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Päikseline bussijuht on reisijate lemmik
Mõne inimesega käib päike
kogu aeg kaasas. Kui nüüd lisada, et üks niisugune mees on
siitkandi tuntud bussijuht, siis
need, kes temaga väljasõitudel
käinud, juba aimavad, kellest
on jutt. Jah, see rõõmsameelne mees on Ahto Paaret. Laupäeval Märjamaa rahvamajas
toimunud Hõbelusikapeol tunnustati teda ka Märjamaa valla
aasta isa nimetusega.
Bussijuhina on Ahto sõbralik, heatujuline, kannatlik, muhedaid jutte puistab sõitude
ajal kui küllusesarvest. Ühel
reisil soovisid lapsed tagasiteel osta jäätist. Pood oli läheduses. Õpetaja ütles, et meil on
kiire ja bussis süüa nagunii ei
tohi. „Kes seda ütles?“ vastas
Ahto seepeale. „Lapsed jooksid
poodi ja tegid oma ostud ning
Märjamaale jõudes oli buss
täiesti puhas,“ rääkis bussijuht. Kui ta läks pärast sõitu
alevis poodi, tulid kolm poissi
riiulite vahel vastu ja ütlesid:
„Te olete väga hea bussijuht!“
Vahel peab ta hoidma käe
üleval ja siis kõik lapsed löövad sisenedes patsu. Laste
sooja suhtumist Ahtosse kinnitab ka see, et väljasõitudele
minnes öeldakse nii mõnigi
kord õpetajale, et tellime selle
bussijuhi.
„Ma võin ühe loo veel rääkida,“ alustas Ahto järgmist
pajatust. „Libatse lastega käisime Pärnus batuudikeskuses.
Äkki tuleb üks pisike tüdruk
mu kõrvale ja ütleb, et minu
vanaema on teist palju rääkinud, et sa oled teda ka lasteaeda viinud. No nii vana ma ka ei

ole, käis mõte läbi pea. Aga kui
kodus seda juttu rääkisin ja
aastaid lugesime, siis tuli välja,
et see oli umbes 40 aasta eest.
Olen ju Edasi kolhoosi lasteaia
lapsi ka sõidutanud.“
Autojuhi paberid on Ahtol
1969. aastast. Natuke aega
keeras ta rooli Vigalas, siis tuli
sõjaväkke minna. Tagasi tulles
teenis leiba Märjamaa EPTs,
kuid siis jäi haigeks. Tööle
naastes ütles ülemus, et praegu pole noorele mehele autot
anda. Parasjagu oli sel hetkel
sealsamas pearaamatupidaja
Laine Helemäe, kes ütles, et
ära läks sõiduauto juht. Ahto
sai siis „peenema koha peale“.
Ahto teeb oma kahe bussiga juhuvedusid juba aastaid.
Sel suvel oli väga palju sõite.
Tema sõnul seda juhtub harva, et kolm korda saab suve
jooksul Narvas käia. Eelmisel
nädalal Paidesse teatrisse sõites läks buss üsna reisi alguses
katki. Ruttu õnnestus saada
asendusbuss, kuid tol päeval
olid kõik asjad raskendatud:
teel sadas nii tihedat esimest
lund, et nähtavus oli väga piiratud ja käes oli võõras buss,
mille „hingeelu“ juht ei tundnud, kuid õigeks ajaks jõuti
kohale.
„Kõige pingelisem on viia
õigeks ajaks reisijaid lennujaama või laeva peale. Siis on mul
endal ka närv kikkis,“ tunnistab Ahto. Vahel on ka teatrisse
minnes küsitud, miks hakata
Märjamaalt välja sõitma kaks
tundi varem, kui sihtpunkt on
nii lähedal. Aga kui oled õhtul
linnas tipptunni ajal, siis peab

Märjamaa valla tänavune aasta isa on Ahto Paaret.
Foto: Taimo Lehtsalu
varuaega olema.
Paareti peres on kaks tütart ja poeg ning kaks lapselast. Vallo ja Annika töötavad
juba aastaid Soomes, vanem
tütar Merle Pärnus.
Vanemad elavad Jädivere
külas Jaama talus. Meie vestlusse lisandus vanem tütar
Merle Sutt: „Ma olen 40aastane ja nüüd võin kindlalt kinnitada, et mul on väga hea isa.
Ta on mingil määral karm, aga
väga õiglane. Nüüd ma oskan
seda hinnata,“ ütles tütar ja
kallistas isa tugevasti. „Ära aja
mulle jälle puru silma,“ ütles
Ahto muheledes ja silma pühkides. Abikaasa Ülle vahendas
kõrvalt noorema tütre sõnu, et
isa oskab kõike teha, olgu siis
kas parandada kõrvarõngast
või traktorimootorit. „Ega ma
muidu saakski bussijuht olla.
Ma keevitan ise ja teen kõiki
remonte,“ kommenteeris Ahto.
Reet Saar

Vanem tütar isast
Milline isa on Ahto Paaret?
Ta on meid kolme kasvatanud
nii, et vähesel määral on olnud
nõudlik ja pahanduste vältimiseks ka natuke karm. Enamasti lapsepõlvest mäletan, et on
saanud nalja ja ta on alati meid
endaga kaasa võtnud ja kodustes toimetustes kaasanud.
Oleme alati saanud mõlema vanema tähelepanu ja isa
osa kasvatamises on olnud
suur. Ta ei ole meid kunagi
kõrvale lükanud, vaid alati aidanud probleemidele lahendusi leida. Mäletan lapsepõlvest
üht seika, kui ema oli haiglas
ja kõik kodused toimetused
olid isa kanda. Mina koos aasta
noorema vennaga jäime haigeks. Palavik oli kõrge – 39. Isa
teadis, et meile tuleb teha viinasokke. Tema lähenes asjale
omamoodi.
Jätkub lk 3
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Neli sõnarändurit käisid kahes raamatukogus

E

esti Kirjanike Liit
korraldab juba 16.
aastat Eesti raamatukogudes kirjanike
tuuri, mis Doris Karevalt sai
teise kümnendi alguses toreda
nime „Sõnaränd“. Märjamaa ja
Vigala poole raamatukogu on
alati nõustunud, kui kirjanikud külla tulla soovivad.
Märjamaa valla raamatukogu
direktor Ede Talistu teadis
esialgu, et tänavu Raplamaale
kirjanike tuur ei tule, aga kui
kohtumisi pakuti, võeti sellest
kohe kinni.

