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Во организација на списанието 
за пчеларство "Мелитагора" и 
Здружението на пчелари од Ма-

кедонија, минатата седмица се одржа 
вториот по ред "Фестивал на медот".

Четириесеттина пчелари и спон зо-
ри на апикултурата ги изложија свои-
те продукти, направени од сите пче-
лини производи, во рамките на Фе-
стивалот, кој се одржа на улица "Ма-

Минатата седмица, во 
центарот на градот, 
скопјани имаа можност 
да пробаат од 
разновидните медови, 
полен, прополис и други 
пчелни производи, како и 
на забавен начин да се 
запознаат со 
пчеларството како 
култура на живеење.

кедонија". На манифестацијата беа 
пре зентирани иновации и новитети 
од апитехниката, најнова литература 
од апикултурата, како и разни умеења 
во областа на пчеларството. За време 
на Фестивалот граѓаните можеа на 
штандовите да добијат информации 
за квалитетот и користењето на пчел-
ните производи и да ги дегустираат 
производите. Изложувачите и спон-
зорите за време на Фестивалот на 
посетителите им разделија повеќе од 
400 килограми мед.

Се организираа натпревари во пче-
ларски вештини во кои можеа да 
учествуваат и граѓани кои случајно се 
затекнале на просторот на Фес ти ва-
лот. Деца од две училишта од Оп шти-
на Центар изработуваа оригами, а бе-
ше организиран и првиот турнир во 
свиркање со уста. 

Исто така, посетителите на Фе-
стивалот се развеселија и од настапот 
на веселите "пчелички" и "цветови" 
од основното училиште "11 Октом-
ври", кои продефилираа пред платото 
на Домот на АРМ. Тие изведоа не кол-
ку музички точки, а воедно го им про-
визираа и патот кој вредните пчели 
го прелетуваат од цвет на цвет со би-
рајќи вкусен мед. 

"Фестивалот на медот" беше во ор-
ганизација на Општина Центар, од-
носно од страна на градоначалничката 
Виолета Аларова, која истакна дека 
постои желба овој Фестивал да пре-
расне во традиција.

ФЕСТИВАЛ НА МЕДОТ ВО СКОПЈЕ ФЕСТИВАЛ НА МЕДОТ ВО СКОПЈЕ 

УЧЕНИЦИТЕ ОД "11 ОКТОМВРИ" ГО УЧЕНИЦИТЕ ОД "11 ОКТОМВРИ" ГО 
ИМПРОВИЗИРАА ПАТОТ НА МЕДОТИМПРОВИЗИРАА ПАТОТ НА МЕДОТ

И МАЛИТЕ ДЕЦА И МАЛИТЕ ДЕЦА 
ГО САКААТ МЕДОТГО САКААТ МЕДОТ


