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Kõige pisematel oli hõbelusikapäev
24. novembri ennelõunal täitsid Märjamaa rahvamaja saali kõige väiksemate
vallakodanike hääled. Märjamaa vallavalitsus palus sündide tähistamise pidulikule vastuvõtule tänavuse aasta algusest
septembri lõpuni sündinud 69 last koos
vanematega.
Kaasa võeti ka õed-vennad ja vanavanemad, nii et saal sai rahvast täis. Meeleolu lõid kolm Märjamaa laulustuudio
viksi välimusega poissi, kes laulsid ja
galantselt lilli ulatasid, kannelt mängisid
muusikakooli õpilased Riin Praks ja Marin Jors.
Pidulikul tseremoonial kõneledes
märkis vallavanem Eero Plamus, et tänavune aasta on Märjamaa vallas tunnustamiste aasta: vabariigi aastapäeva eel anti
esmakordselt välja aukodanike märgid
– Maarjaristid, stipendiumiga hakati tunnustama tublisid noori ja nüüd peetakse
meeles kõige väiksemaid vallakodanikke.
Vallavanem tõi välja ka viimaste aastate sündide statistika. 2003– 55; 2004
– 74, 2005 – 76, 2006 – 73. Tänavu 23.
novembriks oli vallas registreeritud 78
sündi, aga aasta lõpuni on enam kui kuu
aega, nii et varasemad näitajad jõuab tublisti ületada. Ta märkis, et vallavolikogu
võttis äsja vastu otsuse tõsta 2008. aastal
Märjamaa vallas sünnitoetus 6000 kroo-

Väike Johanna Buht on oma hõbelusika juba kätte saanud.
nile, seni oli see 4000 krooni. See otsus
küll tänaseid päevakangelasi ei puuduta,
aga vallavanem soovis jõudu edaspidiseks. Saal võttis selle soovi naerusuminaga vastu.
Igale vastsündinule kingiti tema nimega hõbelusikas, vanematele ulatati tänukaart, millel luuletus ja vallavalitsuse
soov: kallis väike, kasva suureks ja tugevaks.

Pärast pidulikku osa said pered lasta
end pildistada. Otsekohe peeti kõige sobivamaks teha seda lavale kaunistuseks
seatud lapsevoodi ja suure mängukaru
juures.
„See üritus oli väga armas valla
poolt,“ võttis Merit Suurna vastus kokku
mitmete küsitletute muljed.

OUTMO:D taaselustas katkenud tava
22. novembril toimus Märjamaa gümnaasiumis taaskasutuseteemaline moeetendus OUTMO:D. Esimest korda korraldati
meie koolis sellist üritust 1996. ja viimati
2001. aastal.
Õpilased valmistasid kostüüme nii
prügikottidest, osturalli kilekottidest,
piimapakkidest, plastpudelitest kui ka
ajalehtedest ning esitlesid neid väikese
souga.
Esikoha vääriliseks pidas žürii 12a

klassi õpilaste Stella, Anna-Kristiina ja
Laura stilistiliselt ja esituslikult läbimõeldud ja kilekottidest õmmeldud kleite. Teise koha pälvis 11a klassi esindus
ajalehtedest ülikonnaga, kolmanda 10a
klassi rohkearvuline esindus. Esimesed
kolm kohta said plastpudelitest ja pappkarpidest valmistatud karikad ning nad
sõidavad Tallinnasse uisutama.
Kokkuvõttes võib üritust kordaläinuks
lugeda: nii osalejaid kui pealtvaatajaid oli

palju ja ka korralduslik pool oli hästi läbi
mõeldud. Saali kujundusele andsid palju
juurde nurgas sahisevad vanad telerid ja
õhtujuhtide mugavad tugitoolid.
Praegune õpilasesindus loodab, et
suutis taastada katkenud traditsiooni.
Märjamaa gümnaasiumi
õpilasesinduse juht
Maarja-Liisa Oldekop
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Lilli Lillekesed pääsesid sünnipäevaks välimäärajasse
Kui 1967. aastal valmis Märjamaa uus
kultuurimaja, tänane vana rahvamaja,
siis tollal tegutsenud kultuurikollektiivid vahetasid tegevuskohta. Kuid sel
aastal moodustati ka üks täiesti uus ja
tänaseni tegutsev kultuurikollektiiv –
tööveteranide naisrahvatantsurühm –,
mida täna tunneme Lilli Lillekestena.
Vahepealse nelja aastakümne jooksul
on vahetunud tantsijad ja rühma juhendajad, kuid sisu on jäänud samaks – pakkuda nii tantsijatele endile kui ka publikule
veidi rahulikumat, kuid seda soliidsemat
tantsurõõmu ja -lusti.
Rühmale pani aluse teenekas kooli- ja
tantsupedagoog Helmi-Johanna Uibopuu, kelle sünnist möödus novembrikuu
alul 100 aastat. Kui Helmi väsis, võttis rühma üle Ly-Virve Tammel; temalt
omakorda Eevi Jaago. Ja ajast, kui Eevi
soovis jätkata üksnes tantsijana, juhib tänaseni rühma Lilli Teesalu. Sellest ajast
pärineb ka rühma vallatu nimi...
Nii oligi laupäeva, 24. novembri
õhtul valla kultuurirahval põhjust tulla
kohe-kohe remonti minevasse rahvamajja koos Lillekestega tähistama nende 40.
sünnipäeva.
Peab ütlema, et pidu oli aus. Kes mäletab veel viie aasta tagust samalaadset
üritust, siis sarnast oli palju. Juubilari
tantsudele sekundeerisid Darja Lehtsalu
laste segarahvatantsurühm (nende hulgas
lapsed, kes viis aastat tagasi lasteaialastena tantsisid ühte meeldejäävamat tantsu
koos vanavanematega). Esines ka Sipa
naisrühm Külapiigad Kaare Tammaru juhendamisel, segarahvatantsurühm
Laaberjalg Lilli Teesalu juhendamisel
ja Märjamaa line-tantsurühma kaheliikmeline esindus. Tantsudele vahelduseks
Siinkohal väljavõte üritusel
esitletud trükisest UUS LILLELISTE ENTSÜKLOPEEDIA EHK
LIHTSALT LILLELISTE VÄLIMÄÄRAJA
Koostas Tiina Kokemägi
LILLI LILLEKESED
• Eriti haruldane ja vastupidav
sort.
LEVIKUALA
• Märjamaa vald
TUNNUSED
• Õied on koondunud maagilisse 13-õielisse kobarõisikusse,