6. novembri päeval oli neljal loomeinimesel esimene
esinemine Kivi-Vigala raamatukogus. Kuulamas olid sealse
põhikooli lõpuklasside õpilased ja mõned vanema põlvkonna esindajad. End ja oma
loomingut tutvustasid Kai-Mai
Olbri, Katrin Väli, Ann Alari ja
Igor Kotjuh. Kivi-Vigala raamatukogu direktor Meili Andreller ütles, et mõlemad pooled

jäid kohtumisega rahule. Eriti
köitev olnud Kai-Mai Olbri värvikas isiksus.
Märjamaal alustati tööpäeva lõpus. Igor Kotjuh tõi
alustuseks välja, et koos kohtumistele sõites saavad loojad
üksteisestki rohkem teada.
Näiteks kõigi nelja ühine joon
on armastus kasside vastu ja
kõik nad on ka tõlkijad.
Märjamaal alustas mitmekülgne on Kai-Mai Olbri: ta on
olnud metallikunstnik, kirjutanud näidendi, andnud välja
käsitsi tehtud raamatu (neid
valmis vaid 20 eksemplari),
kus on sees nii tema luuletused kui ka akvarellid. Ta on
tõlkinud hispaania keelde ja
ühes kogus on tal kakskeelsed
luuletused, ikka eesti ja hispaania keelsed.
Ann Alari nimetas end
hargmaiseks, sest elab juba
aastaid Inglismaal. Ta on kirjutanud raamatu „Minu Inglismaa“, mis mis põhineb kirjadel, artiklitel ja mälestustel

Katrin Väli, Ann Alari ja Igor Kotjuh.
Inglismaa kohta. Alari tõi välja, et ingliskeelses kultuuris
tehakse vahet:
esimese raamatu järel oled
lihtsalt autor,
aga kas sind
võib nimetada
ka kirjanikuks
– seda näitab
aeg. Alari tõdes, et tal on
hea meel näha,
et siinse kogu
„Minu Inglismaa“ raamat
oli nähtavate Kai-Mai Olbri.
lugemisjä lge- Fotod: Reet Saar
dega. Naine on
teada, et ta armastab linde
töötanud ka ajakirjanikuna
vaadelda ja teeb nähtu kohta
ning jõudis põgusalt tutvusmärkmeid. Ühes oma luuletada Suurbritannia keerulist
tuses võrdles ta kasse kvanhetkeseisu ja avada ette loetu
tosakestega – neid vaadates
tausta. Ta on tõlkinud inglise
muutuvad kõik olekud. Värvija prantsuse keelest paljude
kaid sõnaleide pakkusid kõik
nimekate kirjanike loomingut.
külalised. Nauditavad olid nad
Igor Kotjuhhi tutvustaka isiksustena. See kohtumine
nud Katrin Väli ütles, et Igor
oli kui väga huvitav kirjandustunneb hästi eesti kirjandust,
tund. Kuulajaid oli küll vaid
kuigi ta pole eestlane. Ta on
kümmekond, aga kes tulid,
tõlkinud ukraina ja valgevene
läksid vaimselt rikkamana kokeelest, olnud võrguajakirjade
duteele. Kõhklejatele soovitus,
toimetaja.
kes seekord kodust välja ei tulKõigi nelja puhul oli naudinud, kasvõi sellepärast, et pole
tav kuulata, kuidas autor esinende autorite loominguga
tab oma loomingut. Kohtumise
kursis – teine kord tulge, sest
eel hakkas sadama selle sügise
eelteadmisi ei eeldata ja kohaesimest lund. Sellest tõukupealne jutt võib liikuda väga
valt valis Kotjuh 2014. aastal
huvitavaid radu pidi. Pärast on
kirjutatud luuletuse „Esimene
soovi korral võimalus juba tutlumi“, kuid karge talverõõmu
tava nimega autori raamatuid
asemel oli selle sisuks hoopis
laenutada.
sõda Ukrainas.
Katrin Väli kohta saime Reet Saar
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Hõbelusika saajaid oli 32
Tere, maailma loojatest isad ja
emad ja nende väikesed silmaterad, kelle jaoks te seda maailma
loote ja kes ise on alles oma maailma loomise alguses – nii alustas Hõbelusikapidu Tiina Gill.
Seekord olid päevakangelasteks
32 last, kes on sündinud 2019.
aasta aprillist septembri lõpuni.
Mõistagi oli kaasas ka suuremaid
õdesid-vendi, vanaemasid-vanaisasid ja häid sõpru. Seekord oli
üks paar kaksikuid, juulis sündinud Raner ja Renar Viita.
Märjamaa vallavanem Merlin
Suurna rõhutas, et igaüks eraldi
ja te kõik koos olete meile väga
tähtsad. Hõbelusikapeol ei panda
pahaks, kui võikesed pidulised
häälekalt reageerivad. Vanematel
paluti end selles osas pingevabalt tunda. Vahepeal kippusidki
saatehääled esinejaid pisut varjutama, aga pidu läks omasoodu
edasi.
Luuletuse isast luges Lisete.
Muusikalist külakosti pakkusid
Iti-Britt ja Crisete Märjamaa laste mängu- ja muusikaringist ning
Valgu laululapsed Lisete, Joanna
ja Gethe. Esmalt anti üle tänukiri
ja tort Märjamaa valla aasta isale Ahto Paaretile, siis kutsuti sündimise järjekorras välja
päevakangelased. Nemad said kätte nimelise
hõbelusika ja Eesti lastekirjanduse keskuse koostatud raamatu „Pisike puu“, kuhu on
Algus lk 1
Ta pani meile kirjud villased sokid jalga, valas pudelist
viina sokkidele ja tõmbas kilekotid peale. Mitu päeva tegi
nii. Palavikust saime lahti, aga
kirjud jalad olid veel tükk aega.
Naerame seda siiamaani. Vähemalt oli ravi tõhus!
Isal on terve elu koduses
majapidamises olnud põllumaa, mida ta harib siiani. Sellega seoses on tal olemas ka vastav rasketehnika. Traktor koos
haakeriistadega. Mäletan, et
kui oli põldude kündmine,
siis meid võeti alati traktori
peale kaasa sõitma. Isa räägib
siiani, et kui mina olin umbes
viieaastane, siis vahel tahtsin
päeval magada. Parajasti oli
kündmine pooleli ja ta ei saa-

Uued vallakodanikud

Foto: Taimo Lehtsalu
koondatud meie lastekirjanike loomingust
selline valik, mis puudutaks nii ette lugejat
kui ka kuulajat.
Sündmuse lõpus pakuti kõigile torti ja
puuvilja ning fotograaf Taimo Lehtsalu tegi
perepilte.

nud mind koju magama viia.
Traktoritel on tööriistakastid
kabiinis mõlemal pool juhiistet
ja ta oli mulle puhvaika sinna
kasti pannud ning mina olin
seal magusasti oma une täis
maganud.
Samuti ei ole isa kunagi
lastel vahet teinud, et sina oled
poiss või sina oled tüdruk, et
sinule ma õpetan tehnikat
tundma, aga sinule mitte. Ükskord isa võttis traktori mootorit lahti ja mina olin kohe vennaga ninapidi juures. Sellest
korrast sain teada, milline on
saale ja kus see käib.
Neid lugusid oleks palju
rääkida, aga annan killukese
edasi.
Merle Sutt

