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A szántásban is a gyakorlás teszi a
mestert
2017-ben hetedik alkalommal rendezték meg a regionális szántóversenyt
Székkutason, ahol több mint harminc induló vett részt. Nánai Attila másodszor szállt
traktorba a minél jobb helyezésért. Tavaly kategóriájában második lett és az országos
szántóversenyen is részt vehetett.

A szántás is tudomány. Nem meglepő ez. A jó traktor és a jó eke még nem elég, szükség van egy
traktorosra is, aki töviről-hegyire tudja, hogy mit csinál. Nos ilyen traktorosból nem volt hiány a VII.
Székkutasi Regionális Szántóversenyen
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/hetedszer-is-szantasra-
szantak-magukat-180471). Idősebb, �atal és még �atalabb versenyzők pattantak a különféle
traktorok nyergébe, de volt olyan is, aki a hagyományőrzés jegyében lovat fogott az eke elé.

Nánai Attila

Nánai Attila, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója második alkalommal vett részt a
megmérettetésen. Attila már 15 évesen érdeklődött a szántás iránt, akkor viszont leginkább még
nézőként volt jelen. Később aztán, egyetemi tanulmányai alatt még közelebb került a szakmához. Az
V. Székkutasi Regionális Szántóversenyen segítőként volt jelen és ez volt a végső lökés, amit
követően úgy döntött, hogy ő is versenyezni szeretne.

„Tavaly próbálkoztam, de akkor még kevesebb sikerrel, idén már kicsit jobbnak érzem az egészet,
optimistább vagyok. A tavalyi élmény hozott vissza, folytatni akartam és tökéletesíteni a technikámat.
Szeretnék jó lenni ebben a kategóriában.” – mondta el Attila.
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Terelőútvonalon járnak a buszok
Vásárhelyen
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/tereloutvonalon-
jarnak-a-buszok-vasarhelyen-180516)

Tűzoltóverseny és családi nap Földeákon
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/tuzoltoverseny-
es-csaladi-nap-foldeakon-180515)

Félpályás útzár Vásárhely és Székkutas
között
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/felpalyas-
utzar-vasarhely-es-szekkutas-kozott-
180514)

A Dóm téren zeng a Notre Dame
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/a-
dom-teren-zeng-a-notre-dame-180512)

Vért is adhatnak Szent István ünnepén
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/vert-
is-adhatnak-szent-istvan-unnepen-180513)

Kézműves sörökkel telhetnek a korsók
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/kezmuves-
sorokkel-telhetnek-a-korsok-180511)

Találkozás Péreli Zsuzsa textilművésszel
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/talalkozas-
pereli-zsuzsa-textilmuvesszel-180510)

Balhé a SZIN beléptető rendszere körül
(https://web.archive.org/web/20170814175306/http://promenad.hu/cikk/balhe-
a-szin-belepteto-rendszere-korul-180509)

A versenyző a két-három fejes ágyeke kategóriában indult, ahol tavaly második helyet szerzett.
Ennek köszönhetően az elmúlt évben a Busákon rendezett országos versenyen is ott lehetett. Saját
traktorral, de nem saját ekével versenyzett, ami meg is látszott saját bevallása szerint az elvégzett
munkán.

A versenyszántás során ugyanis kifejezetten fontos, hogy az ember maximálisan ismerje a traktor,
az ekét és a kezelőszerveket. Apropó versenyszántás. Esetünkben teljesen más minden mint a
munkaszántás esetén. Ott a végeredmény porhanyós kell, hogy legyen, a versenyszántás esetében
viszont ez nincs így. Az esztétika is nagyon fontos, a barázda mélység, a bordázottság és számos
apróság számít.

Ebből kifolyólag pedig a gyakorlás is sokat számít. Attila négy nappal a verseny előtt már
megkezdte ezt a folyamatot és bízik benne, hogy sikeres munkát végzett.

„Úgy gondolom, hogy a nyitóbarázdám odafelé elég jól sikerült. Olyan, amilyennek szerettem volna.
Visszafelé már lett benne egy kis görbeség, volt egy kis domb, ami eltolta az ekét. De a tavalyihoz
képest azt hiszem jobban sikerült, de a többi a bírókon múlik.”
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