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Märjamaa alevijooks pürib tuntud jooksude kõrvale
Seekordsel, järjekorras 39. Märjamaa alevijooksul oli 561 osalejat. Võrdluseks mullune jooksjate arv, mis oli 193.
„Kui palju on alevis üritusi, mis toovad kokku üle 500 osaleja? Jah, Märjamaa
Folk, aga seal on paljud pealtvaatajad,
mitte osalejad. Suur osavõtjate arv oli üliäge, sest mitmete suuremate jooksuvõistluste osavõtunumbrid on suurenenud pärast koroonat 10%, meil ligi kolm korda,“
rääkis Märjamaa spordikeskuse juhataja
Mart Tilk. Korraldajad olid rahvarohkest
osavõtust positiivselt üllatunud.
Alevijooksu korraldajad pingutasid
selle nimel, et tõmmata kaasa võimalikult
palju lapsi ja noori. Noorte sportimisharjumuste kujundamine ja liikuma innustamine on Märjamaa Valla Spordikeskuse
üks prioriteete.
Hinne enam ei motiveeri

„Need ajad on vist jäädavalt läbi, et õpilasi
innustab osalema, kui saab selle eest hinde. Motiveerib tuntav kasu. Tänu toetajale
saime välja panna rahalise preemia ekskursiooni või klassiürituse korraldamiseks,“ tõi Tilk välja ühe selleaastase uuenduse. Summa jagati kaheks: 350 eurot sai
suurima esindatusega klass (võitis Märjamaa gümnaasiumi IIIa), 150 eurot jagati
osavõtuprotsendi järgi, et anda võrdne
võimalus konkureerimiseks ka väiksematele koolidele. Valgu kooli I klassis on kaks
last, mõlemad osalesid, osalus 100%, ja
auhinnaraha oli ausalt välja teenitud.
Alevijooksu eesmärk on kord aastas
kohalik inimene välja sportima tuua, seejuures võib raja läbida kas joostes või kõndides. Osa inimesi ei soovigi aja mõõtmist,
vaid tahavad lihtsalt kaasa teha. Paljude
jaoks on motiveeriv ka erikujundusega
medal, mis on juba saanud kollektsioneerimise objektiks. Seda suunda korraldajad
jätkavad, et kõik osalejad saavad medali.
Muudatused olid tänavu ka distantsides. Kõige pisemate distants oli varasemast lühem – 400 m ehk üks staadioni-

Foto: Taimo Lehtsalu
Alevijooksu tulemused on lk 2
ring. Seal aega ei võetud, kõik võitsid.
Uued plaanid

Korraldajad soovivad Märjamaa alevijooksu tuua Eesti suuremale spordikaardile. „See on ka hea kohaturundus. Tallinna maratoniga me ei konkureeri, aga
Türi-Paide jooksu või Pärnu Kahe Silla
jooksu kõrval tahame pildile tulla. Seni
oleme ennekõike kohalikele inimestele
suunatud, sinna suuresti ka jääme.
Lisaks senistele distantsidele võib lisanduda pikem distants, mis oleks mõeldud ennekõike sportlastele. See tooks
kohale tuntud nimesid, seda enam, kui on
ka auhinnafond,“ avas Tilk plaane. Näiteks
tänavu võitis 6,4 km jooksu Eesti üks parimaid keskmaajooksjaid Kalev Hõlpus.
Sportlastel olgu motivatsioon alevijooksule tulla, aga tippe tuleb ka personaalselt
kutsuda. Kui Tiidrek Nurme, Pavel Loskutov või teised tipud siin kaasa teevad, võib
see olla innustuseks ja eeskujuks meie
noortele.

Alevijooksu senised distantsid on
väga loogilised ja kompaktsed. Pikim distants 6,4 km jääb tõsistele sportlastele
lühikeseks. Hea oleks leida pikem rada, et
nimekamad jooksjad tahaksid siia tulla.
Korraldajad otsivad lahendust edasi. Oluliseks peetakse ka seda, et ergutajad tulevad raja kõrvale kaasa elama. Seepärast ei
taheta rada asulast kaugemale viia.
Toetajate nimedega jooksud olid tänavu esimest korda, need jätkuvad. See on
ka neile reklaam. Loosiauhinna laud oli
tänu toetajatele väga rikkalik.
Kindlasti jätkub eelregistreerimine,
mis annab soodsama osavõtutasu ja on
mugavam, kui alles jooksu eel end kirja
panna. Kuna võistluspäev on pikk, olid
inimesed rahul, et kohal oli toitlustaja.
„Meil on välja kujunenud väga hea
korraldustiim ja 40. alevijooks tuleb ümmarguse numbri vääriline,“ kinnitas Mart
Tilk.
Reet Saar
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39. Märjamaa alevijooksu paremad vanusegruppide kaupa
MÄRJAMAA KONSUMI JOOKS
6.4 km
MEHED
1. Kalev Hõlpus 20:40,5
2. Ahti Nuga 20:57,6
3. Ragnar Raud 21:15,2
NAISED
1. Pille Visser 27:46,9
2. Elevi Piperal 28:31,6
3. Berit Raudva 29:42,4

JATS RAHVAJOOKS 4.8 km
MEHED 17 KUNI 39
1. Sten Ütsmüts 15:37,
2. Kristofer Alex Jeanty 16:09,4
3. Rainer Leinus 16:27,9
MEHED 40 KUNI 49
1. Indrek Kraus 18:18,5
2. Joel Jaago 19:55,8
3. Rene Abel 20:01,3

MEHED 50+
1. Vello Lillipuu 17:00,4
2. Risto Ütsmüts 17:52,4
3. Mart Tilk 20:15,6

NAISED 17 KUNI 34
1. Lisett Alt 21:27,9
2. Kaisa Elfenbein 22:21,7

3. Veronika Vodolaztsenko
23:18,5
NAISED 35 KUNI 44
1. Kai Sirp 24:48,6
2. Kerly Resik 25:37,0
3. Kertu Tort 26:40,8

NAISED 45+
1. Ritve Reinumäe 19:33,0
2. Evelin Umalas 22:31,0
3. Anu Ärm 23:03,0

NEIUD 15 KUNI 16
1. Kaili Kungla 28:16,9
2. Getter Unga 28:19,4
3. Kessu Kalbus 28:30,6

NOORMEHED 15 KUNI 16
1. Riko Eensalu 22:05,6
2. Erki Ütsmüts 22:39,2
3. Aleksei Gergalo 22:53,9