EMMA NUUT
ITI-MIA VILL
SAARA PÄRTEL
ERIK EVEN UESON
TEELE PUUSEPP
CAROLYN-LISANDRA PÕLDMANN
ZARA ESSI
CHRIS KIVASTIK
LOORE MARII VARIK
KREN TAIRON TARENDI
TIM NÕLVAK
KERON KIVI
PÄÄSU REEDIK
TRISTAN KINGISEPP
EMMA SARAPUU
ROMET SAUL
LOORE ROHTLA
SANDRA MÜRGIMÄE
RANER VIITA
RENAR VIITA
KRETTEL LIIVAPALU
ANDER VEIAND
KENNET VOK
LIISA UBAKIVI
ROMET RAJU
AURORA CHALLIS
MARILI PART
PRESTON POOL
KAISA KRUSEMANN
BRIANNA KLIPPBERG
SEBASTIAN KANGRO
LOREEN VIIPSI

Novembris jätkuvad kontrollkäigud majapidamistesse
Novembris jätkavad Märjamaa
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist ja järelvalvespetsialist
ringkäike
majapidamistes,
kaasates vee-ettevõtja.
Aluseks võetakse Matsalu
Veevärgi andmed kinnistute
kohta, kus on välja ehitatud
ühiskanalisatsiooni liitumispunkt, kuid majapidamine on
liitunud ainult ühisveevärgiga. Eesmärk on saada ülevaade
nendel kinnistutel paiknevatest reovee kogumissüsteemidest. Koostatakse valim kinnistutest ja neid majapidamisi
teavitatakse. Kavas on külas-

tused teha tööajal. Kontrolli
eesmärgiks on puhtam keskkond ning nõu andmine olukorra parandamiseks.
Tuletame meelde, et Märjamaa valla reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskirjas on säte, et
kui kinnistul kasutatav süsteem ei ole nõuetekohane ja
on olemas nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärgija -kanalisatsioonisüsteem, on
neil kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Liina Valler
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Meie teekond III Naiste Tantsupeole
sai juba alguse

9

. novembril toimus
Jõgeva Kultuurikeskuses III Uute Naistetantsude võistluse
lõppkontsert. Konkurss oli
avalöögiks III naiste tantsupeole „Pere lugu“ , mis toimub
13. juunil 2021. aaastal
Jõgeval.

Konkursile laekus kokku
88 tantsu, millest 46 valis žürii lõppkontserdile ehk finaali.
Lõppkontserdil hindas žürii tantse neljas kategoorias:
tüdrukute tantsud, neidude
tantsud, naiste tantsud, vanaemade tantsud. Igas kategoorias anti välja peapreemia ja
eripreemia, lisaks eripreemia
ainsale soolotantsule. Eripreemia sai ka Varbola Piigade
rühma juhendaja Piret Kuntsi
tüdrukutetants „See suvi alati
jääb“. Piret esitas konkursile
neli tantsu, millest lisaks auhinnatud tantsule pääsesid finaali ka vanaemadele mõeldud

Ühispildil on Piret Kuntsi juhendatavad Ääsmäe naised ja tüdrukud ning Varbola Piigad.
Foto erakogust
tants „Südame juured“ ning
neidudetants „Mõeldes memmele“.
Varbola Piigad koos Ääs-

mäe naisrühma tantsijatega
esitasid lõppkontserdil Pireti
loodud tantsu vanaemadele. Päev Jõgeval oli pikk, kuid
meeleolukas, sõbralik ning
kindlasti positiivne.
Millised esitatud tantsu-

dest jõuavad 2021. aasta suvel
Jõgeval staadionimurule, selgub juba peagi.
Varbola Piigade tantsija
Maire Põhjala

Vigade parandus
Märjamaa Nädalalehe 30.10 numbris „Tublid õppijad said kiita” oli viga: Kivi-Vigala haruraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Meili Andreller juba lõpetas tänavu magistriõppes
Tallinna Ülikooli.

6.11 numbris oli trükiviga Milja Sale kirjutises „Minevikuta ei
saa”: Märjamaa haigla uus hoone avati 1993. aastal.
TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS ALGAJATELE
ALUSTAB TAAS
Alates 7. detsembrist 2019 alustab taas täiskasvanute
ujumiskursus algajatele Märjamaa ujulas.
Kursuse maht on 20 tundi ning õpe toimub laupäeviti
10.00–11.30 (sissepääs ujulasse 9.45–10.00 ) ja kestab
60 minutit.
Kursuse maksumus on 120 €.
Võimalik maksta kolmes osas.
Vajalik eelregistreerimine.
Kursusele saad registreerida ennast juhendaja
Marge Nummerti telefonil 5656 6122.
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Uues kalendris on ühendatud fotod ja maalid
Märjamaa
valla 2020.
aasta kalender
on igati uudne.
Panime kokku
erinevad
kunstiliigid:
fotograafia ja
maalikunsti.
Sellele lisaks
sobitasime
veel kokku ka
tänapäeva ja
mineviku.

Kaasaegsetel fotodel on
jäädvustatud nii pärandkultuuri kohti kui ka kultuurimälestisi, millele on lisatud
joonistused legendidest, rahvapärimustest või möödunud
aegadest. Fotod on pildistanud
Anne Aaspõllu, Enn Raav ja
Tiina Gill. Kaunid joonistused
tegid Anne Aaspõllu ja Meeli Maria Viikmaa. Kuna seekordne kalendri tegemine oli
tunduvalt töömahukam, on ka
kalendri hind eelnevatest aastatest kõrgem.
Kalender on A4 suuruses.
Kalendaariumi osa sisaldab nii
riiklikke kui ka rahvakalendri
tähtpäevi, lipupäevi, päikese
tõuse ja loojanguid, kuufaase
ning aastaaegade alguseid.
Tagakaanel on 2021. aasta kalendaarium. Kalendri trükkis
Hansaprint OÜ.

Kalenderi müügikohad
Märjamaa alevis
AS Jats kontoritarvete pood,
Pärnu mnt 13
Lihakarn, Pärnu mnt 87 (ajutiselt müüb kalendreid kõrvalolev kauplus Magus Maius)
Märjamaa raamatukogu ja haruraamatukogud
Märjamaa rahvamaja
Tiina Lilleaed, Pärnu mnt 45
Lemmiku
kauplus,
Pärnu mnt 97
Meie pood, Pärnu mnt 31a
Vallamaja, tuba 25 - kassa
Varbolas Rita pood
Lauknas Laukna tankla
Kastis Kauplus-tankla
Sillaotsal: Sillaotsa talumuuseum
Kalendri hind vallamajas ja
valla allasutustes on 3 eurot.
Loodame, et kalender teile
meeldib ja ning ta leiab aastal
2020 väärika koha teie seinal!
Tiina Gill

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja
Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest
mittetulundusliku tegevuse toetuste
taotlemise I vooru.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla
2020. aasta eelarvest noorte sporditegevuse
toetuste taotlemise.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Vormid on leitavad valla kodulehelt
http://marjamaa. kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad.