Tantsivad Lilli Lillekesed. Tõnu Mesila foto
laulis segaansambel Caro Väino Kallase
eestvedamisel.
Tuleb tõdeda, et Lilli Lillekesed, Laaberjalg ja Caro moodustavad kolmekesi
kultuurikoosluse, mis sageli koos tegutsedes, esinedes ja sisemist elu elades on
omaette fenomen meie valla kultuurimaas
tikul. Lillekeste omapärana ei saa nimetamata jätta seda, kui palju praeguseid
või endisi tantsujuhte see kollektiiv tantsijatena endas ühendab: Saima Rahuoja,
Eevi Jaago, Tiiu Nüüd, Darja Lehtsalu...
Kui kontserdiosa kuulutati lõppenuks, tõusis pool publikust üles ja asus
õnnitlejate järjekorda. Paraku said nad
seista selles järjekorras päris pikka aega,
sest juubilaripoolsed tänud läbi rühmajuhi Lilli nii personaalselt igale lillekesele
kui ka kõikidele koostööpartneritele olid
südamest, põhjalikud ja suured.

Pärast seda tuli juubilaril omakorda
võtta vastu järjekorras seisjate tänud-õnnitlused ja lilled-kingitused. Lõpuks sai
ka see pikk rivi otsa ning kõik kohalolijad said osa suurepärase peolaua joogistsöögist.
Samal ajal kujundati kontserdisaal
ümber mõnusaks laudadega peosaaliks ja
läks lahti jalakeerutamine kahemehebändi Väino & Mihkel rütmis. Pidu kestis
hiliste tundideni, nii et koristajad said
alles hommikul oma kohustustega pihta
hakata...

mille üks õis on tavaliselt teistest
heledam / blond ehk lihtsalt eestikeeli – linalakk
• „Lilli Lillekesed“ on väga külmakindel sort, hästi kohastunud
välismõjude ja keskonnatingimuste suhtes / vihm, tuul ja äike
ning jahedavõitu ruumid
• Ja mis kõige tähtsam – sort
on pika õitseajaga ning hea
hoolitsuse ning austuse korral
rõõmustab meid, lilledehuvilisi,
loodetavasti edaspidigi rikkaliku
õitsemisega.

Märjamaa lauluklubi Kukemari võttis
hiljuti vastu lauluklubisid Pärnu-Jaagupist ja pealinna Haabersti, Kristiine ja
Nõmme linnaosast. Niisugune vastastikune külaskäimine toimub juba aastaid.
Kohal oli sadakond inimest, rääkis
üks siinsetest korraldajatest Ly Tammel.
Pärast tervituste vahetamist lauldi iga
klubi hümni ja ühislaule. Esines Märjamaa kõhutantsijate grupp. Jalakeerutuseks mängis pillimees Pärnust.
„Lauluklubides on toredad ja aktiivsed inimesed, kes lähevad peol kohe
tantsu keerutama ja teevad kõik ettevõtmised kaasa,“ ütles Ly Tammel.

Tõnu Mesila

Kukemari võõrustas
lauluklubisid

28. november 2007

Märjamaa Nädalaleht

Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
20. novembril

Ehitus
1. Ehitusspetsialist Helgi Tammaru
tutvustas taotlust Märjamaa alevis Pärnu
mnt 64a asuvale ehitisele kirjaliku nõusoleku andmiseks. Toimus arutelu. Otsustamine 27. nov istungil.
2. Anti välja ehitusluba: OÜ Jaotusvõrk – elektrijaotusvõrgu ehitamine
Rangu, Sõtke ja Lokuta külas; AS Merko
Ehitus – Varbola küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
3. Anda välja kasutusluba AS Eesti
Postile Märjamaa postkontori hoone rekonstrueerimiseks.
4. Anti kasutusluba Märjamaal Pärna
20 elamu kasutamisotstarbe muutmiseks.
5. AS Lokman sai nõusoleku pikendada 24. okt 2007 sõlmitud töövõtulepingu täitmise tähtaega kahe nädala võrra.
6. Ehitusspetsialist tutvustas olukorda
Märjamaa alevisse rajatava vee ja kanalisatsiooni torustike ehitamisel tekkiva
täitepinnase ladustamisel.

