztal rendszerű 

catering ebéd várta a résztvevőket, ezzel zárult a rendezvény.  

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 rendezvényszervező kifejezetten ügyelt a veszélyhelyzettel összefüggésben a 

maszkhasználat betartására, a catering során az asztalok közötti és az asztalon belüli 

megfelelő távolságára (kivéve az egy háztartáson belül élők), a fogatokon helyet foglalók 

elosztására (kivéve az egy háztartáson belül élők), és bár nem gazdaságos/környezetbarát, de 

kis kiszerelésű üdítők/ásványvizek kerültek kínálásra a minél kevesebb kontakt érdekében. 

Érkezéskor mindenkinek egészségügyi nyilatkozatot kellett kitöltenie, valamint 3 automata 

kézfertőtlenítő-adagoló és tartalék szájmaszk is biztosított volt. 

A körülményekhez képest a Lovasegyesület történetében először került megrendezésre 

olyan rendezvény, ahol 100%ban biológiailag lebomló bambuszpapír poharak és tányérok, 



valamint fa evőeszközök és kávépálcák kerültek felhasználásra az út előtti és alatti kínálás 

valamint az ebéd során. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


