Včelárska nedeľa
Krajské medové festivaly

Včelárska nedeľa
v Zuberci Brestovej
Každoročnou pomyselnou bodkou za Slovenským medovým festivalom v Trstenej je
aj Včelárska nedeľa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci Brestovej.
Aj tento rok sa v nedeľu 17. 7. 2011 v rámci podujatia Oživené remeslá konala v tomto
prekrásnom prostredí oravského skanzenu
včelárska akcia, nad ktorou aj tento rok prebrali patronát spolu s Ústredím Spolku včelárov Slovenska aj členovia Regionálneho
spolku včelárov Dolný Kubín a Hornooravského včelárskeho spolku Trstená.

Včelárska nedeľa začala slávnostnou
sv. omšou v historickom drevenom kostole
priamo v Múzeu oravskej dediny, pokračovala
ochutnávkou súťažných medov a medovín
a vyvrcholila videoprodukciou zameranou na
priblíženie cesty „výroby medu“ od fázy zrodu včelieho života, jeho pretvárania v organizme včely až po servis na náš stôl.
Je treba poďakovať predsedovi R SVS
Dolný Kubín Ing. Martinovi Kosovi, krajskému zmocnencovi za Žilinský kraj p. Pavlovi
Murínovi i predsedníčke Hornooravského
včelárskeho spolku Trstená p. Lýdii Kubinovej, a tiež členom oboch Regionálnych spolkov a im rodinným príslušníkom, že opätovne zorganizovali prekrásne podujatie zamerané na propagáciu slovenského medu pre širokú laickú verejnosť spestrovanú v celom jej
priebehu hudobným vystúpením členov
R SVS Dolný Kubín.

Neutíchajúci záujem návštevníkov podujatia o ochutnávku medov a medovín, permanentná účasť prítomných na premietaní videoprodukcie i plný prezentačný stánok Spolku včelárov Slovenska počas celého včelárskeho odpoludnia svedčí o tom, že organizovanie takéhoto podujatia je opodstatnené a má
veľký význam pre propagáciu pravých slovenských medov i slovenského včelárenia ako takého.
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Krajský medový festival SVS
Banskobystrického kraja
13. august 2011 sa stal jedným z pamätných dní včelárskej rodine v regióne Žarnovica.
V pekné slnečné ráno sa začali schádzať
včelári z R SVS Želovce, R SVS Senohrad
a R SVS Žarnovica na Mestskom trhovisku
v Žarnovici, aby zrealizovali podľa vopred stanoveného programu 1. ročník KMF SVS Banskobystrického kraja. Všetko bolo pripravené, úlohy rozdelené a tak o 9.30 hod. v kostole sv. Petra a Pavla začala svätá omša, ktorú
slúžil dp. PhLic., Ing. Mgr. Branislav Koppal, MA, za čo mu patrí veľká vďaka.

Po jej skončení sa sprievod včelárov i nevčelárov presunul za doprovodu dychovky
Hodrušanka námestím na Mestské trhovisko,
kde o 11.00 hod. zaznela včelárska hymna.
Za tým nasledovalo privítanie všetkých prítomných, krátky príhovor primátora mesta
p. Kamila Danku a slávnostné otvorenie
1. ročníka KMF v Žarnovici p. Ing. Pavlom
Kameníkom, predsedom SVS. Ďalej festival
pokračoval nerušene podľa stanoveného
programu:
• súťaž o najlepší med
• súťaž o najlepšiu medovinu
• súťaž o najkrajší medovník
• ochutnávka medu a medoviny
• výstava výrobkov z vosku
• výstava a predaj včelárskych pomôcok
• multimediálna prezentácia o včelárení

Na záver súťažiaci boli ocenení diplomami aj vecnými cenami.
Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť, že spoznali rôzne druhy medov, medovinu a ostatné včelie produkty. Už teraz sa tešia na 2. ročník.

Záverom mi ako krajskému zmocnencovi prichodí v prvom rade poďakovať p. Kamilovi Dankovi – primátorovi mesta Žarnovica, p. Ing. Kameníkovi, predsedovi SVS,
p. Lýdie Kubinovej vedúcej sekretariátu
Ú SVS, p. Ing. Špacírovi, predsedovi DKR
SVS, p. Ing. Alene Kazimírovej – viceprimátorke mesta Žarnovica, p. Ing. Judite Džadoňovej – prednostke MsÚ Žarnovica, p. Mikulášovi Kajtorovi , predsedovi R SVS Želovce

p. Jánovi Vildholdovi, predsedovi R SVS Senohrad za ich účasť, čím prispeli na dôstojnosti podujatia. Tak isto ďakujem všetkým
včelárom za ich pomoc pri príprave i pri samotnej realizácii podujatia a mnohým manželkám, ktoré napečením medovníkov a iných
dobrôt spestrili občerstvenie všetkých zúčastnených.V neposlednom rade ďakujem aj
p. Mgr. Františkovi Geletovi, ktorý z podujatia robil dokumentačné materiály.

Po obede prostredie spríjemňovala aj country skupina ORION
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