VARENA NOORTEJOOKS
2.7 km EMAD
1. Marlen Kalda 16:34,9
2. Eve Remmel 17:30,3
3. Liina Solotarjeva 20:50,5
POISID 11 KUNI 12
1. Henry Kurnim 11:22,1
2. Helger Pikani 11:40,6
3. Kennerth Loel 11:51,1

POISID 13 KUNI 14
1. Sten Viidemaa 9:41,0
2. Marten Jässi 11:03,0
3. Brandon Roslender 11:10,4
TÜDRUKUD 11 KUNI 12
1. Lisete Jüriado 11:03,4
2. Salme Seiler 12:51,6
3. Karola Toomistu 12:56,0

TÜDRUKUD 13 KUNI 14
1. Kertu Kesküla 12:08,3
2. Mirtel Tamm 12:11,4
3. Saara Sofiia Tammepuu
12:27,0

SPORDIKESKUSE NOORTEJOOKS 1.3 km
POISID 7 KUNI 8
1. Robert Narusk 4:56,0
2. Kennet Kristal 5:28,6
3. Marten Artel 5:28,9
POISID 9 KUNI 10
1. Dirk-Edrik Tori 4:43,1
2. Max Udusalu 4:44,2
3. Danila Kristjan Svistunov
5:11,0

TÜDRUKUD 7 KUNI 8
1. Sofia Voolaid 6:18,4
2. Sandra Meri 6:32,2
3. Eeva-Lotta Remmel 6:42,4
TÜDRUKUD 9 KUNI 10
1. Anna Helene Rauk 5:01,8
2. Rahel Rahuoja 5:32,1
3. Lisette Sassi 5:43,8

BALBIINO LASTEJOOKS
0.4 km
Sellel distantsil aega ei võetud,
kõik poisid ja tüdrukud olid
võitjad.
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„Tulevarjude” trupp meenutas lavastuse lugu

V

elise seltsimajas
etendati 2006. aasta
jaanuaris viiel korral
Velise vabariigist
ja 1905. aasta sündmustest
tõukunud näidendit „Tulevarjud“. Mängukoht oli kunagine koolimaja, kus siis asus
ülestõusu staap. Laupäeva,
24. septembri õhtul meenutati Sulu külamajas lavastuse
saamislugu ja vaadati koos ära
etenduse salvestus.

Kohal oli ka kunstnik
Reet Nurmsalu ja hulk massistseenides osalenud kohalikke. „Täna on nagu klassikokkutulek,“ ütles lavastaja Jaan
Urvet, kui kõneles, mis on saanud näidendis suuremaid rolle
mänginud liikmetest.
Tabav kajastus ajalehes

Tabavalt on kajastanud lavastuse saamislugu Eesti Päevalehes Eda Post (14.01.2006):
„Kujutage ette, et olete lavastaja ja teil palutakse teha
etendust ühest olulisemast
sündmusest Eesti iseseisvumise teel, stsenaariumi pole,
sündmuskohaks on küla seltsimaja, näitlejateks igasuguse
lavakogemuseta külaelanikud
ja raha on ka vähe. Ei tundu
just paljutõotav? Rapla mees,
Eesti harrastusteatri eestvedaja Jaan Urvet on teinud imet.

Alguse sai kõik Velise kandi inimeste suurest tahtmisest
tähistada 1905. aasta mässu
ajal välja kuulutatud Velise
vabariigi 100. aastapäeva.
Eeltööd hakati selleks tegema
juba 2003. aastal, ja otsima,
kuidas mõtte teostamiseks
raha saada. 2004. aasta lõpus
asutati Velise kultuuri ja hariduse selts, et ettevõtmistel
oleks katus.
„Igal kohal on oma lugu,
mida inimesed hoiavad. Meil
on vabariik,” ütleb projektijuht Jürgen Kusmin. Teatrietendus 1905. aasta mässust
ja mõisate põletamisest sündis Velise kultuuri ja hariduse
seltsi ja KAteatri koostöös.
(KAteater, mille tuumik on
Jaan Urvet ja Kristjan Kuntu,
on see seltskond, kes etendas
2002–2004 Eesti kirikutes ja
mõisates Mats Traadi “Harala
elulugusid”.)“
17 aastat tagasi

„Vaadakem end täna 17 aastat
nooremana. Minus on vahepealsed aastad süvendanud
tänutunnet Jaani ees, et ta tegi
sellise suurepärase lavastuse.
Tänan kõiki osalejaid. Tehtu
suurus jõudis päriselt kohale
alles hiljem,“ ütles Jürgen Kusmin.
Kitsukest
mängupinda
laiendati leidlikult sellega, et

Meenutusi jagab „Tulevarjude” lavastaja Jaan Urvet.
Foto: Reet Saar
see oli pool-vabaõhulavastus:
osa stseene mängiti õues ja
vaatajad nägid toimuvat läbi
akende. Akendest käisid osatäitjad ka sisse-välja.
Jaan Urvet meenutas, et andis kergelt nõusoleku lavastus
teha, aga materjal ei andnud
end kuidagi kätte. Aluseks oli
Mihkel Aitsami käsikiri 1905.
aasta sündmustest ja koduloolase Sergei Seelandi raamat „Velise valla ajaloost“. Ta
oli juba valmis loobuma, aga
siis lõid äkki pähe märksõnad
„tuli“ ja „vari“, lugu sai järje
peale ja sellest tuli kokku näidend „Tulevarjud“.
Urvet tunnustas Jürgenit

PILTUUDIS
Sügise esimese päeva õhtul kõlas Märjamaal
Wäega pärimusmaja hoovist pillimäng ja
laul. KOPi projekti toel algas maja terrassil
kontsert, mille peaesineja oli lõõtspillimängija
Henrik Hinrikus (pildil). Lisaks temale mängisid lõõtspilli Bert Laak ja Ants Karu, karmoškat Marten Kaljas, kitarri saatel laulis Anne
Keldrema, torupilli mängis Jaagup Kippar ja
basskitarri Margus Kidra.
See oli selle hooaja teine vaba lava kontsert, mille eesmärk on muusikutele esinemisvõimalust pakkuda. Esimene kontsert toimus
pärast jaanipäeva.
Inimesi tuli ja läks, kuulajaid oli umbes
kolmekümne ringis. Õuele pandud laudade
taga sai keha kinnitada. Sooja andis hoovi
servas põlev lõke.
Tekst ja foto: Reet Saar