I. Haridus, kultuur ja noorsootöö
1. Kinnitati Märjamaa raamatukogu
inventuuri akt.
2. Haridus- ja kultuurinõunik Tõnu
Mesila tutvustas võimalikke kandidaate
konkursile ,,Ma ise ilutegija”. – Lisada
kandidaate, küsimus otsustada 27. nov
istungil.
3. Tõnu Mesila tutvustas Varbola
rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi tulemusi.
4. Velise Haridus- ja Kultuuriselts
soovib välja anda Meinhard Uustalu
koostatud Märjamaa piirkonna koduloolist tööd. Seltsi juhataja Jürgen Kusmini
ettepanekul jaotus kulu järgmiselt: Kultuurkapitalilt 20 000 krooni; Märjamaa
Vallavalitsuselt 25 000 krooni ja 5000
krooni laekub väljaande müügitulust.
Märjamaa valla osaluse kohta on vaja
vallavalitsuse garantiikirja.– Anda.
II. Majandusosakonna küsimused
Maa – ja omandireform
1. Kinnistu jagamisel tekkinud katastriüksuste nimede ja sihtotstarvete määramine
Kinnistute jagamine omanike avalduse alusel: Urevere külas Topi kinnistu 1.
maatükk; Rangu külas Liiva katastriüksus.
2. Muuta Märjamaa Vallavalitsuse
varasemaid korraldusi: muuta Sipa mõisa
hoone teenindusmaa sihtotstarvet ningTeenuse mõisa ja ait-kuivati katastriüksuste maa sihtotstarvet.
3. Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine: Urevere külas Kangru maaüksus suurusega 9,85 ha.

III. Rahandusküsimused
1. Kultuuriministeeriumiga on sõlmitud leping riigieelarvest eraldanud raha
kasutamise kohta Märjamaa valla keskraamatukogu hoone renoveerimiseks
summas 300 000 krooni. Tänavu ei ole
võimalik seda kasutada ja seetõttu on vaja
koostada põhjendatud taotlus eraldatud
raha kasutamise tähtaja pikendamiseks.
Märjamaa Vallavalitsusel koostada
ja esitada kultuuriministeeriumile vastav
taotlus.
2. Pakkumise korraldamine Märjamaa valla vara kindlustamiseks 2008.
aastaks. Rahandusosakonnas on koostamisel kindlustatava vara nimekirjad.
Valmistada küsimus ette 27. nov istungil
otsustamiseks.
3. Märjamaa muusika- ja kunstikooli
direktor tegi ettepaneku täiendava raha
eraldamiseks üritustel osalemise sõidukulude katmiseks 4100 krooni ulatuses.
Kulu katta kooli eelarvest, vajadusel teha vallavalitsusele ettepanek kooli
alaeelarve muutmiseks.


4. Valgu põhikooli direktori taotlus
eraldada täiendavalt palgafondi 107 600
krooni, tuues välja ülekulu põhjused.
Toimus arutelu. – Taotlus vaadata
läbi vallavalitsuse 27. nov istungil koos
haridus- ja kultuurinõunikuga.
5. Valgu rahvamaja juhataja soovis
täiendavalt 10 000 krooni Valgu nääripeo
täiendavate kulude katteks. Toimus arutelu. – Kulu katta rahvamaja eelarve vahenditest ja vajadusel teha vallavalitsusele ettepanek alaeelarve muutmiseks.
IV. Sotsiaalosakond
1. Lõpetada kahe isiku hooldamine ja
hooldajatoetuse maksmine.
2. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine ja toetuse määra muutmine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Maksta täiendavat toetust toimetulekuvahenditest ja täiendavat toetust
puuetega inimestele.
5.Sotsiaalosakonna juhataja tutvustas
olukorda, kus täiendavalt on vaja rahastada pensionäride ja puuetega inimeste
jõulupeo toitlustamiskulusid ja tegi ettepanekud ka täiendavaks esinejate rahastamiseks.
Toimus arutelu.– Nõustuda peo toitlustamise rahastamisega, aga täiendav
esinejate kutsumine otsustada 2008. aasta jõulupeo korraldamisel koos vastavate
rahaliste vahendite arvestamisega.
7. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine
8. Marge Viska tutvustas vajadust
tasuda Märjamaa valla lastelaagri savitööde savipõletuskulu, laagri fotode väljatrükkimise ning fotoalbumide ostmise
kulu. Tasuda need summad Märjamaa
valla lastelaagrite korraldamiseks ettenähtud vahenditest, kus on vaba jääki.
V. Õigusosakonna küsimused
1. Õigusosakonna juhataja tutvustas
olukorda, kus sõlmimisele tulevad hoonestusõiguse seadmise leping ja vara tasuta võõrandamise leping aktsiaseltsiga
Eraküte. Lepingute sõlmimise aluseks on
vallavolikogu otsused, kus pole otsustatud kulude tasumine. Tasuda tuleb notaritasud mõlema lepingu vormistamisel,
kinnistusregistri ja ehitisregistri riigilõiv
kannete tegemiseks. Arvestuslikult on
kogukulu ligi 10 000 krooni. – Tasuda
pool kulu kogusummast.
2. Märjamaa rahvamaja hoone renoveerimistööde omanikujärelvalve käsunduslepingu tähtaja ja tasu muutmine seoses hoone rekonstrueerimistööde tähtaja
muutumisega. 31. märtsi 2008 asemel on
uueks tähtajaks 30. november 2008.
Ettepanek on muuta ka järelevalve
teostaja kuutasu määra seoses ehitushinna indeksi muutumisega. Toimus arutelu.
Küsimus valmistada ette
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vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonile ning volikogule otsustamiseks,
kuna võetakse täiendavaid kohustusi
2008. aastaks.
3. Märjamaa valla Valgu ja Sipa kontoris antakse ruum kasutusse Märjamaa
konstaablijaoskonna konstaablitele nende tööülesannete täitmiseks.
4. Alustada ehitise peremehetuks
tunnistamist Märjamaa vallas järgmiste
ehitiste suhtes: Orgita külas endine kartulihoidla, mis on kasutuses valla komposteerimisväljakuna; Paeküla külas asuv
Joosva arteesiakaev; Märjamaa alev Uus
tänav 2a autoremonditöökoda.
5. Sõlmida MTÜ-ga Russalu Külade
Ühendus avalikku kasutusse andmise leping Russalu külakeskuse kinnistule.
VI. Vallavanem ja abivallavanem
1. Järta tervisespordikeskuse staadioni ja parkla ettevalmistustööd
Eero Plamus ja Gaili Ilisson tutvustasid osaühinguga Timberston Ehitus toimunud läbirääkimiste tulemusi.
Vallavalitsuse ettepanekud on järgmised: töövõtulepingu allkirjastamise järgselt ettemaks 30 000 krooni; tööde vahe
akteerimine seisuga 12. detsember 2007
ja akti alusel tasumine kuni 70 000 krooni teostatud tööde eest; töö valmimise
lõpptähtaeg 30. aprill 2008.