PILTUUDIS
Sillaotsa Talumuuseumi maakonna piire ületavad mardikoolitused on selleks aastaks tehtud. Suur tänu kõigile osalenutele. Tänu teile oli seekord uutmoodi ja veelgi huvitavam.
Tavapärastele tegevustele lisandusid jõulisemalt muuseumitundide vahetunnid. Oli nii sportlikke ettevõtmisi, väikese
krutskiga mardilaule kui ka isade ja hobuse kallistamine.
Tänu Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupi ja Märjamaa
vallavalitsuse toetusele on muuseumil taas oma hobu.Elusuuruse hobuse valmistas oma valla meistrimees Teet Tiits.
Tekst ja foto Kalju Idvand
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Seebiseriaalidest sai alguse
armastus hispaania keele vastu

M

ärjamaa raamatukogus alustas sel sügisel hispaania keele
ring, mida juhendab Ave-Ingrit Oppi.

„Huvi hispaania keele vastu sai lapsena alguse seebiooperitest, mis mulle väga
meeldisid. Mulle meeldis ka nende muusika ja kogu atmosfäär. Seriaale vaadates
tahtsin ka ise minna Ladina-Ameerikasse
ja näha viinamarjaistandusi – kõik see on
tänaseks teostunud. Praegu, kui hispaania keelt õpetan, olen nii õnnelik. Mulle
see nii meeldib,“ alustas Ave-Ingrid Oppi.
22aastane neiu jagab siin vabatahtlikuna
oma teadmisi ja armastust hispaania keele ja kultuuri vastu.
Märjamaalt pärit Ave-Ingrid Oppi lõpetas gümnaasiumiosa Rapla Vesiroosi
gümnaasiumis. Raplas oli võimalik õppida ka hispaania keelt ja emakeelena
seda kõnelev Sebastian Wesman pani
keeleoskusele tugeva põhja alla. Neiu elu
on olnud viimastel aastatel kirev nagu lapitekk. Pärast gümnaasiumi lõpetamist
2016. aastal sõitis ta Suurbritanniasse ja
oli Kenti lähedal kaks kuud lapsehoidja.
„Tulin siia, sest oli hea tööpakkumine, aga
tundsin, et mulle ei meeldi Inglismaal. Otsisin Hispaanias perekonna, kelle juurde
minna lapsehoidjaks. Olin seal neli kuud.
Tahtsin tulla jõuluks koju, seetõttu kauemaks paigale ei jäänud,“ rääkis Ave-Ingrit
esimesest „välisturneest“. Ta tunnistas, et
ei talu rutiini ja seetõttu pikalt paigal ei
püsi. 2017. aasta suvel läks ta Malagasse
hostelisse tööle. „Arvasin, et hakkan tööle
seljakotirändurite hostelis, aga seal majutati immigrante, kes olid tulnud Aafrikast, Süüriast, Venetsueelast, Ecuadorist,
Ukrainast ja mujalt. Nad olid põgenenud
sõja ja vaesuse eest.“ Esimesel ööl magas
Ave-Ingrit, pipragaas käes, ja tundis hirmu, kui öösel hakati madratseid välja tassima. Hommikul selgus, et need läksid järjekordsetele paadipõgenikele. Murelikud
pereliikmed nõudsid, et tulgu Ave-Ingrit
kohe koju tagasi, kui selgus, et töökoht
pole ootuspärane. Algul kinnitaski ta neile seda, aga harjus esimese nädalaga ära
ja oli seal kogu suve. Ta tassis raskeid pesukotte, töötajad valmistasid pagulastele
süüa. Neil endal ei lubatud midagi teha,
kuid inimesed tahtsid väga suhelda. „Pidasin samal ajal ka blogi. Kohtasin väga
toredaid inimesi, kellest mõnega suhtlen
põgusalt siiani. Õppisin neilt väga palju.
Kord ajas üks Ukraina naine mind oma

käitumisega nutma. Venetsueelast pärit naine tuli mind
lohutama ja ütles, et tema ei
nuta mitte kunagi, see ei aita.
Tema oli põgenenud oma väikese lapsega. Mõistsin, et mis
ma siin nutan, tema, kellel on
oma väikese lapsega palju
raskem, saab siin ometi hakkama.“
Ave-Ingrit on kaalunud
võimalust hakata põgenike
abiorganisatsiooni CEAR vabatahtlikuks. Kunagi on ta
mõelnud õppida sotsiaaltöötajaks, aga „nüüd tunnen, et
ei suudaks võõraid muresid
kanda. Mina võtaksin kõik
selle endasse“.
Samal suvel jõudis ta töötada ka mereäärses baaris,
mille avasid ta tuttavad. Malagas oli ta juunist detsembrini, et taas jõuluks koju tulla.
Aastakese õppis neiu
Tallinna Ülikoolis hispaania
keelt, kuid tunnistas, et mõnede üldainetega ei saanud
hakkama ja eksamid jäid Ave-Ingrit Oppi Kolumbias, taustaks kuulus kohvikastegemata. Edasiõppimiseks vandus.
oleks pidanud maksma, „aga Foto erakogust
tulin tänavu oktoobri alguses
Praegu naudib Ave-Ingrit võimalust
ülikoolist ära. Praegu õpetan
õpetada detsembri lõpuni hispaania keelt
Märjamaal hispaania keelt.“
Sel suvel oli ta juunist augusti lõpuni kodukohas. Tundides käivad 5.–9. klassi
Kolumbias. „Sinna sõites mõtlesin, et lä- õpilased, kelle hulgas on rohkem poisse.
hen otsekui puhkusele – lapsed on ju nun- Esimesel korral oli kohal 15, nüüd kesnud –, aga selle pere 5- ja 8-aastane laps keltläbi kaheksa noort. Õpe toimub kaks
ei võtnud mind omaks. Jõuka pere lapsed korda nädalas. „Me läheme väga jõudsalt
olid koduõppel, eraõpetajad käisid kodus, edasi. Osa õppijaid on kohe väga huvimina elasin peres, aga lapsed ei vaadanud tatud,“ rõõmustab õpetaja. Miks kursus
mulle silma, nad ei tahtnud mind. Ema kauem ei kesta? Sest Ave-Ingrit tahab iseoli beebiga kodune. Rääkisin talle, et teie ennast rohkem arendada. Ta juba uuris
perekond on väga tore, aga tunnen, et ma oma ülikooliaegselt lektorilt, kes on pärit
ei saa lastega kontakti ja ehk leiate teise Hispaaniast, kas saaks temalt võtta eraõpetaja. Pereema oli väga mind toetav ja tunde. Tulevikuplaanid veel väga selged
selgitas lastele, et oleme teile õpetaja vali- ei ole. „Mind tõmbab tagasi Hispaaniasse
nud, te peate temaga leppima, ja elus pole ja Ladina-Ameerikasse, tahan elada keealati kõik nii, nagu sulle meeldib. Algul lekeskkonnas, aga teha seal kindlat tööd,
küll mõtlesin, et kas midagi muud ei oleks mitte töötada baaris, olla ettekandja või
võinud oma suvega teha, aga pidasin suve lapsehoidja või anda niimoodi keeletunde
et täna on õpilasi, aga homme pole. Tore
vastu.“
Kolumbias sai kogu aeg hispaania oleks tegeleda näiteks ekspordi-impordikeelt praktiseerida. Ave-Ingridile meel- ga ja pääseda Hispaania turule. Võib-olla
dibki rohkem Ladina-Ameerikas räägitav lähen Kolumbiasse. Tuttavad kutsusid
hispaania keel. Ka sealsed inimesed ütle- sinna inglise keelt õpetama,“ rääkis Avesid talle, et nende hispaania keel on palju Ingrit Oppi.
ilusam kui Hispaanias kõneldav.
Reet Saar
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Pilk aastate taha: 1999 ja 2009