kui väga head projektijuhti,
nii et tema sai keskenduda ainult lavastamisele. Kerge see
polnud, sest vaid viiepäevase
prooviperioodiga tuli tekst
elama panna. Ainus kutseline
näitleja trupis oli Arvi Mägi.
„See lugu ja kõik need inimesed on mulle ääretult kallid.
Kogu selle loo tegemine oli kui
kohtumine Loojaga. Meil olid
pikad proovipäevad. Kaugemalt rahvas ööbis Anne puhkemajas ja seal jätkusid õhtul
arutelud. Jüri ja Jürgen Kusmin
otsekui lugesid mu mõtteid ja
korraldasid toitlustamise ümber või tõid mõne vajaliku rekvisiidi veel enne, kui lavastaja
jõudis selleks soovi avaldada.
Sellist kogemust annab mäletada. Täna teeks ehk midagi
teisiti, aga see on üks neist
oma projektidest, mida ma
kõige rohkem hindan,“ ütles
Jaan Urvet.
„Saime üht-teist teada ka
teatrielu tagapoolest. Näiteks
valgustaja ei pane kunagi kõiki
lampe korraga põlema. Sama
kehtib ju ka elus,“ tõi tabava
võrdluse välja massistseenides osalenud Kalev Tihkan.
Salvestus ei andnud edasi kõiki lavastuse nüansse,
aga nagu ütles üks vaataja,
kes toona etendust ei näinud:
„Mulle meeldis.“
Reet Saar
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Muuseumi sünnipäeva tähistas künnipäev

S

illaotsa muuseumi külalisteraamatusse tehti
esimene sissekanne 5.
oktoobril 1982 ja seda
loeb muuseum oma alguseks.
Muuseumipere otsustas
40. sünnipäeva tähistada
järjekordse künnipäevaga.
Märjamaa vallavalitsuse kultuurinõunik Heli Lints avaldas
oma tervituses heameelt, et
meil on Sillaotsa muuseum ja
siinsed töötajad oma toredate
ideedega.

Seekord olid vaole oodatud hobune ja väiketraktorid.
„Täna on siin atrade ringmäng,
järgmisel aastal tuleb ehk atrade line-tants ja kunagi kootide kankaan,“ ütles muuseumi
juhataja Kalju Idvand temale
omase huumoriga oma avasõ-

nad.
Ta rääkis, et juba
1990. aastatest on
maailma
muuseumites suunamuutus
– eesmärk pole mitte
võimalikult palju museaale koguda, vaid
kogutut mõtestada.
Mõtestamine on ka
Sillaotsa muuseumi
uue
põhimääruse
kohaselt nende tegevustes esikohal. Seda Künnipäeval osalejad.
eesmärki täidavad nii Foto: Reet Saar
muuseumitunnid kui
ka künnipäevad.
Kündma hakkas seitse
meest. Esimesena läks vaole
Juuru mees Veljo Tamm oma
friisi tõugu musta värvi hobuse Marleeniga. Siis „katkus“
väikese põka käima Jürgen

Tõrkuv põka.

Pärimusmaja toimetab
Teisipäeviti kell 15 loovus- ja keraamikaring noortele
Teisipäeviti kell 18 keraamikaring täiskasvanutele
Kolmapäeviti kell 14.30 karmoška- ja lõõtsaringid
Neljapäeviti kell 15 Maiasmokaring noortele
Järgmisi töötube juhendab käsitöömeister Piret Lehes
6.oktoober kell 18 albumi valmistamise töötuba
13.oktoober kell 18 albumi jätkamine
20.oktoober kell 18 külmkapimagnetite valmistamine
27.oktoober kell 18 Isadepäeva ootuses: parkimiskella töötuba

Kusmin. Motorratta mootoriga tööriist oli peru riist, mille
järel kündja vahel lausa „jooksis“. Isetehtud masina järel
podistasid riburada vaole kõik
teised väiketraktorid. Markidest olid esindatud Ferguson,
T20 ja T25. Õhk oli mootorisuitsu täis, traktorite ümber
uudistasid ja toimetasid peaasjalikult mehed, endal väga
rahulolevad näod ees. „Äge, et
tehakse selliseid üritusi. Mul
käed sügelevad ja tahaks ka ise
roolis olla,“ rääkis pealtvaataja Peeter Paunmaa.
Fergusonide klubi liige
Urmas Altjõe teab, et Sillaotsa
muuseumi üks väärikamaid
eksponaate on traktor Lanz
Bulldog, mis on toodud Hõreda
mõisast. Ta kinkis muuseumile
foto Lanzist, mis on pildistatud
Hõreda kandi masina-traktorijaamas ja soovitas uurida,
kas pildil on ehk Sillaotsal olev
traktor. Muuseumipere teadis kohe, et tegemist on siiski

veidi väiksema traktoriga, kui
Sillaotsal hoiul.
Künnimehed tegid mälestuseks ühispildi ja siis oli paus
kehakinnituseks.
Rammus
supp oli nii paks (toitlustaja
Ats Nõlvak), et lusikas seisis
sees püsti ja helde jagaja tõstis
suppi nii ohtralt, et taldrikud
olid triiki täis. Näituseküüni
ees mängisid järgemööda pilli
Bert Laak, Meelis Remmel ja
Aile Pajula. Esmakordselt astus siinkandis üles Pärnu tantsutrupp Kelmikad Mannikesed. Kuluaarivestlustes selgus,
et kõik esinejad peavad edasisi
koostööplaane ning külaliste
hulgas olid ka nende potentsiaalsed tellijad, kes kontaktid
kirja panid.
Nagu Sillaotsa tehnikapäevadel tavaks, käivitati lõpuks
ka kuumpeamootoriga traktor
Lanz Bulldog. See pani künnipäevale ilusa punkti.
Reet Saar
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Ukrainlased tänasid abistamise eest

E

elmisel nädalal ilmus
vallavalitsuse töötajate arvutitesse teade,
et majja tulevad Valgu
külas elavad ukrainlased,
kes soovivad tänada neile
osutatud abi eest. Kokkulepitud ajaks vuras vallamaja ette
väikebuss kümne inimesega.
Nagu hilisemast vestlusest
selgus on nad kolm abielupaari ja neli last, kes on siia
jõudnud Ukraina keskosast
Vinnitsa oblastist.