Kooskõlastada osaühinguga Timberston Ehitus OÜ Märjamaa Vallavalitsuse
ettepanekud ja pärast seda valmistada
ette töövõtuleping allkirjastamiseks.
2. Pakkumise tulemuste kinnitamine
Järta tervisespordikeskuse suusamäe rajamisel laaduri töö kasutamiseks.
Tunnistada
edukaks
pakkujaks
P.M.Trans. Pakkumise maksumus 2007.
aastal – pinnasetööd frontaallaaduriga
– 548.80 krooni/ 1tund. 2008. aastal
on tunni hind 566.40 Hinna tõus seotud
diiselkütusele aktsiisimaksu lisamisega 2008.aastal. Kui aktsiisimaksu ei lisandu, jääb 2008. a frontaallaaduri töö
tunnihinnaks 548.80. Hinnad sisaldavad
käibemaksu.
Kinnitada pakkumise tulemused ja
sõlmida töövõtuleping.
VII. Projektijuht
1. Märjamaa alev Oru 1 detailplaneeringu vastuvõtmine
Detailplaneeringu avaliku arutelu
juurde määrata Märjamaa valla esindajad Helgi Tammaru, Gaili Ilisson ja Lii
Lember.
VII. Avalike suhete nõunik
1. Tunnustada Märjamaa valla tänukirjaga Haimre Põhikooli seoses koolimaja 75. sünnipäevaga. Tunnustada Var-

bola Kooli seoses Varbola piirkonna hariduselu 125. aastapäevaga ning Varbola
Kooli 25. sünnipäevaga.
2. Sõlmida tellimusleping Hansalevi
OÜga Märjamaa Vallavalitsuse ja valla
allasutuste andmete avaldamiseks.

Maadlusuudised
24. novembril peeti Põltsamaal selle aasta viimased Eesti meistrvõistlused maadluses. Seekord võistlesid kuni 15 astased
poisid vabamaadluses.
Maadlusklubi Juhan poisid esinesid üle ootuste hästi. Kehakaalus 66 kg
saavutas Karlis Kaldma Eesti meistritiitli, sest suutis alistada nii vabamaadluse
spetsialistid kui ka finaalis teise kreekarooma maadleja. Karlis õpib ja treenib
Vana-Vigalas.
Väga tubli oli ka Markos Merisalu
(Märjamaa), kes saavutas kehakaalus 32
kg II koha.
Veel tulid kuue parema hulka ja tõid
võistkonnale punkte: 47 kg Marek Lainela (V-Vigala) 5. koht ja 73 kg Edvin
Bomm (Märjamaa) 6. koht.
Võistkondlikult saavutas klubi 4.
koha 19 klubi konkurentsis.
Harri Koiduste

Aeg parandada elamistingimusi!

TELLI PÄRIS OMA MAJA.

Hinnad alates
1 033 600 kroonist*

*Siseviimistlusega maja hind!

Lindal Enterprise OÜ - Kvaliteet on elustiil!
kotkas@kotkasilm.ee või GSM 55 560 153 / www.kotkasilm.ee
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Valgu õpilased kasutasid õppekäigul ühistransporti
9. novembril toimus Valgu põhikooli
6.–9. klassi õpilaste õppekäik Tallinna,
mille käigus külastasime Eesti Vabariigi Riigikogu, tervishoiumuuseumit ja
nautisime Tallinna vanalinna ajaloolist
ilu.
Eripäraseks tegi meie reisi see, et otsustasime kasutada ühiskondliku transpordi erinevaid võimalusi. Esmalt sõitsime bussiga Raplasse. Sealt edasi jätkus
teekond rongiga, mis oli esmakordne kogemus nii mõnelegi õpilasele, kuna Valgust rongid ju läbi ei sõida.
Õppekäigu organiseerisid ja saatsid
õpilasi õpetajad Mailis Papp, Marina
Nurming ja Ene Oisalu. Õppekäik toimus, sest oleme arvamusel, et põhikoolis
ei ole peamine ainult ainet õpetada, vaid
isiksust kui tervikut arendada.
Riigikogus oli meil kohtumine saadik Aivar Riisaluga, kes oma lahedal ja
humoorikal moel oskas leida õpilastega
ühise keele. Eriti meeldis, et saadik tõi
oma vestluses näiteid hariduse vajalik
kusest, rääkis oma haridusteest ning tun-

nustas kutseharidust.
Kohtumisel Riisaluga jäi kõlama
mõtlemapanev seisukoht – Eesti riik on
väike, meid on vähe ning ainult meie ise
saame oma keelt ja kultuuri kaitsta. Veel
julgustas hr Riisalu õpilasi endale eesmärke seadma ning nende poole püüdlema. Kõlama jäi ka saadiku soosiv suhtumine väikestesse maakoolidesse.
Loomulikult ei saanud me üle ega
ümber ka saatest „Tantsud tähtedega“
ja „Kaua võib“. Aeg lausa lendas Aivar
Riisaluga rääkides.
Riigikogus juhtus, et meie noored
said hoone fuajees koos parlamendiliikmetega tervitada mardisante, kes olid tulnud saadikutele viljakat aastat soovima.
Küllap nende head soovid ka meie õpilasteni jõudsid. Kaameramees, kes üritust
filmis, oli üllatunud, et meil on nii nooruslik parlament.
Riigikogust tõttasime McDonaldsi
restorani einestama ja sealt suundusime
muuseumi, kus jälgisime loengut inimesest, mida ilmestas valgustatud “klaas-

