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Veö sto obiskovalcev in obiskovalk se je
odzvalo povabilu Skupnosti juZnokoroskih
kmetic in kmetov (SIK), Kmeöke izobraü.e-

valne skupnosti (KIS) ter S/K/EL Galicije, ki
so lahko ob izvrstnem vremenu izvedli pri-
ljubljeno prireditev.

Slovesno bogosluZje ob priöetku, ki ga je
daroval provizor Luka KesedZiö, je s svojim
petjem olep§al MePZ Sele pod vodstvom
Romana Verdela. Nato so ljudje lahko uZi-
vaii kakovostno kosilo iz SAK-ove kuhinje
in pester kulturni spored: poleg nastopa
folklorne skupine Groblje, DomZale, je obi-
skovalce zabayal mladi ansambel Podj elovski
glas iz Slovenije. Za veiiko napetost je tudi
letos poskrbela nagradna igra z lepimi
nagradami. Mlaj§i obiskovalci so se lahko
zabavali na otro§kem igri§öu s skakalnim
gradom. Zelo privlaöna je bila tudi kmeöka
trLnica s kakovostnimi kmeökimi proizvodi.

V okviru praznika je potekaio tudi Sreöanje
kmetov in kmetic petih deZel iz Avstrije,
Slovenije, Italiie, MadZarske in Hrvaske, na
katerem je bilo veliko prijateljev iz sose-

dnjih driav. O uspehu prireditve priöa tudi
obilno §tevilo öastnih gostov, med kate-
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rimi so bili generalni konzul Republike
Slovenije v Celovcu Milan Predan, sekretar
Mlnistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije ter koordi-
nator AGRASLOMAK Vladimir öeligoj,
podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije Branko TomaZiö, predsednik
Kmetijsko izobraäevalne skupnosti Gorski
Kotar iz Hrva§ke, Zorat OLbolt, tajnik
Kmeöke Zveze Trst, Erik Masten, doigole-
tni nekdanji tajnik Kmeöke Zveze Trst, Edi
Bukavec, predsednik Skupnosti koroskih
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Slovencev in Slovenk, Bernard Sadovnik,
predsednik Zbora narodnih predstavnikov,
Nanti Olip in mnogi drugi.

S timom ELiSJK Galicije pod vodstvom
Miiana Blaü.eja so se §tevilnega obiska prav
posebej veselili zborniöni svetniki SIK Maria
Mader-Tschertou, Stefan Domej in Marjan
Öik ter predsednik Kmeöke izobraZevalne
skupnosti KIS Miha Zablatnik.

lasmine Gutovnik,
Kme öka iz ob r aie v aln a skupno st
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