Nende eestkõneleja oli
Oleg, kes rääkis oma pere põgenemisloo.
„Ärkasime 24. veebruari
varahommikul pommiplahvatuste peale. 32 tunni pärast
tegime otsuse sõita Rumeenia
piiri lähedal elavate sugulaste
juurde. Otsustasime vaadata,
kuidas sündmused arenevad –
ehk saab pöörduda koju tagasi.
Kahe nädala jooksul muutus
olukord hullemaks. Siis võtsime kursi sõita Eestisse. Jumal
juhatas ja kaitses meid kogu
tee. Taskus oli vaid 25 eurot,
aga teel kohtasime nii palju
abivalmis inimesi, kes meid
igati toetasid.
Kui käisime end Märjamaa
vallamajas registreerimas, küsis sotsiaalosakonna juhataja,
millist abi me veel vajame. Üt-

lesin, et autol oleks vaja mõnesid detaile vahetada, aga saaks
või diagnostikat teha. Juba
suunati meid Timberstoni autoteenindusse, kus auto korda
tehti. Silm läheb märjaks sellest rääkides,“ jutustas Oleg.
Ukrainlaste väike kogukond on ennekõike suhelnud
sotsiaalosakonnaga, aga nad
soovisid tänada kõiki vallavalitsuse töötajaid. Üheskoos
laususid nad eesti keeles „aitäh“. „Meie südamed on täidetud vaimustuse ja tänulikkusega! Eestlased on tublid,“
sõnas Oleg. Nad on usklikud
inimesed ja esitasid akordioni
saatel laulu, mille sisuks oli
elamine jumala kaitsvate tiibade all. Kuulajate soovil kõlas
teinegi laul, ikka vaimuliku sisuga.
„Te olete meid nii palju aidanud, täna kostitame meie,“
rääkisid ukrainlased. Lapsed
jagasid laiali kingikotid, milles
oli kristliku sisuga eestikeelne raamat, väike purk mett ja
kaks pakki tofut. Osa ukrainlastest töötab Valgus sojatoodete tehases Bon Soja, kus neid
tooteid valmistatakse.
Järgnenud
vestlusringis
tutvustasid koosviibijad end
vastastikku. Ukrainlased meenutasid tänulikult Märjamaa
rahvamaja õppeklassis olnud

Märjamaa rahvamaja ootab kogukonna
liikmeid rõõmuga oma majja

Meie rahvamaja on septembrist täitumas kollektiividega, kes
jätkavad oma südamelähedase tegevusega – kes tantsib rahvatantsu, kes laulab, kes tegeleb mälumänguga. Juba on toimund ka
esimene laste lauluring.
Aga meie majas on veel ruumi sulle, armas kogukonna liige. Kui oled mõelnud, et sooviksid oma annet, oskusi või mõnda
muud huvitavat hobi teistega jagada, siis anna meile sellest märku. Äkki on just sinu ettevõtmine uus ja huvitav, mis annab nii
sulle endale kui ka teistele tegutsemisrõõmu.
Rahvamajas ja kinos on suurepärased võimalused läbi viia
oma ettevõtte üritusi, sünnipäevi või pulmapidu. Laste sünnipäevapeo korraldamiseks saame pakkuda erinevaid võimalusi:
sünnipäev kinos või peoruum koos sisustusega (mängud ja mänguasjad jne).
Oleme avatud suhtlema oma kogukonnaga ja koos tegutsema!
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee
5656 4614

Valgu külas elavad ukrainlased tänasid vallavalitsuse töötajaid neile osutatud abi eest.
nn poodi, „kust esmakordselt sanud suure rahasumma kaks
elus sai võtta vajaminevaid annetajat. Nad ei soovi selle
asju tasuta“. Sinna annetuse- eest avalikku tähelepanu ja
na toodud villastes sokkides seetõttu jäävad nende nimed
oli tunda kuduja soojust ja ar- välja ütlemata. Aga annetatud
mastust. Nad rääkisid oma os- rahaga on saanud katta palju
kustest (nt massaaž, tervislik vajalikke kulutusi Ukrainast
toitumine) ja valmidusest kõi- tulnud sõjapõgenike heaks.
ke seda siinsele kogukonnale
Ukrainlased on juba sapakkuda näiteks mõnel tervi- mamoodi käinud oma tänu
sepäeval.
väljendamas Timberstoni auSotsiaalosakonna juhataja toremonditöökojas ja lähevad
Marge Viska rääkis, et lisaks Märjamaa rahvamajja.
esemelistele
annetustele,
mida tõid eriti just algusaegadel kogukonna liikmed, on li- Reet Saar

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja 2022. aasta
HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE TEENUSE PAKKUJA
TOETUSE II LISA TAOTLUSVOORU.

Märjamaa Vallavolikogu poolt vastuvõetud huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord ja blankett on leitav valla kodulehelt. Vormikohased taotlused esitada Märjamaa Vallavalitsusele
hiljemalt 3. oktoobriks 2022 e-posti aadressile:
marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo heli.lints@marjamaa.ee tel 5305 7735
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Kiitsharakate juhtumised Ameerikas
kõrvalkargaja pilgu läbi 4
Astra Põlma
Algus 7.09.2022
Edasi järgnes rühmade ühisproov, saime selgeks liikumised ja tantsud. Siinsed
ühistantsud olid ülikiires
kantrivõtmes, meie soolonumbriks taas „Kaera-Jaan“.
Lõunaks oli proov läbi ja meil
oli veidi vaba aega. Sisustasime selle parklas einestades
ning kosutava suplusega välibasseinis.
Õhtul toimus kunstimuuseumi parklas tänavatants.
Kohale olid kutsutud kõik
kollektiivid, linnarahvas ja
võõrustajad. Iga rühm tutvustas taas oma tantsu ja hiljem
tantsis juba kogu parkla ühiselt erinevate rahvaste tantse.
Meie muidugi „Kaera-Jaani“.
Oli väga lõbus ja juba ka mõnusalt jahe olemine. Kuna pidime
õhtuks tagasi jõudma ja kaasas
olid ka lapsed, tuli peolt enne
lõppu lahkuda.
Kolmapäeva
hommikul
tegime proovi, pärast veetsime aega perega ja õhtul oli
esimene etendus. Neljapäeval
esinesime lisakontserdiga vanadekodus.
Festivali kontserdid, mida
oli pealaval kokku neli, olid
igal õhtul sarnased. Kõigepealt
kohalikud esinejad, siis hümn,
siis avatants ja esimesed esinejad, vaheaeg, särkide viskamine publikusse, järgmised
esinejad ja lõputants. Varieerus esinejate järjekord ja kavade pikkus. Iga rühm sai end
korra ka intervjuu vormis publikule tutvustada. Vaatajaid jagus igasse õhtusse, neist kõige
menukam oli viimane.
Esinejatest

Lisaks meile juba tuttavatele
Magic Valley festivalilt, osalesid siin veel rühmad Ameerikast ja Baskimaalt.
Lakota Nation – Morning

