
Že 18. bo v nedeljo, 21. julija v Vidri vasi 
na športnem igrišču potekal kmečki 
praznik. Tudi tokrat bodo obiskovalci 
lahko uživali ob kulinaričnih specialite-
tah, vrhunski zabavi, raznolikem pro-
gramu, občudovali obširno izbiro 
izvrstnih umetnin in kmečkih izdelkov in 
uživali veselo druženje v sproščeni at-
mosferi za celo družino.  
  Kot običajno se praznik prične ob 11. 
uri s sveto mašo. Nato so vsi prav 
prisrčno vabljeni, da pokušajo kulina-
rične dobrote, ki jih pripravlja kuhinja 
Slovenskega altletskega kluba. Ob tem 
bo za glasbeno zabavo poskrbel an-
sambel »Trio Korenika«. 
 
Bogat kulturni spored 
Nato sledijo pozdravne besede in kul-
turni spored. Nastopalo bo godbeno 
društvo »Nabrežina« iz Italije. Šteje pri-
bližno 45 članov in sodeluje na priredit-
vah v domači občini in izven nje. Njih 
repertoar obsega slovenske narodne 
pesmi, jazz, operne arije in moderne 
popevke. Folklorna skupina folklornega 
društva Groblje iz Domžal v Sloveniji bo 
poskrbela za živo nadaljevanje kultur-
nega sporeda. Plesalci so zelo aktivni in 
nastopajo na Hrvaškem, Madžarskem, 
Portugalskem, v Italiji, Avstriji in Belgiji. 

S petjem bodo spored popestrili vokalni 
kvintet Ajda. So ambasadorji dobre 
volje, oživljajo slovensko ljudsko izročilo 
in s srčno odpeto pesmijo marsikomu 
polepšajo dan.  
 
Prišla bo tudi ministrica 
S svojim obiskom bo letošnji kmečki 
praznik počastila ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Repu-
blike Slovenije gospa Aleksandra Pivec.  
  Na letošnji 30. jubilejni razstavi na »Do-
brotah slovenskih kmetij« je bilo nagra-
jenih 12 domačih kmetij, ki so 
sodelovale s svojimi izdelki. 15 izdelkov 
je bilo nagrajenih z zlatim priznanjem, 
11 je bilo srebrnih in 4 bronastih. Priz-
nanja bodo slavnostno izročena na 
kmečkem prazniku. Nekaj nagrajenih iz-
delkov bo tudi na voljo za nakup na 
kmečki tržnici.  
  Kdor se želi malo posladkati v bolj 
mirni atmosferi, ima na voljo pecivo in 
kavo, ki ju ponuja Enotna lista Pliberk. 
Vsak, ki bi rad preizkusil svojo srečo, se 
lahko udeleži pri bogatem srečolovu.  
  Tradicionalno »metanje škornjev« je   
obiskovalcem že vsa leta v  veliko ve-
selje. Otroci se lahko razveselijo pri 
vožnji s kočijo ali pri napetem skakanju 
na napihljivem toboganu.  

Ne le praznik za kmetice in kmete 
Kmečki praznik ni le praznik za kmetice 
in kmete, temveč za celo družino in za 
vse, ki se radi spročeno pogovorijo in 
srečajo v veseli družbi z vseh koncev raz-
nih dežel! 
  Skupnost južnokoroških kmetic in kme-
tov, Kmečka izobraževalna skupnost in 
Enotna lista Pliberk Vas prav lepo vabimo 
na praznik, ki je doživetje za celo družino! 

KMEČKI PRAZNIK V VIDRI VASI 
BAUERNFEST IN WIEDERNDORF

18 PLIBERŠKI ČASOPIS

Am 21. Juli findet am Sportplatz in 
Wiederndorf das 18. Südkärntner 
Bauernfest mit Bauernmarkt statt. 
Geboten wird ein umfangreiches Pro-
gramm, kulinarische Spezialitäten, 
beste Unterhaltung, Handwerks- und 
Bauernprodukte. Beginn ist um 11 
Uhr mit der Messe. Um 12. Uhr folgt 
das Mittagessen mit Musik, ab 14. 
Uhr das Kulturprogramm. Auch 
heuer treffen sich im Rahmen des 
Festes Bauern aus Österreich, Slowe-
nien, Italien, Ungarn und Kroatien. 
Die Südkärntner Bäuerinnen und 
Bauern, die Bäuerliche Bildungsge-
meinschaft Südkärnten und die Blei-
burger Liste freuen sich über ihren 
Besuch.

SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST
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TRIO KORENIKA 

                         NABREŽINA 

 
 

GROBLJE

                       AJDA 

s kmeöko tržnico 
mit Bauernmarkt 

GODBENO DRUŠTVO 
BLASMUSIKVEREIN

FOLKLORNA SKUPINA FOLKLOREGRUPPE

VOKALNI KVINTET 
VOKALQUINTETT

 
DOBRA KUJHINJA SAK GUTE KÁCHE DES SAK

metanje ükornjev 
Gummistiefelweitwurf

                      
Sreöanje kmetov iz 5 dežel 
mit Bauern aus 5 Låndern

vožnja s koöijo in tobogan 

Kutschenfahrt & Rutsche
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