
Slovenský
v elár 09 /2012 - 8Z podujatí našich R SVS a Ú SVS

lenovia Regionálneho Spolku v elárov
Slovenska z Bretky sa už tradi ne zú ast ujú
na tomto podujatí a tak aj tento rok zorgani-
zovalo vedenie R SVS Bretka pre svojich le-
nov odborný zájazd do Jászberénu.

A veru bolo sa na o pozera . Viac ako 160
obchodníkov (medzi nimi aj praktickí v elá-
ri) ponúkali svoje produkty a výrobky z medu.
Návštevníci si mohli nielen pozrie , ale aj za-
kúpi  rôzne pomôcky pre v elárov - rámiky,
úle, medomety a rôzne iné výrobky.

Tohto roku sa zú astnili na výstave okrem
vystavovate ov a predajcov zo samotného
Ma arska aj predajcovia zo Slovenska, alej

Gemerskí v elári na výstave v meste Jászberény
D a 4. augusta 2012 sa konal v meste Jászberény (Ma arská republika) už 25. ro ník

Medzinárodnej výstavy pre v elárov.

v elárske firmy z Rumunska, Slovinska, Ta-
lianska ale aj z Japonska. Vystavovatelia
z týchto spomenutých krajín ponúkali predo-
všetkým zariadenia na získavanie medu -
kompletné moderné systémy a linky na vytá-
anie medu. Po as celého d a výstavu nav-

štívilo viac ako 10 tisíc návštevníkov z rôz-
nych kútov Ma arska a Južného Slovenska.

Sprievodným programom výborne pripra-
veného podujatia boli samozrejme aj aktivity
a atrakcie pre deti.

Zaujímavá bola ukážka živej v elej rodi-
ny v sklenom pozorovacom úliku, avšak ma-
lých návštevníkov lákala najmä ochutnávka
sladu kého medu a medových výrobkov...

Pre vä ších v elárov pripravili usporia-
datelia výstavy sú až o najrýchlejšie zhoto-
venie kompletného rámika a rovnako aj sú až
v zapa ovaní dymáka. Po as celého d a sú-
bežne prebiehali aj pou né prednášky a pre-
zentácie z oblasti v elárenia.

Jedným z prednášajúcich bol aj zástupca
Ministerstva vidieka Ma arskej republiky,

alej predseda Zväzu v elárov MR Péter
Bross, a tiež predseda Združenia Apiterapie
Dr. Körmendy - Rácz János.

O tom, že to bolo vynikajúco pripravené
podujatie niet pochýb.

Už teraz sa tešíme na alšiu výstavu
v meste Jászberény....

Majoros Jácint, R SVS Bretka

Pomyselnou erešni kou na torte a bod-
kou za 6. ro níkom Slovenského medového
festivalu v Trstenej je každoro ne V elárska
nede a v Múzeu oravskej dediny v Zuberci –
Brestovej.

Aj tento rok sa takáto pomyselná bodka
konala v nede u 15. 7. 2012 v rámci poduja-
tia Oživené remeslá v prekrásnom prostredí
Oravského múzea – dreveného skanzenu
v Zuberci Brestovej.

Už tradi ne preberajú spolu s Ústredím
SVS patronát nad týmto podujatím lenovia
V elárskeho spolku v Dolnom Kubíne a Hor-
nooravského v elárskeho spolku v Trstenej.

V elárska nede a za ala už dopoludnia
slávnostnou sv. omšou v historickom dreve-
nom kostole zo 16. storo ia priamo v Múzeu
oravskej dediny, pokra ovala vystúpením
folklórneho súboru Skorušina z Lieseku
a folklórneho súboru zo Zuberca a ochutnáv-
kou sú ažných medov a medovín.

Pracovní ka Oravského múzea v Dolnom
Kubíne pr. Benušová vo svojom rozprávaní
previedla prítomných návštevníkov pomysel-
nou históriou v elárenia - od ias brtníctva
až po sú asnos . Jej pútavú historickú prezen-
táciu doplnil predseda SVS – Ing. Pavol Ka-
meník, ktorý bližšie návštevníkom priblížil
sú asné v elárstvo, jednotlivé druhy medu,

rozdiel medzi nimi,  praktické skúsenosti
z využitia v elích produktov v udovom lie-
ite stve. V alšej asti svojho vystúpenia in-

formoval o výhercoch celoslovenských sú a-
ží o Najlepší slovenský med, medovinu, Naj-
krajší medovník a Najzaujímavejší v elársky
exponát.

Hne  ved a pódia, na ktorom prebiehali
spomenuté vystúpenia boli pripravené prezen-
ta né stánky Spolku v elárov Slovenska,
v ktorých mohli prítomní návštevníci zo Slo-
venska, ale i z Ma arska, Ukrajiny, Nemecka
a Po ska ochutna  zadarmo rôzne druhy medu
a medovín a sami tak posúdi , ktorý med je
pod a nich najsladší a ktorá medovina najchut-
nejšia...

Ve ké po akovanie patrí predsedovi V e-
lárskeho spolku v Dolnom Kubíne – Ing.
Martinovi Kosovi i predsední ke Hornoorav-

ského v elárskeho spolku - Lýdii Kubinovej
a tiež lenom oboch Regionálnych spolkov
v elárov Slovenska a ich rodinným prísluš-
níkom, že opätovne zorganizovali krásne v e-
lárske podujatie zamerané na propagáciu slo-
venského v elárstva i kvalitného slovenské-
ho medu a výrobkov z neho pre širokú laickú
verejnos  spestrovanú v celom jej priebehu
hudobným vystúpením lenov V elárskeho
spolku Dolný Kubín.

Stály záujem návštevníkov o ochutnávku
medu a medovín v prezenta nom stánku SVS
po as celého v elárskeho popoludnia sved í
o tom, že organizovanie takýchto podujatí má
ve ký význam pre propagáciu pravých sloven-
ských medov i slovenského v elárstva.

RR SV

V elárska nede a v Múzeu oravskej dediny v Zuberci – Brestovej
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