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Véelárska nedeûa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci – Brestovej
Pomyselnou êerešniêkou na torte a bodkou za 6. roêníkom Slovenského medového
festivalu v Trstenej je každoroêne Vêelárska
nedeüa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci –
Brestovej.
Aj tento rok sa takáto pomyselná bodka
konala v nedeüu 15. 7. 2012 v rámci podujatia Oživené remeslá v prekrásnom prostredí
Oravského múzea – dreveného skanzenu
v Zuberci Brestovej.
Už tradiêne preberajú spolu s Ústredím
SVS patronát nad týmto podujatím êlenovia
Vêelárskeho spolku v Dolnom Kubíne a Hornooravského vêelárskeho spolku v Trstenej.
Vêelárska nedeüa zaêala už dopoludnia
slávnostnou sv. omšou v historickom drevenom kostole zo 16. storoêia priamo v Múzeu
oravskej dediny, pokraêovala vystúpením
folklórneho súboru Skorušina z Lieseku
a folklórneho súboru zo Zuberca a ochutnávkou súČažných medov a medovín.
Pracovníêka Oravského múzea v Dolnom
Kubíne pr. Benušová vo svojom rozprávaní
previedla prítomných návštevníkov pomyselnou históriou vêelárenia - od êias brtníctva
až po súêasnosČ. Jej pútavú historickú prezentáciu doplnil predseda SVS – Ing. Pavol Kameník, ktorý bližšie návštevníkom priblížil
súêasné vêelárstvo, jednotlivé druhy medu,

rozdiel medzi nimi, praktické skúsenosti
z využitia vêelích produktov v üudovom lieêiteüstve. V óalšej êasti svojho vystúpenia informoval o výhercoch celoslovenských súČaží o Najlepší slovenský med, medovinu, Najkrajší medovník a Najzaujímavejší vêelársky
exponát.

Hneó vedüa pódia, na ktorom prebiehali
spomenuté vystúpenia boli pripravené prezentaêné stánky Spolku vêelárov Slovenska,
v ktorých mohli prítomní návštevníci zo Slovenska, ale i z Maóarska, Ukrajiny, Nemecka
a Poüska ochutnaČ zadarmo rôzne druhy medu
a medovín a sami tak posúdiČ, ktorý med je
podüa nich najsladší a ktorá medovina najchutnejšia...
Veüké poóakovanie patrí predsedovi Vêelárskeho spolku v Dolnom Kubíne – Ing.
Martinovi Kosovi i predsedníêke Hornoorav-

ského vêelárskeho spolku - Lýdii Kubinovej
a tiež êlenom oboch Regionálnych spolkov
vêelárov Slovenska a ich rodinným príslušníkom, že opätovne zorganizovali krásne vêelárske podujatie zamerané na propagáciu slovenského vêelárstva i kvalitného slovenského medu a výrobkov z neho pre širokú laickú
verejnosČ spestrovanú v celom jej priebehu
hudobným vystúpením êlenov Vêelárskeho
spolku Dolný Kubín.

Stály záujem návštevníkov o ochutnávku
medu a medovín v prezentaênom stánku SVS
poêas celého vêelárskeho popoludnia svedêí
o tom, že organizovanie takýchto podujatí má
veüký význam pre propagáciu pravých slovenských medov i slovenského vêelárstva.
RR SV

Gemerskí véelári na výstave v meste Jászberény
Dÿa 4. augusta 2012 sa konal v meste Jászberény (Maòarská republika) už 25. roéník
Medzinárodnej výstavy pre véelárov.
élenovia Regionálneho Spolku vêelárov
Slovenska z Bretky sa už tradiêne zúêastĀujú
na tomto podujatí a tak aj tento rok zorganizovalo vedenie R SVS Bretka pre svojich êlenov odborný zájazd do Jászberénu.

A veru bolo sa naêo pozeraČ. Viac ako 160
obchodníkov (medzi nimi aj praktickí vêelári) ponúkali svoje produkty a výrobky z medu.
Návštevníci si mohli nielen pozrieČ, ale aj zakúpiČ rôzne pomôcky pre vêelárov - rámiky,
úle, medomety a rôzne iné výrobky.
Tohto roku sa zúêastnili na výstave okrem
vystavovateüov a predajcov zo samotného
Maóarska aj predajcovia zo Slovenska, óalej

Pre väêších vêelárov pripravili usporiadatelia výstavy súČaž o najrýchlejšie zhotovenie kompletného rámika a rovnako aj súČaž
v zapaüovaní dymáka. Poêas celého dĀa súbežne prebiehali aj pouêné prednášky a prezentácie z oblasti vêelárenia.
Jedným z prednášajúcich bol aj zástupca
Ministerstva vidieka Maóarskej republiky,
óalej predseda Zväzu vêelárov MR Péter
Bross, a tiež predseda Združenia Apiterapie
Dr. Körmendy - Rácz János.
vêelárske firmy z Rumunska, Slovinska, Talianska ale aj z Japonska. Vystavovatelia
z týchto spomenutých krajín ponúkali predovšetkým zariadenia na získavanie medu kompletné moderné systémy a linky na vytáêanie medu. Poêas celého dĀa výstavu navštívilo viac ako 10 tisíc návštevníkov z rôznych kútov Maóarska a Južného Slovenska.
Sprievodným programom výborne pripraveného podujatia boli samozrejme aj aktivity
a atrakcie pre deti.
Zaujímavá bola ukážka živej vêelej rodiny v sklenom pozorovacom úliku, avšak malých návštevníkov lákala najmä ochutnávka
sladuêkého medu a medových výrobkov...

O tom, že to bolo vynikajúco pripravené
podujatie niet pochýb.
Už teraz sa tešíme na óalšiu výstavu
v meste Jászberény....
Majoros Jácint, R SVS Bretka