World Folkfest 2022 osalejate ühispilt.
Star ehk siis päris indiaanlased pakkusid mulle kõige
rohkem huvi. Hõim oma kirevate riiete ja ehtsa tipitelgiga.
Indiaani mediteerivalt kõlavate laulude ja šamaanitrummi
saatel tantsisid laval kõigepealt naised-lapsed. Lõpuks
tuli lavale rõngamees, kes hularõngaste abil tantsu käigus
erinevaid kujusid ja loomi kujutas. Sümboolne loomislugu
arengust ja võimalustest, mida
elu pakkuda võib.
Mexico (Local To Utah)
Quetzalcoat (Ameerikas elavate mehhiklaste rühm) esitas
väga meeleolukaid ja kaasakiskuvaid tantse, seljas kaunid
ülilaiad ja värvilised seelikud,
jalas valged kingad, mehed
mustade sombreerodega, aga
see kõik toimus kahjuks lindimuusika saatel.
USA Rocky Mountain Express – selge, millega tegu,
rok´n´roll, litrid ja stepptants,
ei teagi, kust otsast folkloor,
aga no vähemalt ameerikalik.
Baski regioon oli festivalile saatnud oma tippkollektiivi, vähemalt kunstilise balleti
valdkonnast. Kergelt rahvuslikud õhulised balletikostüümid, varvaskingad ja sügava
emotsionaalse sisuga tantsud
olid pigem klassika, kuid üldse
mitte folkloor.
Ei teagi, kuidas suhtuda:
publikule ju meeldis see rahvaste ja teemade virr-varr hästi, sõud ju sai, aga minu jaoks

Tervitus eestlastele.

Esinemine vanadekodus.
polnud nagu päris folkloorifestivalile kohane.
Südame tegi soojaks, kui
enne viimast kontserti Rumeenia juhendaja meid ekstra tänamas käis, et meie ikka oma
folkloori ja traditsioone edasi
kanname ja igasugu lustmängudega kaasa ei ole läinud.
Soov end atraktiivsemana näidata tundub ju loomulik. Sellel

festivalil oli seda ka kahjuks
märgata – nimelt esitas Indoneesia bambuspillide koor
juba ka kaasaegset heliloomingut. Tähtede sõja tunnuslugu lõi muidugi laineid. Isegi
indiaanlased olid viimaseks
etenduseks oma rõngad pimeduses helendama pannud. Aga
mis seal ikka, Ameerika ongi
tuhandete võimaluste maa!

28. september 2022
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Ühispildid teiste maade tantsijatega kuuluvad festivali juurde.

tantsib Ameerikas elavate mehhiklaste rühm.

Koit Roosi koos Havai tantsijatega.
Igapäevaelu väljapanek koduloomuuseumis.

Tähelipu all.

Sünnipäev Ameerikas
Laupäev kujunes meie pere
jaoks eriliseks, kuna oli ju meie
tantsija Maire Kuusiku sünnipäev! Ameerikas on kombeks
sünnipäevalapsele välja teha,
nii et tegime kuni kontserdini seda, mida Maire soovis.
Aga kuna sünnipäevalaps oli
väga tagasihoidlik, siis tegi-

me seda, mida ta võiks tahta.
Korraldajate poolt plaanitud
piknikule me ei läinud, vaid
seadsime sammud mägedesse,
kus oli avatud nn põllulillede
festival. Peale mõningast rühkimist mägedes laius meie ees
mäenõlvadel looduse poolt kujundatud kaunis lilleaas. See
vaade jääb meelde aastateks!
Edasi viidi meid sööma Itaalia restorani ja lõpuks osteti

Rahumeelne kahur.
pereisa poolt veel Ameerika
suurimast ja kaunimast šokolaadipoest kaasa toekad koogitükid, igaühele vastavalt oma
maitsele. Enne koju jõudmist
külastasime veel kohaliku farmi laata. Nii et igati ilus päev
nii Mairele kui meile.
Ka õhtune kontsert sujus
hästi ja pärast sünnipäevalap-

se tervitamist meie festivalitelgis tuligi juba liikuma hakata, sest hommikul oli vaja väga
vara kojureisiks tõusta.

Järgneb

8

28. september 2022

Märjamaa Nädalaleht

Parimad suvelugejad tutvusid teatri võlumaailmaga

L

õpetasime seekordse suvelugemise parimate suvelugejatega
Estonia teatris. Esmalt said lapsed
külastada Estonia teatri tööruume
ja tutvusid tööga, mida tehakse etenduste
ettevalmistamisel ja nende edukaks toimumiseks. Lapsed said teada, kuidas ehitatakse üles lava enne etendust, kuidas
valmivad dekoratsioonid, mismoodi need
lavale tuuakse ning vajadusel liikuma
pannakse.

Huvitav oli näha orkestri paiknemise kohta etenduse ajal, n-ö orkestriauku.
Külastati parukate, kostüümide ja lavakujunduse valmistamise ruume. Rekvisiitide ladu osutus huvitavaks ja salapäraseks
maailmaks.
Osaleti Estonia teatri haridusprojektis
„Kuidas mõista balletti”. Projekti eesmärk
on selgitada, milline on balletikunsti ajalooline taust ja kuidas balletti mõista.

Anti teadmisi, mida
tuleks balletti vaadates jälgida, milline
on balleti esteetika,
kostüümid, dekoratsioonid ning milline
on Eesti Rahvusballeti tantsija elu.
Projekti viisid
läbi Eesti Rahvusballeti tantsija ja
t ant susemioot ik
Triinu Leppik-Upkin
ning balletitantsijad
Karina Laura Leškin
ja Anatole Blaineau
Eesti Rahvusballetist.
Lapsed said osa balletiteemalisest haridusprogrammist.
Hetkel on lastele Foto: Ede Talistu
Estonia teatri mängukavas tuntud kirjandusteoste põhjal „Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“.
Aitäh kõigile suvelugemises osalenuloodud balletid „Alice imedemaal“ ning
tele, toetavatele lapsevanematele ja õpetajatele!
Ede Talistu

TOOLIVÕIMLEMINE
VANEMAEALISTELE
MÄRJAMAA SOTSIAALKESKUSES
esmaspäeval, 3.oktoobril 13.00
Toolivõimlemine sobib neile, kes
soovivad end aktiivsena ja liikuvana
hoida ka vanemas eas. Muusika saatel
teeme jõukohaseid ning eale vastavaid
turvalisi harjutusi toolidel, tooli ees ja
tooli taga. Kasutame mitmesuguseid
abivahendeid, mis muudavad võimlemise lõbusaks ja mänguliseks. Samas
aitavad vanemale eale hoolikalt valitud
harjutused säilitada liigeste liikuvust ja
parandada enesetunnet.
Üheksateistkümnendal toolivõimlemise hooajal on oodatud osalema
kõik endised ja uued võimlejad.
Tiina Kokemägi

Vesivõimlemine algab!
Kohtume neljapäeval,
6. oktoobril kell 11
Kõik huvilised
on oodatud!
Sirje

28. september 2022

Õigusabiteenusest
TASUB TEADA

V

iie aasta jooksul
on õigusabi saanud
üle 46 000 Eesti
inimese, kellele riik
on esmanõustamise korras
hüvitanud teenusest 2 tundi
100% ulatuses. Aastastaastasse on inimeste mured
olnud korduvad: võlgnevused (inkasso), perekonnaasjad (elatis ja hooldusõigus)
ning tööõigust puudutav.