Võit tuli Märjamaale!
2007. aasta on välja kuulutatud kui Euroopa aasta - võrdsed võimalused kõigile. Seoses sellega kuulutas Euroopa
Komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat 30. juulil kõigis
EL liikmesriikides välja noorte plakati
kujundamise võistluse „Euroopa Liit ja
mittediskrimineerimine”.
Võistluse eesmärgiks oli tõsta noorte
teadlikkust diskrimineerimisest ja tööst,
mida EL on selle ärahoidmiseks teinud.
Konkurss toimus kahes vanusegrupis:
12–14 ja 15–18 eluaastat. Kokku osales
võistluses 95 plakatit. Žürii valis esikoha väärilisteks Märjamaa Muusika- ja
Kunstikooli ning Jõgeva Ühisgümnaasiumi plakati.
Mõlema vanusegrupi esikohaplakat
saadetakse edasi Brüsselisse, kus valitakse 27 maa plakatite hulgast taas kolm
parimat, kes sõidavad detsembris preemiareisile Brüsselisse.
Eestis aitasid võistlust läbi viia Lastekaitse Liit ja Euroopa Komisjoni esindus
Eestis.
Selline oli pressiteade, mida levitati
20. novembri, rahvusvahelise laste õiguste päeva hommikul. Samal päeval
toimusid ka üle Euroopa liikmesriikide
konkursside auhinnatseremooniad. Tse-

naine”.
Igaüks sai tervishoiumuseumis proovida oma kopsumahtu, reageerimiskiirust,
tunda, millist raskust kannab 9. kuud rase
naine jne. Suguhaigusi tutvustava stendi
juures mõisteti üsna üheselt, miks tuleb
kasutada kaitsevahendeid ja nähtu läbi
jõuda mõistmiseni, et kondoomi kasutamine näitab lugupidamist nii enese kui ka
partneri suhtes. Palju elevust ja nalja sai
kõverpeeglite ees seistes.
Päev möödus linnulennul ja juba tuligi läbi vanalinna võtta suund Balti jaama,
et jõuda rongi peale, mis oli tagasiteel nii
täis, et osa õpilasi pidid püsti seisma. See
ei rikkunud kordaläinud õppekäiku.
Valgu põhikooli lõpuklasside õpilased olid väga toredad reisikaaslased ja
meie reisi Tallinna ei tumestanud ükski
arusaamatus. Reisile järgnes kirjalik test,
mis koos õppekäiguga andis arvestusliku
hinde vastavalt inimese- ja ühiskonnaõpetuses.
Mailis Papp
Ene Oisalu
FILMITUTVUSTUS

remoonial esines videokõnega Euroopa
Komisjoni asepresident volinik Franco
Frattini. Ta rõhutas oma kõnes, kui oluline on, et diskrimineerimisele ja mittediskrimineerimisele mõtleksid juba noored Euroopa Liidu kodanikud.
Meie võidukasse võistkonda kuulusid
Kätlin Padar, Kajana Vakker, Merit Nikopensius ja Keiu Maalinn. Ühistöös valminud plakat seisab naiste ja meeste võrdsete õiguste eest Euroopa Liidus. Arutades
koos, mis on diskrimineerimine, oli meie
tüdrukutel kõige rohkem hinge peal suhtumine naistesse islami kultuuriruumis.
Edasi mõeldes jõudsime tõdemuseni, et
naiste ja meeste ebavõrdset kohtlemist
võib märgata üsna mitmel pool meie igapäevases elus, alates kodutööde jaotusest
ja laste kasvatamisest kuni meelelahutuse ja usuliste traditsioonideni. Nii püüdsimegi oma plakatil näidata, et Euroopa
Liidus sellist suhtumist ei lubata.
Riikide võitjate plakatid avaldatakse
riigi Euroopa Komisjoni veebilehel ning
õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste
peadirektoraadi veebilehel. Samuti on lähiajal plaanis näitus Eesti võistlustöödest
Tallinnas.
Märjamaa muusika- ja kunstikooli
õpetaja Anne Aaspõllu