S

Tagasivaade

el nädalal tähistab Märjamaa
koorilaulu lipulaev, segakoor Rello
kontserdiga oma tegevuse 25. aastapäeva. Meenutuseks kajastused
varasematest aastapäevadest.
17. november 1999
Rello andis
sünnipäevakontserdi

Laupäeval tähistas segakoor Rello oma
viiendat aastapäeva kontserdiga gümnaasiumi saalis. Kontserdi esimeses osas
kõlas klassikaline koorimusika, teine pool
sisaldas kergemat repertuaari. /---/
Dirigent Külli Ovir jäi esinemisega rahule ja ütles lauljatele, et ta tahaks neile
kõigile pai teha, silumaks vitsajälgi, mis
proovides saadud. Eriti kiitis ta seekord
bassirühma. Kogu esinemine võeti videolindile, et end hiljem kõrvalt vaadata ja
analüüsida. /---/
Koorijuht Vaike Vaide meenutas, et
teenekas dirigent Tuudur Vettik kirjutas
kadunud Leonhard Vaidele, et miks proua
Vaike ei moodusta Märjamaal segakoori.
Vaike Vaide on siiski teinud mõned katsed.
1960. aastail tegutses koolis paar aastat
õpetajate segakoor, kuid selle laiendamisest ja liitumisest meeskooriga ei tulnud
midagi välja ning segakoor läks laiali. Vaike Vaide juhatas hiljem vanemate õpilaste
segakoori, mis samuti enam ei tegutse.
„Nüüd on siis Märjamaal segakoor Rello ja võib öelda, et ellu on jõudnud teeneks
koorijuhi Vettiku ammune soovitus. Rello
on tasemel koor, see on paraja suurusega
koosseis ja siin on hea häälte tasakaal,“ ütLoovusringi huviline!

Märjamaa rahvamaja käsitööklassis
teeme põnevaid töid ja mängime loovaid
mänge neljapäeviti kell 15.00-16.00.
Oodatud on I-IV klassi õpilased. Kuutasu
on 12 eurot (3 eurot kord).
Info tel 5615 7757,
ewebur@gmail.com,
Õpetaja Eve Burmeister
Käsitööle!

Ootame teid käsitööõhtule 14.11 kell 18
Märjamaa rahvamajja käsitööklassi. Rõõmustame kohaletulijaid uute siirdepiltidega jõuluteemalistest suveni! Kaunistame
portselani ja valmistama põnevaid Märjamaa notsukujulisi lõikelaudu. Osalustasu
7 eurot üks ese.
Info 5615 7757 Eve Burmeister,
Tiina Kokemägi

les Vaike Vaide.
Kontserdil oli ka Rapla koorijuht Urve Uusberg, kes töötab
Riinimanda lastekoori mitmete
koosseisudega. U. Uusberg tõi
esile tema kui koorijuhi jaoks
olulised momendid: Rellol on
väga hea vokaaltehnika, koor on
paindlik, täpne, häälerühmad on
tasakaalus. Väga hindas ta koori
ja dirigendi koostööd. „Oli näha,
et lauldakse ja harjutatakse rõõmuga. Külli Ovir dirigendina on
teinud tublit tööd.“ Eriti kiitis ta
hea esituse eest meeslauljaid.
Urmas Sisaski „Auväärse
haldaja“ puhul oli tunda niisugust musitseerimist, kus hing
tuli ihu kaudu esile,“ sõnas Uusberg. /---/
11. november 2009
Rello sai 15

Nädalavahetusel andis Märjamaa segakoor Rello oma 15.
sünnipäeva puhul kontserdi,
kuhu kutsus ka sõpruskoori Palamuselt ja Kadrinast.
Kuulutuse peale, mis alevis 1994. aasta sügisel uude segakoori kutsus, tulid
kohale ainult naised. Aga naiste vägi on
lõpmatu: kõigepealt kutsuti koori oma
mehed, seejärel kõik tuttavad ja vähem
tuttavad. Esimeseks dirigendiks oli Külli
Ovir. Hetkel laulab kooris 31 lauljat, keda
juhatab dirigent Thea Paluoja. Kooris on
13 meest ja 18 naist. Siin laulab üks vanaisa, aga mitte ühtegi vanaema, üks ema
koos pojaga ja viis abielupaari. Lapsi on

Lumelükkamise
hange tuleb
kaheaastasena

Volikogu otsustas oma erakorralisel
istungil 29. oktoobril muuta veebruaris
kinnitatud Märjamaa valla 2019. aasta
hankeplaani. Seni plaanis olnud valla
teede talvise korrashoiu nelja-aastane
hange otsustati teha kaheaastase hankena. Vallavalitsus loodab lumelükkajatega
lepinguteni jõuda 10. detsembriks.
Märjamaa raamatukogus toimunud
istungil osales 16 volikogu liiget ning
arutelule kulus 35 minutit. Järgmine
korraline istung on 19. novembril.
Janika Liländer