Tasuta ja soodustingimustel õigusabiteenusest on
seni kasu saanud väga paljud inimesed, kuid näeme,
et erinevatel põhjustel sama
palju inimesi siiski õigeaegselt juristi juurde ei jõua ning
ennetavad mured muutuvad
kroonilisteks. Koroonakriisiga kerkis esile ühiskonna
vaimse tervise ning üleüldise
heaolu küsimus ning teema
sai senisemast õiglasemalt
tähelepanu. Ka õigusmured
on osa ühiskonna suuremast
heaolust, sest kui tekib grupp
isikuid, kelle õigusi ei ole arvesse võetud üksnes seetõt-
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tu, et nad ei tea neid, kinnitab
kanda laiem trots ning rahulolematus.

Pange tähele, et tasuta ja
soodustingimustel õigusabi
saavad kõik* Eesti alalised
elanikud sõltumata kodakondsusest. See tähendab
ühtlasi, et õigusnõustamisele võib ka suunata Ukrainast
Eestisse asunud inimesi, kes
soovivad pöörduda kas juba
olemasoleva murega või siis
üldisema huviga õigustest,
mis meie ühiskonnas on töö,
pensioni, lepinguliste suhete
jms alusel.

* tsiviilasjades on lubatud
sissetulekumäär kuni 1200
bruto ja lapse õigusi puudutavates asjades kuni 1700
bruto.
Lisaküsimuste korral palun vaadake kodulehte: https://hugo.legal/.

Broneerimisinfo
osas
saab helistada telefonil 6 880
400.

Haimre rahvamajas
3.10 Osteopaatia infotuba 18.00–21.00.
Osalustasu 2 eurot.
Osteopaatiat tutvustab Eveli Kask, kes on antud
eriala tudeng ning praktiseerija. Lisaks on ta tervishoiutöötaja. Tule ja kuula, mis tal meile jagada
on.
4.10 Pasta valmistamise töötuba 18.00–21.00
Pasta tegemist õpetab Viire Martma.
Osalustasu 20 eurot. Hind sisaldab vahendeid,
õpetust ning ühist degusteerimist.

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes
• turundus ja müük
• finantsjuhtimine ja –planeerimine
• juhtimine
Koolitajad on Elmo Puidet, Andres Kiviselg ja Kristo Krumm
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega äriplaani ja tegevuskava.
Koolitus toimub:
18., 19., 25. ja 28. oktoobril,
1., 10., 22. ja 23. novembril
Raplas, algusega kell 9:45 -17:00.
Osalemistasu:
50 eurot (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee. Osalemissoov ja ankeet tuleb täita
hiljemalt 16. oktoobriks.
Tähelepanu! Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo Tatjana Jääger, tatjana@raek.ee ja tel 520 6300.
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Soovin üürida või osta laoks sobilikku ruumi või
ruume. Vajalik elektri olemasolu ning vähemalt
üks suur uks, millest saaks mikrobussiga sisse
sõita.
Küte pole oluline, sobib ka ilma kütteta ruum või
ruumid. Suurus võiks olla 200 kuni 400 m2,
sõltuvalt hinnast võib ka suurem olla.
Huvipakkuv piirkond on Raplast Märjamaani või
Märjamaa valla piires.
Konkreetsed pakkumised koos kontaktandmetega
tuleks saata e-posti aadressile anti@goodstore.eu
või helistada telefonile: 551 5399
Antud kuulutuse omanik pole kinnisvaramaakler.

28. september 2022

28. september 2022

Hea Eeskuju konkurss
kutsub tunnustama
silmapaistvaid noori

H

ea Eeskuju tunnustuskonkursi eesmärk
on tunnustada neid
noori, kes on oma
vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis
väärib kogu Eesti tähelepanu. Oluline ei ole teo suurus,
vaid see, missugust mõju see
teistele ühiskonna liikmetele
avaldab.

Hea Eeskuju konkurss avati taotluste esitamiseks 5. septembril ja kandidaate saab esitada kuni kuni 5. oktoobrini.
Hea Eeskuju konkurss toimub sel aastal viieteistkümnendat korda. Konkursile saab
esitada noori, kes on teistele
mingil viisil eeskujuks, olgu
see siis kas kohaliku kogukonna tasandil või üleriigiliselt.
Ka on võimalus esitada kuni
kümneliikmelisi gruppe. Hea
Eeskuju konkursi eesmärgiks
on näidata, et noored ei ole
mitte ainult meie tulevik, vaid
nad loovad tulevikku juba tänasel päeval.
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Möödunud aastal pälvis
Hea Eeskuju tiitli Martin Vesberg Saaremaa Gümnaasiumist, kes paistis silma erinevates valdkondades, tegeledes
nii spordi, rahvatantsu, pillimängu kui ka näitlemisega.
Martin on olnud edukas oma
uurimistööde ja loodusfotodega ja korduvalt teinud kaastööd ETV saatele „Osoon”.
Esitatud taotluste seast valib žürii välja 15 finalisti, kelle
hulgast selgub laureaat. Välja
antakse ka Suurima Julguse
tiitel. Hea Eeskuju tiitli pälviv
noor saab konkursi peatoetajalt Swedbankilt preemiaks
1700 eurot, Suurimale Julgusele on preemia välja pannud
Telia. Konkursi finaliste tänatakse Laheda Koolipäeva
noortekonverentsil toimuval
tänugalal 10. novembril.
Oma kandidaadi saab esitada aadressil heaeeskuju.ee.
Esitajaks võib olla nii eraisik, asutus kui ka kandidaat
ise.

Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali

AVALIK KONKURSS
STIPENDIUMI TAOTLEMISEKS
Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi või kuni kahekümne aasta
vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
(Märkus: sportlike saavutuste eest alates vanuseklassist
U15 tunnustatakse noori Märjamaa valla spordivaldkonna
parimate tunnustamise korra alusel ning selleks esitatakse
taotlused Märjamaa Vallavalitsusele iga aasta 15. jaanuariks.)
Taotlus tuleb sihtkapitali nõukogule esitada hiljemalt
20. oktoobril 2022.
Taotlusi konkursile võivad esitada kõik isikud. Vormikohane kirjalik taotlus stipendiumi määramiseks tuleb
esitada sihtkapitali nõukogule kas e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressile marjamaa@marjamaa.ee pealkirjaga
„Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital” või paberkandjal aadressil Märjamaa Vallavolikogu, Tehnika 11, Märjamaa
alev, Märjamaa vald, 78304 Rapla maakond.
Sihtkapitali korraga on võimalik tutvuda Märjamaa valla
kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/laste-ja-noorte-sihtkapital või Märjamaa vallavalitsuse kantseleis.
Küsimuste korral pöörduge volikogu sekretäri poole
telefonil 5860 3272 või e-posti janika@marjamaa.ee.

Muinasjutt armastuse kõikvõimsusest
Peeter Raudsepa lavastatud
„Kuni ta suri” tähistas 7. septembril 2022 väärikat 100. mängukorda. Kriitik Kärt Devany on
kirjutanud nii: „See on lugu, kus
pisikestest, lohutuseks loodud
valgetest valedest saab alguse
pea selgitamatute vestete jada,
millest kujuneb päris elu. See
on helgem kui varem. On see
muinasjutt armastuse kõikvõimsusest? Kindlasti, kuid see on ka
lootuste lugu, kus miski pole veel
otsustatud. Vähemalt seni, kuni
ta sureb.”

Tasutud tekst
Uksekell. Ukse taga seisab lillede
ja šampusega galantne härrasmees ja küsib Tanjat. Oodatud
20-aastase kaunitari asemel
vaatab talle otsa aga 60-aastane
ontlik vanatüdruk, samuti Tanja.
Kuid uksega eksinud Igorit ei lasta niisama lihtsalt minema.
Nii algab Rakvere Teatri romantiline komöödia „Kuni ta
suri”, kus ema ja kuuekümneaastase tütre õhtuse vaikelu keerab
pea peale ukse taha ilmunud
Igor. Kuna võimukas pereema
Sofja on väidetavalt suremas,
kuid ei saa elust lahkuda süütundega, et tütar jääb ilma üksi,
mehe ja lasteta, kerkib mures
Tatjanale idee tutvustada Igorit... oma kavalerina.

Ülle Kaljuste.
Foto: Kalev Lilleorg
Iseenda õnne nimel räägitud
valedest sünnib üha uusi ootamatusi, sütitades keskealistes
tegelastes ootamatut elujanu.

Südamlik vene komöödia tuletab
meelde, et kunagi ei ole hilja olla
õnnelik, sest muinasjutud võivad
juhtuda igaühega.

„Kuni ta suri” etendub
Märjamaa rahvamajas kolmapäeval, 12. oktoobril kell 19.
Osades Ülle Lichtfeldt,
Ülle Kaljuste, Anneli Rahkema
ja Eduard Salmistu.
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K 28.09 kl 17.00
„ÄRA MURETSE KULLAKE”
USA triller 2.02 (K –14)
K 28.09 kl 19.15 „KALEV”
EESTI draama-sport
1.40 (MS –12)
K 28.09 kl 21.10
„KURBUSE KOLMNURK”
USA – ROOTSI komöödia-draama
2.27 (K –12)
N 29.09 kl 16.20
„KURBUSE KOLMNURK”
N 29.09 kl 19.00
„SAATUSE IROONIA AMEERIKA MOODI”
USA romantiline komöödia
1.40 (MS –12)
N 29.09 kl 21.00
„AVATAR 1” 3D
USA ulmefilm 2.45 (MS – 12)
2009
R 30.09 kl 17.00
„NINAKARU KOATI”
USA kogupere-joonis-seiklusfilm
1.32 (L) eesti keeles

R 30.09 kl 19.00 „KALEV”
R 30.09 kl 21.00
„NAERATUS”
USA õudusfilm 1.40 (K –12)

Märjamaa Nädalaleht
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
otsib oma meeskonda HALDUSJUHTI
Tööülesanded:
• Koolikompleksile soojatootmise juhtimine (katlamaja, soojusvõrgud)
• Halduspersonali juhtimine
• Kooli majanduselu korraldamine
- Müügi-ostutegevus (ka riigihanked)
- Kooli taristu ja ümbruse korrashoid
- Suhtlemine koostööpartneritega
Esitatavad nõuded:
• Vähemalt keskharidus, aga eelistatud tehnilise valdkonna
kõrgharidus (tehnika, energeetika, ehitus).
• Väga hea arvutioskus
• Eelistatud kogemus soojatootmise valdkonnas
Omalt poolt pakume:
• Töö sõbralikus kollektiivis
• Vajadusel tasuta ööbimise võimalus
• Tööl käimiseks isikliku sõiduki kompensatsioon
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Lisainfo: Enn Roosi, tel 5112468, e-mail enn@vigalattk.ee
Kandideerimise sooviavaldus ja CV saata
hiljemalt 5. oktoober 2022. a
e-mailil enn@vigalattk.ee või postiga Hariduse tn 2,
Vana-Vigala, 78003, Märjamaa vald, Raplamaa.

28. september 2022
Märjamaa sotsiaalkeskuses neljapäeval,
29. septembril kell 12.00

KLUBI ELULUST
eakatele ja puuetega
inimestele
* Tähistame eakate päeva.
* Meenutame ühiseid suvereise ja teeme plaane
uuteks väljasõitudeks.
* Kavandame uue hooaja
tegevusi.
* Kohvilauake katab end
3-eurose osalustasu eest!
Rõõmsa kohtumiseni
juba sügisel!

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
laupäeval, 1. oktoobril
kell 10–13
kartulit, mett ja küüslauku
Info tel 5681 7035
FB: Märjamaa turg
Ütle naabrile ka!