“Kuhu põgenevad hinged”
15–aastase Anni (Ragne Veensalu)
ema ootab oma uuelt mehelt last. Ann
tunneb, et ema on ta maha jätnud ning
tema üksindus muutub armukadeduseks
veel sündimata venna vastu.
Meeleheites pöördub ta satanistide
poole, et lapse sünd ära needa. Kuigi Ann
sellesse ei usu ja võtab seda kui mängu,
avastatakse vastsündinul ravimatu süda
merike. Lisaks tekib tema ellu vastuolu
line sõbranna, satanist Maya (Lenna
Kuurmaa).
Lavastaja Rainer Sarneti teine mängufilm ”Kuhu põgenevad hinged” on originaalse, groteskse esteetikaga romantiline
noortedraama. Film räägib melanhoonsel
toonil kahe tüdruku iseseisvumisest ja armastuse avastamisest.
Keskendudes eelkõige tegelaste sala
hirmudele ja lähedaste eest varjatuks
jäävatele tunnetele, loob lavastaja almo
dovarliku tütarlastemaailma. Inimesteva
helistes suhetes halvaks peetavaid tundeid ei saa ületada enne, kui ei tunnistata,
et armukadedus, üksindustunne ja tähelepanu vajadus on lahutamatu osa inimloomusest.
Osades Ragne Veensalu, Lenna Kuurmaa, Andres Lõu, Ivo Uukkivi, Viire
Valdma, Piret Kalda, Ene Rämmeld jt.
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Õpilased nautisid koosmusitseerimise võlu
Eelmine nädal möödus Märjamaa muusika- ja kunstikoolis koosmusitseerimise
tähe all. Kolmandat korda toimunud ettevõtmine on õpilaste hulgas üsna populaarne, kuna tavapärase tunniõhkkonna
asemel saab oma oskusi rakendada õpingukaaslastega koos musitseerides ja võib
juhtuda, et vahel tuleb kätte võtta ka seni
tundmatu pill, nt kontrabass, ksülofon
või erinevad rütmipillid.
Pea igal õhtul kandsid ansamblid ka
päeva jooksul omandatu avalikkusele ette
– nii esinesid I ja II klasside ansamblid
(mõlemas 13 õpilast), koosseisud akordionist, viiulist, klaverist, väikekandlest,
kitarrist, flöödist, saksofonist, vaskpillidest jne. Nädala lõpetas reedel kammeransamblite kontsert, kus erinevaid soolopille saatsid klaveril õpilased ise.
Kuidas värvida häält?
Teisipäeval oli koolis külas tulevaste
näitlejate, kunstnike ja koolimuusikute
õpetaja, EMTA ja Tallinna Kunstiülikooli
õppejõud, kammerlaulja ja endine koorijuht Anne-Liis Poll, kes viimased seitse
aastat tegeleb ise aktiivselt hääleimpro-

visatsiooniga, otsides häälikute erinevaid
värve ja kooskõlasid. Temaga koos oma
häält tundma õppides ja improviseerides
võisime osa saada tõeliselt vahvatest hetkedest, kus ainuüksi silpide või häälikute
keeles vastastiku „kõneldes” tekkis tõeline dialoog.
Ansamblinädalal tehtu tulemuseks ei
peagi olema lõpuni viimistletud muusikapala (ühe või kahe tunni jooksul seda ei
jõuagi), vaid üksteise tunnetamine-kuulamine, oma rolli leidmine ansamblis ja
mis kõige tähtsam – rõõm koosolemisest
ja ühiselt musitseerimisest. Parimaid palu
tekkinud kooslustest võib kindlasti kuulda muusika- ja kunstikooli talvekontserdil, 15.detsembril kogudusemajas.
Esinemised kaugemal
Veel enne ansamblinädala algust oli
noortel pianistidel vastutusrikas esinemine Pärnu Kontserdimaja kammersaalis,
kus regiooni juhi, Pärnu muusikakooli
eestvedamisel tavapärane klaverimuusikapäev toimus, sedakorda pühendatud Põhjamaade heliloojate loomingule.
Õpetajate Talvi Lukase, Sirkka Godova-

netsi ja Polina Ignatova õpilased Karina
Riive, Eliise Toomistu, Kenneth Koch ja
Triin Michelson esinesid koos õpilastega Pärnust, Viljandist, Keilast, Valgast,
Vändrast, Türilt ja mujaltki.
Detsembrikuu teisel pühapäeval ootab ees taas sõit Pärnusse – Eesti Pärimusmuusika Keskuse korraldataval Eesti
Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud
kontserdil esindavad Märjamaad väikekandlemängijad koos õpetaja Margit
Kuhiga ning ühises regiooni akordioniansamblis löövad koos õpetaja Helen
Niiholmiga kaasa ka meie õpilased.
Puhkpilliõpilastel koos õpetaja Tõnu
Soosõrvega on detsembri esimesel dekaadil korduvalt asja Türile – nimelt on
sealne puhkpilliorkester kutsunud meie
õpilasi osalema ühisprojektis, kus Norrast
pärit dirigendi juhtimisel valmistatakse
ette huvitav kava (proovid 5., ja 7.12.)
ning pakutakse seda publikule kuulata
laupäeval, 8.detsembril.
Märjamaa muusika- ja kunstikooli
direktor Maiu Linnamägi

Piilupardi mängutuppa saab lapse
“hoiule” jätta
Raplas Viljandi mnt 3 teisel korrusel Aia poe peal avas novembri alguses uksed Piilupardi mängutuba, kus on kolm
mänguruumi ja puhkenurk.
„Tegemist on väikestele lastele mõeldud mängutoaga, kus
lastepärases keskkonnas on võimalik tähistada mudilaste sünnipäevi ja mängida. Samuti saab oma pesamuna mõneks tunniks siinse hoidja juurde jätta, kui emal on vaja Raplas asju
ajada,“ selgitas mängutoa omanik Jane Schelejev. Ta arvas,
et nende mängutuba on ka Märjamaa-kandi emadele vajalik.
Piilupardi mängutoa lastehoid on teisipäeval ja neljapäeval
10–16, ühe tunni maksumus on 30 krooni.
Sünnipäevi saab siin pidada kolmetunniste tsüklite kaupa. Esmaspäevast neljapäevani on hind 707 krooni, reedel,
laupäeval ja pühapäeval 777 krooni. Infot saab 528 9771 või
www.piilupart.ee.