koori peale kokku on 52, neist 18 tüdrukut ja 34 koguni poissi, kellest mõistagi
loodetakse uusi laulumehi.
Rello laul on kõlanud kodumaal ja
välismaal. On lauldud Mustpeade majas,
Niguliste ja Jaani kiriku kõrgete võlvide
all. Peale Märjamaa kiriku veel Vigala,
Kullamaa, Põltsamaa, Haapsalu ja Rapla
kirikus. Nii mitmelgi korral on Rello osalenud segakooride võistulaulmisel „Tuljak” ja kammerkooride festivalil. Laul on
kõlanud nii a capella kui ka näiteks Eesti
Kaitseväe orkestri ja Loit Lepalaane bigbändi saatel.
Rahvusvahelised konkursid ja festivalid on koori viinud Poola, Soome, Rootsi,
Ungarisse ja Walesi. Viimasest tuldi tagasi
Kuldse Ööbiku auhinnaga.
„Aga kõige parem on laulda ikka oma
kodukohas. Suurimad tänusõnad ütleme
oma armsale dirigendile Theale, kes on
meid innustanud ja endasse uskuma pannud,” lausuti kontserdil.
Rello näitas end sünnipäeval mitmekülgse tegijana: eraldi astusid üles meesja naiskoosseis, samuti löödi rahvatantsu.
Pärast tervitusi ja suupistelauda
tantsitas rahvast ansambel Ingle, kes on
otsekui majabändina sisustanud mitme
tänavuaastase taidluskollektiivi sünnipäevapidu. Läbi hüppasid ka päästeameti poisid, et ette kanda oma meeleolukas
tants.
Lehti sirvis Reet Saar
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TÖÖRIISTAÄRI
Pärnu mnt 74

Tööriistad
Riided
Tarvikud
Tel 515 0119
Teisipäeval, 26. novembril
Valgu külas Sepajõe talus
kell 18.00-20.00

tatraleiva õpituba
Osaluspanus: 20 € osaleja
Õpetaja Liisa Kaasik
Tartust
Palun võta kaasa kaanega
suletav purk juuretise jaoks.
Võib võtta ka pearäti ja
põlle, et end veel rohkem
leivaküpsetamise
meeleollu viia.
Kontakt ja registreerumine:
Liisa Kaasik,
e-mail: liisa.kaasik@gmail.
com, tel 511 6612 või
Riina Tilk 5345 5890
Rohkem infot FB lehelt

13. november 2019

Autoromudele tullakse tasuta järele

A

ias, metsatukas,
linnatänaval kasutult
seisev autoromu ei
riku mitte üksnes
vaatepilti, vaid on ohtlik ka
keskkonnale.

Oma vanale autole saab
kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut. 18. novembrist kuni
2. detsembrini viivad Eesti
Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS autoromud üle
Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt
518 8213 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.
Keskkonnaministeerium
paneb autoomanikele südamele, et inimesed oma romusõidukiga tegeleksid ning
annaksid selle õigesse kohta
käitlemiseks.
Kindlasti ei tohi autoromu
omaalgatuslikult lammutada
või anda seda üle n-ö suvalisele inimesele. Autoromu, millelt
ei ole eemaldatud ohtlikke osi,
liigitatakse ohtlike jäätmete
hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning nõuetele

mittevastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib
põhjustada nii keskkonnaohtu
kui ka ohtu inimese tervisele.
Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke (va. kütus) eemaldatakse
autoromust selle käitlemise
ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele vastav
käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.
MTÜ Autolammutuste Liit
pöörab omalt poolt tähelepanu
veel sellele, et romud hõivavad ära paljud parkimiskohad,
mistõttu jääb näiteks lumeko-

Kaasavasse eelarvesse
saab ettepanekuid esitada
kuni 30. novembrini.

ristus poolikuks või ei saa inimesed oma kasutuses olevaid
autosid parkida.
Veel paneb liit südamele, et
pahatihti autode kinkimisel/
müümisel hangeldajatele, kes
lubavad registris asjad korda
ajada, jääb tegelikkuses sõiduk
ikkagi endise omaniku nimele.
Sellisel juhul vastutab too ka
kõiksugu trahvide ja muu sellise eest.
Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250
autoromu.

13. november 2019
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Õpilased panid kirja naljalugusid

E

estimaa väikesed
kodu-uurijad ning nende juhendajad said 6.
septembril Paides toimunud tänupäeval kokku juba
üheksandat korda. Võistlusele
“Naer on terviseks” laekus 77
kodu-uurimuslikku käsitsi
kirjutatud tööd Eestimaa 16
koolist.

Paide raekojas toimunud
konverentsil esitleti omanäo-

lisi uurimusi, tehti kokkuvõtteid tänavusest võistlusest ja
auhinnati parimaid. Tunnustatute hulgas oli kaks Märjamaa
gümnaasiumi õpilast.
Ajakirja Hea Laps preemia sai Mia Laube ja üks peapreemiate saajaist oli Laureen
Paunmaa. Väga toreda ühistöö
panid žürii hinnangul kokku
Leen Burmeister ja Eliise Võigemast, aga kuna hinnati individuaalseid töid, siis premee-

ritute hulka nad ei jõudnud.
Kõigi tööde juhendaja oli õpetaja Eve Burmeister. Märjamaa
Nädalaleht hakkab avaldama
katkendeid laste töödest.
Tänupäeval kuulutati välja
ka 10. võistluse teema. Korraldajad ootavad 3.-6. klasside
õpilaste kodu-uurimuslikke
kirjutisi teemal “Meie kandi
keel ja kombed” 2020. aasta
märtsikuus.
Mia Laube, kes nüüd on

juba 3a klassi õpilane, kirjutas
uurimustöö „Meie pere naljalood“. Mia ülestähendatud
lood möödunud aegade argielust võivad tema eakaaslastele tunduda suisa uskumatuna
ning väärivad igal juhul jäädvustamist tulevastele põlvedele. Väike kogu-uurija on selle tööga tublisti algust teinud,
kirjutasid hindajad Ajakeskusest Wittenstein ja Järvamaa
muuseumist.

Mamma Ene pakkus alati
välja, et tema teeb toidud, kui
minu emme tema eest tööle
läheb. Aga mamma Ene suutis
end alati toidutegemise juures
vigastada. Küll ta murdis varbaluu, kui käis keldrist kurke
toomas. Järgmise jõulu ajal
lõikas ta katkise klaasiga sügavalt kätte ja siis järgmisel
väänas jala välja, kui taburetilt
maha astus.
Sellest on saanud juba meie
peres suur nali, et mida kõike
mamma on nõus tegema, et
pääseda nii töölt kui ka küpsetamisest. Nüüd me teeme
jõulutoidud loosiga ja mamma
Enele anname kokku panna
puuviljavaagna. See on hea
lihtne ja selle tegemise käigus
ei pea teda kiirabisse sõidutama.

kui vanaema käis kuurist puid
toomas, jalutas ta nendega valesse korterisse. Ladus pliidipuud kraanikausikapi ja pliidi
vahele isegi ära. Kuna hari ja
kühvel ei olnud õiges kohas,
siis hakkas kapis tuuseldama,
ning alles siis sai aru, et on vales korteris. Korjas kiirelt puukorvi näppu ja vaikselt läks
korterist välja. Võttis kuurist
uued puud ja püüdis kortereid
rohkem mitte sassi ajada.
Sellest väikesest sekeldusest tuli aga välja armas heategu, sest haigele majanaabrile
said külmal talvepäeval puud
ilusti tuppa viidud.

istunud ta kõrvale, ning teinud
sellise suure sõbramehe matsu
kintsule ja käratanud: „Mis sa
magad siin, endal maja rahvast täis!“ Peremees oli istuli
tõusnud ja sellise ehmatusega
tulijatele otsa vaadaud, et kohe
ühtegi sõna ei suutnud välja
öelda. Piinlikkusega tagurdasid võõrad korterist välja ja
läksid teise trepikoja neljandale korrusele uuele katsele.