P 2.10 kl 15.00
„NINAKARU KOATI”
P 2.10 kl 17.00 „KALEV”
P 2.10 kl 19.00 „NAERATUS”
P 2.10 kl 21.00 „KOMPRA”
USA draama-triller
2.07 (K –12)

T 4.10 kl 17.15
„MARMADUKE”
USA kogupere-joonisfilm
1.28 (L) eesti keeles
T 4.10 kl 19.00
„PILET PARADIISI”
USA romantiline komöödia
1.40 (MS –12)
T 4.10 kl 21.00 „KOMPRA”
K 5.10 kl 17.00
„APTEEKER MELCHIOR”
EESTI ajalooline draama
1.40 (MS –12)
K 5.10 kl 19.00
„APTEEKER MELCHIOR 2:
VIIRASTUS”
K 5.10 kl 21.00 „KALEV”

Märjamaal tegutseb uus
ettevõte, mis tegeleb
eritellimusel puitmööbli
ning muude puidust
toodete valmistamisega.
Teostame ka lasergraveerimist.
Paju Mööbel OÜ
Asukoht: Märjamaa
Uus tn 4
Koduleht: pajumoobel.ee
Meiliaadress: info@pajumoobel.ee
Telefon: 5519130

28. september 2022

Need armsad,
kellest äkki jääme ilma,
on tegelikult meie sees…

E–R 9–18
L–P 9–15
Müügil suur valik kanarbikke,
krüsanteeme ja
valitud valik lillesibulaid!
Jätkuvalt on häid sorte
vaarikataimi, noori viljapuid,
ilupuid-põõsaid, püsikuid,
turbaid, mulda, väetiseid ja
palju muud aiakaupa.
Veel on koduaias kasvanud
köögivilja ja kartulit.
Värsket mett ja
uut küüslauku.
Tule
uudistama!

Infot saate ka Taimeaeda
lahtiolekuaegadel otse
helistades 5855 4917
ja FB-s Märjamaa Taimeaed

13

Märjamaa Nädalaleht

Puhka rahus,
klassiõde
AINO VELTMANN.

Siiras kaastunne Jaanile ja
Ainile peredega kalli
AINO VELTMANNI
kaotuse puhul.

Kaastunne omastele.

Naabrid
Helje ja Ene peredega

1955. a Haimre kooli
lõpetanud

Teatame kurbusega, et
lahkus meie kallis tädi
AMANDA TOOMESAAR
08.04.1926 – 22.09.2022
Marge, Andres ja
Kirke peredega

Olgu vaikne puudekohin,
unelauluks Sinule...
Südamlik kaastunne Ainile
ja Jaanile peredega
kalli
ema, ämma ja vanema
AINO VELTMANNI
kaotuse puhul.
Lea ja Mihkel perega

Ärasaatmine 01.10.2022
kell 12.00 Kullamaa kirikus
Avaldame kaastunnet
Jaanile venna ning
Priidule ja Peebule isa
JÜRI POLDINGU
surma puhul.
Reet, Ants, Mirjam
Kallid Helja, Tiit ja Aivo
peredega!
Siiras kaastunne
kalli ema ja vanaema
LINDA KELLERI
kaotuse puhul.
Perekond Roosi
Nõmme talust

Sellest, kelle aeg
Su kõrvalt viis,
on taevas saanud
Sinu kaitseingel,
ta on Su kõrval alati ka
siis, kui headus silitab,
kui õelus salvab,
ta ikka valvab.
(V. Osila)
Armas Ruta!
Meie siiras kaastunne Sulle
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Lemmikust
ja endised töökaaslased
Katist

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 28. september
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 29. september
Peaingel Miikaeli ja kõikide
inglite püha
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 30. september
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 2. oktoober
17. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 3. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 4. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

Kullamaa Püha Johannese
kogudus
Jumalateenistused armulauaga
Kullamaa kirikus pühapäeviti
algusega kell 11.00

Südamlik kaastunne
Katrinile perega kalli tädi
MEIDA
kaotuse puhul
Sipa-Laukna Lasteaed
Laukna raamatukogu
Sipa raamatukogu
Varbola aedkooli kollektiiv
avaldab kaastunnet
õpetaja Enele
vend
ENN TUULE
kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne
Heljale perega
ja tema õdedele peredega
kalli
LINDA KELLERI
kaotuse puhul.
Betty perega
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TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

92 Laine Lemmik
86 Väino Maasikrand
85 Luule Kristal
84 Väino Riismaa
82 Maimu Juhkam
82 Elmar Treibeck
81 Milvi Gold
80 Arne Maiste
79 Evi Minnik
78 Eha Jair
76 Mihkel Kosobenko
76 Vassili Savtšuk
75 Enno Maarand

Ettevõte teostab
büroode, trepikodade,
tööstuspindade,
korterite ja eramajade
remonttöid.
Kogemust üle 10 aasta.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine.
MTR EEH011474
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee.
Muruniitmine Märjamaal ja selle
lähiümbruses. Tel 514 7664
Kõrge rohu niitmine ja kändude
freesimine. Tel 554 7270
Kivi- ja moodulkorstnate ehitus,
parandus, plekitöö. 5458 3401
Tööohutuse- ja töökeskkonnaspetsialisti teenus ettevõtetele
ja asutustele. Riskianalüüside
koostamine.
Info telefonilt: 53814208
meiliaadress: helital@hot.ee
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 0325

e-post: ehitusou@bk.ru

MÜÜK

eesti keeles - 56856774
vene keeles - 58295270

Saadaval toored ja kuivanud lõhutud küttepuud: lepp, sanglepp,
kask. P: 30, 33, 38, 43, 50 ja 60
cm. Vedu al 5 rm. Olemas ka
40-liitrises võrgus, al 50 tk.
Tel 5373 7294, Kanarbiku talu

Müüa looduslikku puhast mett.
Purk 0,5 l, purgis 700 g. Hind
7 € . Põhiline korjetaim angervaks. Otse mesinikult. Toon
kohale. Tel 5190 3374

ÜÜRILE VÕTTA
Üürile võtta 1-toaline korter
Märjamaal või selle lähistel.
Tel 5334 5000

28. september 2022

Pärnu mnt 74
Müügil:

tööriistad,
kalastustarbed, riided,
jalgrattarehvid, tarvikud,
turvajalatsid, kinnitusvahendid, autokeemia,
oksakäärid jne.

Makita tööriistad, tarvikud

Avatud T–R 8–18
L 9–15

OST
Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan
ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee.
Ostan Märjamaal alevis või
Orgital kehvas seisukorras /

Tel 515 0119
www.tooriistaari.ee
kapitaalremonti vajava korteri.
Sobivad ka korterid, millel on
võlgnevus korteriühistu ees.
Pakkuda võib ka korralikumaid
kiirmüügihinnaga kortereid.
Sobiva pakkumise korral kiire
tehing. Tel 5628 2770
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid,
münte, ordeneid, märke, postkaarte, fotosid, raamatuid, vaase
jne. Raha kohe kätte.
Tel 5353 8982

Killustiku ja liiva müük Orgital.
Transpordivõimalus. 5452 2449

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