2. detsembril kell 17
advendiküünla
süütamine Märjamaal
* Advendipalvus Maarja kirikus,
laulab Sipa naisansambel
*Rongkäik alevi keskväljakule
* Advendiküünalde süütamine
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Remondieelse taidlejate peo teemaks oli “Sojuzmultfilm”
Märjamaa rahvamaja taidlejate sügishooaega sissejuhatav ühine pidu on enam kui
kümne aasta pikkne tava. Tänavune stiilipidu oli teemal „Sojuzmultfilm“. Ühtki
otsest filmide mahamängimist ei olnud.
Pigem olid multifilmide sugemed põimitud populaarsete telesaadetega – vihjeid
oli talendijahile, pehmetele ja karvastele
ja tantsudele tähtedega, aga oma kavades
meenutati ka nimesid, mis lavastajate või
tõlkijatena filmide alguses pidevalt kordusid.
Tänavused numbrid ei olnud nii huvitavad kui mõnel varasemal aastal, kuigi
teema oleks seda ehk võimaldanud. Kõige
stiilsema ja terviklikuma kavaga astus üles
Märjamaa gümnaasiumi noorterühm Tantsukas. Nende juhendaja Tiina Kokemägi oli
laval jutustaja nagu vene filmides, kes teatas, et se o uus mutifilm, mille avas mutionu
korraldatud talendiotsimise voor ja lõpuks
mutionu pidu. Karvaste ja suleliste tants
lõppes jutustaja tõdemusega: sõin ja jõin
seal minagi, suhu ei saand midagi.
Hinnatav on, et naiskoor Paula igal
aastal pea täiskoosseisus üles astub. Nad
esitasid tuntud filmimuusikat. Nauditav
oli ka Sipa segarühm Kaareke, kes markeeris „Oota sa“ filmist hundi ja jänese
tantsu. Kenasti mängis segaansambel Ceres välja naeri väljatõmbamise loo. Taidlejate peol astuvad üles enamasti kõik
Märjamaa rahvamaja kollektiivid, näidates oma vaimukust ja leidlikkust. Siinna
kostüümiladu pakub ümberkehastumi-

Noorte segarühma Tantsukas juhendaja Tiina Kokemägi astus üles jutustaja rollis ja noored tantsijad esitasid mutionu pidu.
seks palju võimalusi. Järelkasvu tagavad
gümnaasiumi tantsurühmade noored, kes
sujuvalt kasvõi korraks täiskasvanud tegijate hulka sulanduvad, sest peagi minnakse kodualevist välja edasi õppima.
Üllatuskülaliseks oli koorijuht ja laulude kirjutaja Toomas Voll. Suurt kasvu
kerekas mees esitas humoorika ja meisterliku võimlemiskava palli ja hularõngaga, mille rahvas tormilise aplausiga vastu
võttis.
Saalis välkus Punamütsike, kes oma

korvist kommi ja küpsiseid jagas, mõõdetud kõnnakul liikus Kübaramoor ja hõljus
Majasokk, kelles argipäeviti võib ära tunda rahvamaja töötajaid.
Taidlejate pidudel, mida on peetud
enam kui kümne aasta jooksu, on käsitletud poliitlisi teemasid, kajastatud Eurovisiooni, reklaame, ETV 50. aastapäeva,
linde-loomi. Mullune teema oli „Igale
tarbijale individuaalne pakkumine“. Märjamaa taidlejaile oli viimane pidu enne
maja ümberehitust.

Algab Eesti Vabariigi sünnipäevakontsertide sari
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud kontserdisari kihelkondades „Kutse sünnipäevale – kontsert minu kihelkonnas“.
Alljärgnevalt on kihelkonnakontserdid jaotatud maakondade liigitusse, iga
maakonna kontserdinimistusse on lisatud ka naabermaakondade piiride lähistel
asuvates kihelkondades toimuvad kontserdid.
Raplamaa
P 2. dets kell 11 Kullamaa kihelkonnas: Kullamaa kirik esineb Kullamaa koguduse segakoor
P 2. dets kell 12 Nissi kihelkonnas:
Nissi kirikus esimese advendi teenistus,
esineb Riisipere kammerkoor Pille Saatmäe juhatusel

P 2. dets kell 13 Käru kihelkond:
Käru kirikus esineb Türi koguduse ansambel Janika Oja juhatusel

N 13. dets kell 19 Vändra kihelkonnas: Vändra rahvamajas esineb Jassi
Zahharov

P 2. dets kell 18 Hageri kihelkonnas:
Hageri Lambertuse kirikus esineb Hageri
koguduse kammerkoor „Lambertus“, dirigendid Sigrid Põld ja Merle Lend

L 15. dets kell 14 Märjamaa kihelkonnas: Märjamaa Maarja koguduse
pastoraadis esinevad Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpilased ja õpetajad
ning Märjamaa puhkpilliorkester

K 5. dets kell 17 Vigala kihelkonnas: Vigala Maarja kirikus esinevad kavaga “Laulud kitarri saatel” Jüri Vaino,
Tõnis Tulp
P 9. dets kell 16 Juuru kihelkonnas:
Juuru Mihkli kirikus esinevad TTÜ vilistlaste naiskoor ja inseneride meeskoor
P 9 . dets kell 17 Türi kihelkonnas:
Türi Püha Martini kirikus esineb Türi koguduse ansambel Janika Oja juhatusel

K 19. dets kell 18 Rapla kihelkonnas: Rapla Maarja-Magdaleena kirikus
esinevad Rapla Laulustuudio mudilaskoor, lastekoor ja neidudekoor, Riinimanda lastekoor, Mitte-Riinimanda segakoor,
Raplamaa Ühendatud Poistekoor, Raplamaa Noorte Meeskoor, Rapla Ühisgümnaasiumi kellade ansambel
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Eesti meesnäitlejate raskekahurvägi
VAT Teatri etenduses “Teener”
Märjamaa rahvamajas saab 5. detsembril kl 19 näha Eesti meesnäitlejate tõelist raskekahurväge – VAT Teatri
külalisetenduses “Teener” astuvad üles
Aarne Üksküla, Aleksander Eelmaa ja
Tõnu Oja.
“Kui oleme lapsed, siis me arvame, et
kõik ümberringi on sõbrad. Kui oleme vanad, siis kardame silmi kinni panna, sest
kõik tuleb meelde. Ja pealegi pole teada,
kas silmaluugid veel lahti lähevad.
Sinna vahele mahub igaühel täpselt
oma jagu sünnipäevi ja suur kuhi torti,
kui saaks kõik ühte hunnikusse kokku
panna, eks ole.
Ja sa ei taha ju seda torti üksi süüa.
See oleks nagu karistus. See käiks suus
ringi. Niipalju oled sa ometi ära teeninud,
et keegi su sünnipäevale tuleks.” Nii ütleb “Teenri” autor Mart Kivastik, kes on
kirjutanud selle näitemängu just nende
kolme suurepärase näitleja jaoks.