Meie pere naljalood
emme viib issi suusatama
Jõululaupäeval, kui mu ema oli
20-aastane, otsustasin nad autoga suusatama minna. Emme
seda mul ei lubanud järele
teha, aga see oli umbes nii, et
emme istus autos ja pidi vaikselt sõitma ja suuskadel issi
hoiab auto taga olevast nöörist kinni. Kuidagi juhtus nii,
et emme rääkis autos sõbrannaga juttu ja hakkas sõitma,
sõitsid juba mitu kilomeetrit,
enne kui avastasid, et issi oli
auto tagant kadunud. Keerasid
auto ringi ja hakkasid tagasi
sõitma – issi oli ju tarvis üles
leida. Põhimõtteliselt jõudsid
nad algusesse tagasi, kui nägid, et issi, suusad õlal, nende
poole jalutas. Emme jäi seisma
ja ilma et midagi jõudis küsida,
pahurdas issi, et kuhu te kimasite, ma ei jõudnud nöörist
kinnigi võtta, enne kui te juba
minema pühkisite.
Kui kõik pooled olid maha
rahunenud, siis proovisid nad
uuesti. Issi püüdis olla kiirem
ja emme proovis olla tähelepanelikum. Õhtul kaebas issi jõuluvanale ka emme tegu ning
emme pidi lugema jõuluvanale
luuletusi nii enda kingi kui ka
issi kingi eest.
Mamma köögitoimkond

Meie peres on alati komme
jõulude ajal kellegi pool koos
istuda. Umbes 20 aastat tagasi
oli kombeks katta laud sellel
perel, kelle pool istuti.

Sekeldused korterite ja
autodega

Vanaema, vanatädide ja vanavanaema lugusid kuulates selgus, et kõik nad on marssinud
valesse korterisse või istunud
valesse autosse. Kui ma pärisin emmelt, miks see küll nii
olla võis, siis emme arvas, et
ehk sellepärast, et tollel ajal
ei olnud väga palju asju ning
inimeste kodud olid suhteliselt
sarnased. Tapeedid, mööbel
ja põrandakatted oli paljudes
korterites samasugused. Hästi
palju oli ühesuguseid autosid,
värvitoone oli oluliselt vähem,
kui täna tänavatel näha on.
Umbes 30 aastat tagasi,

Minu vanaema Ene ja papa
Mati läksid umbes 40 aastat
tagasi
perekonnasõpradele
külla. Nad elasid viiekordse
maja neljandal korrusel. Mamma ja papa koputasid kergelt
ja marssisid tuppa. Peremees
magas diivanil, papa Mati oli

Vanatädi Eha ja mamma
Ene ei suutnud kokku lugedagi
kui mitu korda nad on võõrasse autosse istunud. Ühel korral
oli Ehale isegi miilits kutsutud,
kuna arvati, et ta üritab võõrast autor varastada. Mamma
Ene istus alles paar päeva tagasi taas valesse autosse. See
tegi meile palju nalja. Õnneks
mamma ise ka naeris enda üle.
Mia Laube

Märjamaa ujula korraldab
alates 1.11. 2019 kuni 30.11. 2019 loosikampaania
kõikide ujula külastajate vahel, kes eelpool nimetatud ajavahemikul ostavad ujula pileti
ja selle kassas registreerivad.
Peavõiduks on üks kuu tasuta ujula külastust ühele
inimesele, lisaks läheb loosi veel kolm ujula
vabapääset .
Kampaania kohta saad lisainfot ujula kassast või
kodulehelt www.marjamaaujula.eu.
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K 13.11 kl 16.30
„ÜHEKSAS OHVER”
USA seikluspõnevik 1.45 (K – 14)
K 13.11 kl 18.30
„DOKTOR UNI”
USA õuduspõnevik 2.32 (K –16)
K 13.11 kl 21.15.
„VANAMEHE FILM”
EESTI joonisfilm täiskasvanutele
(K –12)
R 15.11 kl 15.00; 17.00
„SEITSE PÖIALPOISSI JA PUNASED VÕLUKINGAD”
USA kogupere–märuli–joonis–seiklusfilm 1.32 (L) eesti keeles

13. november 2019
Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
kvaliteetset toidukartulit
Vineta, Laura, Afra
(püree), porgandit,
õie- ja kanarbikumett
(Tunnustatud Eesti Maitse)

laupäeval, 16. nov
kell 10–13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

R 15.11 kl 19.00; 21.00
„NEMAD”
USA õuduspõnevik 1.32 (K –16)
P 17.11 kl 14.30; 16.30
„SEITSE PÖIALPOISSI JA PUNASED VÕLUKINGAD”
P 17.11 kl 18.30; 21.15
„LE MANS ` 66”
USA märulidraama 2.32 (MS –12)
T 19.11 kl 17.00
„SEITSE PÖIALPOISSI JA PUNASED VÕLUKINGAD”
T 19.11 kl 19.00; 21.10
„CHARLIE INGLID”
USA märulikomöödia – seiklusfilm
1.59 (K –12)
K 20.11 kl 17.00
„NEMAD”
K 20.11 kl 19.00; 21.10
„CHARLIE INGLID”
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

KORVTÕSTUKI
TEENUS
Tel 526 6518

Pubi Vana Bussikas
pakub tööd
KOKALE
Tööaeg E–R
Info tel 503 8876

MUST BASAAR
hindadega kuni
–50%
* Novembrikuus
tuunikate (25 €) ja pükste
(23 €) erimudelid VAID
15 €.
* RAHVUSLIKU MOTIIVIGA
sallid, pluusid, retuusid,
seelikud, tuunikad!
* Kultuurpärlitest, poolvääriskividest ja swarovski
kividest DISAINEHTED
* Lisaks: bambusretuusid,
stretšpüksid.
17.11 Varbola rahvamaja
kell 12–13
18.11 Märjamaa rahvamaja
kell 12-13
18.11 Valgu rahvamaja
kell 14–15
18.11 Kivi-Vigala rahvamaja
kell 14-15
18.11 Vana-Vigala rahvamaja kell 16–17
Tooteinfo www.ethel.ee
Kampaaniamäng FB: Ethel Design
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Märjamaa
rahvamajas
14. november kell 10
Doonoripäev
15. november kell 19
Koolinoorte DISKO
16. novembril
Soome riiete müük
16. november kell 18
Segakoor Rello 25. aastapäeva
kontsert ja pidu
18. novembril kell 12-13
Ethel Disaini müük
18. november kell 19
Endla Teatri etendus
„Daamid“, pilet 13.-/15.-

