
Helyi rendezvények 

 

Vőfélyek és lakodalmi zenekarok találkozója. Szankon 1999. április 4-én került sor első 

vőfélyek, és lakodalmi zenekarok találkozójára. A meghívott vőfélyek és zenekarok 

Magyarországról, és a határon túlról is érkeztek. A 7. találkozót 2014. április 20-án, húsvét 

vasárnapján rendezték meg, ekkor 15 vőfély és 4 zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A 

vőfélytalálkozó kezdeményezője Csontos Erzsébet, aki jelenleg a szanki Búzavirág 

Néptánccsoportot is vezeti. Szigeti-Pap Béla, a település helyi vőfélyeként pedig a 

színvonalas esemény lebonyolításában vállal jelentős szerepet. 

Csepregi Imre emlékverseny: Csepregi Imre a községi Sportegyesületnek titkára 40 éven át, 

a község közéletének meghatározó alakja volt. Kitüntették a sport érdemérem arany 

fokozatával, 1996-ban Szank díszpolgára lett. Munkássága előtt tisztelegve rendezik meg 

2009 óta a nevét viselő duatlon versenyt, mely 2500 méteres futásból és 5000 méteres 

kerékpározásból áll. Több kategóriában és korosztályban lehet indulni a versenyen.  A 

óvodások, iskolások, fiatalok és a nyugdíjasok is a rajtvonalhoz állnak.  

BMX és Roller Jam Session versenyek és bemutatók 2012-ben a sportpályán megépült a 

gördeszka, roller és BMX pálya, melyet azóta is előszeretettel használnak a fiatalok. 2013-ban 

és 2014-ben BMX, MTB és Roller szabad stílusú versenyt rendeztek a pályán. A szervezők a 

három kategória legjobbjai mellett külön jutalmazták a Best Trick-et, vagyis a legjobb trükköt 

bemutató versenyzőt is. Már az első évben  harmincan neveztek a versenyre. A szanki és 

kiskunmajsai fiatalok mellett a megye más településeiről, Kecskemétről, Kecelről, 

Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról, és a szomszédos Csongrád megyéből, de 

Törökszentmiklósról, és még Szolnokról is érkeztek riderek, (biciklisek). A programban a 

versenyzők bemutathatják ügyességüket, találékonyságukat, ami számos érdeklődőnek nyújt 

látványelemekben bővelkedő kikapcsolódást. 

Szanki Focikarnevál: A szanki Olajbányász Sportegyesület 2004 óta évente rendezi meg a 

Szanki Focikarnevált, melyben a kistérségi települések (Kiskunmajsa, Csólyospálos, 

Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát, Szank) csapatai mérik össze tudásukat a vándorkupáért. 

Csontos Ferenc, a szanki OBSE tömegsport szakosztályának vezetője által kezdeményezett és 

szervezett labdarúgó torna egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az első rendezvényen 10 

csapat mérkőzött meg egymással. A közel 500 résztvevőt megmozgató esemény sokak által 

várt, rangos programja lett a szanki nyárnak.  

Állati Jó Nap: 2010 októberében az állatok világnapja alkalmából a szanki Horgásztó és 

Pihenőpark, területén került megrendezésre az első Állati Jó Nap. Az azóta évente 

megrendezésre kerülő program, a kisállatok, házi kedvencek bemutatását és közösségépítést 

tűzte ki céljául. A rendezvényt reggel horgászverseny nyitja, napközben a látogatók 

különböző állat- bemutatókat és érdekességeket láthatnak, állatokat simogathatnak, 

lovagolhatnak, és lovas kocsikázhatnak is. A szervezők rendszeresen vicces vetélkedőkkel is 

készülnek minden korosztály számára. 

Réz György teke emlékverseny: 2009 óta évente rendezik a versenyt, amatőr tekések 

számára, Réz György emlékére. Ő évtizedeken keresztül szervezője, motorja, mindenese volt 

a szanki tekesportnak, a csaptok szervezésének, a pálya fejlesztésének és működése 



biztosításának. az emlékverseny szervezésében a megyei tekeszövetség is részt vesz, az 

önkormányzat támogatásával díjazzák az egyéni teljesítményeket és a csapatokat. 
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