10. ročník - Dni včelárstva
v Lutile
Pozývame Vás na 10. Ročník - Dni včelárstva v Lutile.
Slávnostnú sv. omšu odslúži Lutilský rodák Páter
Peter Baptista (Ing. Ján Pružina) 16.10.2022 o 10:00 h
v miestnom farskom Kostole v Lutile.
Po sv. omši (o 11:00 h) pokračuje podujatie posedením pri medovníku v miestnom
kultúrnom dome. Budeme sa venovať téme životného prostredia a ďalšiemu
rozširovaniu ťažby, ktorá hrozí v miestnych lesoch. Jedným z čestných hostí
podujatia je Phdr. Mgr. Ján Pročka.

Dni včelárstva v Lutile založil Dr. Peter Imriš
v nadväznosti na hlbokú tradíciu včelárstva v obci.
Cieľmi týchto podujatí bolo hlavne oživenie
včelárstva a úcty k Sv. Ambrózovi, patrónovi
včelárov. Motiváciou bolo aj povzbudzovanie ku
kresťanskému a slovenskému povedomiu našich
občanov v zmysle Cyrilo-Metodského duchovného
dedičstva a odkazu Štefana Moysesa. Za prvých 10
rokov sa podujatie rozrástlo a prinieslo pre obec
mnoho pozitívneho. Na podujatí bolo viacero
čestných hostí. Tieto podujatia sa uskutočnili
najmä vďaka veľkej podpore miestneho kňaza,
dôstojného pána Ing. Mgr. Michala Slašťana. Prvú
Zľava: Peter Imriš, Andrej Jánoška, páter včelársku sv. omšu odslúžil pán farár Mgr.
Peter, 2015, Lutila
Ladislav Zajac, ktorý mal skúsenosti so
včelárskymi podujatiami v svojej vtedajšej farnosti Senohrad. Za
ostatné roky tieto sv. omše viedol lutilský rodák a františkánsky páter
Peter Baptista, OFM, (Ing. Ján Pružina). Počas prvého ročníka sme
ocenili čestným uznaním 3 významných včelárov našej obce. A to pána
Jozefa Gontku, Imricha Finku (in memoriam) a Vincenta Kováča.
Lutilskí včelári majú aj svoje symboly ako pečať alebo drevený reliéf,
ktorý vyhotovil umelec zo Žiaru nad Hronom Andrej
Jánoška. Peter Imriš sa zaoberal včelárstvom aj
v zahraničí na univerzite v Londýne, kde založil
spolu so študentami včelnicu, začo získal aj
ocenenie za rozvoj životného prostredia a trvalo
udržateľného rozvoja. Imriš je aj členom Britského
včelárskeho zväzu (BBKA).

Lutilskí včelári aktívne rozvíjali od začiatku
aj medzinárodnú spoluprácu. Na Slovensko
pozvali významné delegácie včelárov
z Fínska, Belgicka a Rumunska. Včelári
z Lutily sa zúčastnili viacerých podujatí na
Slovensku ako napr. Celonárodnej včelárskej
výstavy v Banskej Bystrici, Agrokomplexu v
Nitre, alebo Svetového dňa včiel v Londýne.
Taktiež navštívili hrob patróna včelárov. Sv.
Imriš sprevádza Fínskych včelárov slovenskom
Ambróza v Miláne, kde osobne odovzdali
miestnej farnosti printovú kópiu reliéfu Sv. Ambróz z Lutily.
Dr. Imriš vyhral dva súdne spory s banským úradom
o bentonit, ťažba sa tak aspoň dočasne podarila zastaviť. Pri
tejto príležitosti vyjadrujú včelári vďaku všetkým, ktorí toto
podujatie
pomohli
organizovať ale aj tým,
ktorí
sa
zúčastňovali
a prispeli k jeho rozvoju.
Po skončení sv. omše
bude v kultúrnom dome
program,
kde
sa
zameriame na ďalšie
Zástupcovia včelárov
rozširovanie
ťažby
z Belgicka, Rumunska a Peter Imriš na
Dr. Imriš odovzdáva symbol lutilských
bentonitu
a iných
včelnici v Lutile
včelárov pri hrobe Sv. Ambróza
miestnemu pánu farárovi, Miláno, 2019 surovín, ktoré v blízkej
budúcnosti môžu zásadne ovplyvniť našu obec.
Rozsudok vo veci ťažby bentonitu na ložisku Lutila I.

Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť vstup pre osoby, ktoré by mohli, narúšať pokojný priebeh tohto podujatia.