1. detsember kell 16
Advendikontsert ja advenditule süütamine
9. detsember kell 10 Silmade
kontroll ja prillide müük
10. detsember kell 11 Viljandi Lasteteater Reky „Hunt
Kriimsilma talvetembud“ 8.10. detsember kell 17
Muusikakooli talvekontsert
12. detsember kell 19
Jõulukontsert „Aeg hingele“
Mari Jürjens, klaveril Aivar
Surva, pilet 12.-/15.13. detsember kell 18 Laste
jõulupidu (noortekeskuses)
15. detsember kell 14
Eakate ja puuetega inimeste
jõulupidu, eelregistreerimisega, 5.20. detsember kell 20 Aastalõpupidu Mait ja Mikko
Maltis, üllatusesinejad, eelre-

Märjamaa valla
pensionäride ja
puuetega inimeste
jõulupidu

VALGU RAHVAMAJAS
(külakeskuses)
reedel, 22. novembril
kell 17
alustab sündmuste sari

Märjamaa valla pensionäride
ja puuetega inimeste jõulupidu toimub pühapäeval, 15.
detsembril 2019 kell 14.00
Märjamaa rahvamajas.

VESTLUSÕHTUD
KODUKOHVIKUS

Osalustasu on 5 €.
Peole registreerimine ja
osalustasu maksmine toimub
Märjamaa rahvamajas kuni 6.
detsembrini (k.a).
Tel 4820 075; 5656 4614
Märjamaa rahvamaja

* Kohvik avatakse kell 17
(suupisted, joogid),
* vestlema hakkame kell 18.
Osalustasu 3€

Korraldajad:
Märjamaa rahvamaja,
Märjamaa sotsiaalkeskus,
Märjamaa vallavalitsuse
sotsiaalosakond,
seltsing Märjamaa
Pensionäride Ühendus
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Esimese õhtu teema valib
Marge Järvi

Info: 5302 1959

7. detsembril toimub
Valgu külakeskuses

JÕULULAAT.
Info: 5302 1959

gistreerimisega, pilet 20.22. detsember kell 18.19
Talve teretamine
Rahvamaja teisel
korrusel näitus
„Estraadiansamblid
Märjamaal“
Fotod
Uno Kiisma erakogust
I korruse peeglisaalis
fotod
heakorrakonkursist
“Kaunis kodu 2019”
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 13. november
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 14. november
7.30 Missa (kogudusemaja)
 eede, 15. november
R
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 17. november
Valvamispühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 18. november
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
 eisipäev, 19. november
T
7.30 Missa (kogudusemaja)

EEKBL Märjamaa
vabakogudus

Varbola rahvamajas
17.11 kell 12.00 Ethel
Disaini rahvuslike riiete
müük
23.11 kell 12.00 Esoteeriku ja selgeltnägija Ervin
Hurti loeng 6 € (lisatasu
eest individuaalseanss)
6.12 kell 19.00 Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi plaadiesitluskontsert. Pääse 6 €
15.12 kell 16.00 Jõulukontsert. Esineb Veronika
Portsmuthi vokaalansambel
RING. Pääse 6€
21.12 kell 15.00 eakate
jõulupidu
28.12 kell 20.00 Suur
aastalõpupidu. Pilet 15 €

Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19

EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11

EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Info tel 502 7322

Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

Mälestame
JOHANNES NURMSOOD
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Perekond Maarand

12

Märjamaa Nädalaleht
MÜÜK
Kuivad küttepuud. Tel 5684 2621

87 Helje Riisalu
87 Salme Roops
85 Vaike Aschin
84 Jaan Niit
83 Salme Kaasik
83 Eha Müürsepp
82 Helju Pool
82 Kaarel-Tiit Klementi
81 Maimu Püü
81 Milja Sale
80 Riina Tann
80 Saima Jõgi
79 Ester Maasikrand
78 Sirje Kleeberg
78 Hiie Elias
78 Hannus Estra
77 Heikki Ainomäe
75 Ants Ojavee
70 Eha Lahe
70 Eha Toomingas
70 Svetlana Puusepp

Aasta kuivanud lõhutud küttepuud. Valikus on lepp, sanglepp,
kask. Pikkused 30 cm, 38 cm,
50 cm. Vedu al 5 rm. 30 cm
sanglepp 40 l võrgus (2.90).
Tel 5373 7294 Kanarbiku talu
Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte
ja paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355

Pakume tööd
abikokale
Info 489 6141
503 7997

Kui soovid endale või sõbrale jõuluks mõnda head
kingiideed, siis

pakub rahvusliku ja
arhailise tikandiga
kudumeid
* Mütsid ja kaelused
*Sõrmikud ja labakindad
* Mantlid, jakid ja pontšod
* Erinevat tooni villased
lõngad
Tööpäevadel ette helistamisel 5645 7981 Liiva 16
Märjamaa
FB: Merle Kudumid
merlemursal@gmail.com

ISSN 2613-3253

* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus
* Kodumasinate remont
ja paigaldus

Müüa keemiavabalt kasvatatud
toidukartulit. Koos transpordiga
40 s/kg. Tel 5646 5873
Müüa korter Valgus. 4 tuba +
köök, osaliselt sisustatud, majal
uus pelletiküte (2019 a).
Kontakt: 5648 0184
Müüa 2-toaline korter Orgita keskuses. Lisainfo tel:53366307

põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

TEENUSED
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Rehvivahetus Märjamaal Orgital.
Tel 522 3334

Välja 2 Märjamaa

ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

Kaevetööd 3,2 t ekskavaatoriga ja kallurveod
(6 t kandevõime ja kolme
külge kallutav).
Tel 56 103 200,
info@svenser.ee
Facebook: Svenser OÜ

Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1020 eksemplari
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• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
uued rehvid
soodushinnaga
13” al 32 €
14” al 34 €
15” al 38 €
16” al 49 €
17” al 55 €

Küsi pakkumist!
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

* Kohapeal lai valik hea
hinnaga erinevaid talverehve
* Rehvide hoiustamine
* Sildade kontroll/reguleerimine, diagnostika
* Esitulede reguleerimine
* Sõiduautode remont / õlivahetus / varuosad
Novembris töökoda
avatud ka laupäeviti.
Broneeri aeg
tel 482 1696, 5373 2689 või
küsi hinnapakkumist
e-mail: marjamaa@kummimees.ee
Pakume tööd
koristajale.

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 10, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