Rollid kasvasid ja täienesid lavastuse valmimise käigus treener Raimo Passi
ning näitlejate ühistööna sedavõrd, et südantlõhestavalt surmigavast loost – seda
ütleb jällegi näidendi autor – sai selline
tükk, mida on kõigi senise kolmveerandsaja etenduse jooksul tõeliselt nautinud
nii publik kui näitlejad ise.
Kriitik Andres Laasik on Eesti Päevalehes “Teenri” kohta kirjutanud: “Väline
tegevus on napp, kuid sisemine seevastu
üliintensiivne. Võimumängud, klaarimised ja rivaalitsemine käib kogu raha eest.
Kordagi ei hakka igav.”
Ja mida veel öelda? 2003. aastal sai
Aarne Üksküla Vürsti rolli eest Eesti
Kultuurkapitali aastapreemia ja Eesti
Riikliku Kultuuripreemia. Ja see on praegu ainus lavastus Eesti teatrites, milles
vanameister Üksküla regulaarselt kaasa
teeb. Juba see on väärtus omaette!
Kohtumiseni teatris!
VAT Teater
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Vee- ja kanalisatsiooni
projekti tööde kava
Märjamaal
19. –25. november 2007
Torustike ehitus: Nurme, Loigu,
Nõmme, Mulla tänav
NB!
Nõmme tänav liikluseks suletud
Kasti tee ja Liiva tänava vahelisel
lõigul alates 1.11.07 kuni 30.11.07.
Mulla tänav suletud Kasti tee ja
Saare tänava vahelisel lõigul alates
19.11.07 kuni 27.11.07.
Mulla tänav suletud Kuuse tänava
ja Saare tänava vahelisel lõigul
alates 27.11.07 kuni 14.12.07.
Ümbersõit Liiva või Männiku
tänava kaudu.
Oru II astme pumpla ehitustööd.

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSE DETSEMBRIKUU
KAVA
4. detsember kell 16
Kunstipäev
11. detsember kell 16
Sisekujunduspäev. Teeme igasuguseid jõuluteemalisi asju.
18. detsember kell 18
Jõulumuinasjutud ja rahvuslikud
jõulumängud.
19. detsember kell 18
Märjamaa noortekeskuse näituse
„Värvid lumel” avamine Märjamaa rahvamajas

Märjamaa rahvamajas
detsembris
1. detsember Jõululaat
2. detsember Advenditule süütamine
5. detsember VAT teatri etendus “Teener”
9. detsember Märjamaa valla eakate jõulupidu
15. detsember Märjamaa valla laste jõulupidu
22. detsember asutuste jõulupidu ansambliga “Omad poisid”
27. detsember doonoripäev
Viimane sündmus selles majas enne remonti uusaastaöö pidu 01.01
kell 01.00 ansambliga “Live”

27. nov kell 17 Märjamaa noortekeskuses keskkonnapäev
Räägime prügist, tarbimisest ja
teeme prügist asju.
Koostame advendikalendri.

Kallid lapsed!
Suvistes lastelaagrites, seiklusringis ja
käsitööpäeval voolitud saviesemed on
ahjus põletatud ja ootavad teid Märjamaa
sotsiaalabikeskuses.
Palume neile järele minna!
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VARBOLA KOOL KUTSUB
Ootame kõiki Põlli, Ohukotsu,
Pajaka ja Varbola kooli endisi
õpilasi, õpetajaid ja töötajaid

Varbola piirkonna
hariduselu 125. aastapäeva
ja kooli 25 aasta juubeli
tähistamisele

Sillaotsa Talumuuseumis
1. detsember kell 11.00
LOODUSLIKEST MATERJALIDEST JA VILDIST JÕULUKAUNISTUSTE, KINGITUSTE NING
OMAVALMISTATUD PABERIST
JÕULUKAARTIDE TEGEMINE.

1. detsembril 2007. aastal
kell 15 Varbola Koolis.

Tööks vajalikud materjalid
kohapeal olemas.
Maksumus osalejale 75.-

Registreerimine algab kell 14

Juhendab Ave Kusmin 489 7764

Osavõtumaks 50 krooni

JÕULUKERAAMIKA TÖÖTUBA
(pisikeraamika tegemine)

TUNATOIMKOND

Kasutame glasuure ja angoobe.
Tööks vajalikud materjalid kohapeal
olemas.
Maksumus osalejale 75.Juhendab Piret Marks

saab kokku
16. detsembril kell 14
Märjamaa kogudusemajas
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NB! omavalmistatud keraamika
põletatakse hiljem anagaama tüüpi
kõrgkuumusahjus.

Sügav kaastunne Eevile ja
Aivarile perega tütre ja õe
MARIS JAAGO
kaotuse puhul.
Naabrid Andres ja Tõnu peredega

KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimuvad kogudusemajas
K 28. november
7.30 Laudes ehk hommikupalvus
19.00 Piiblitund: Taevas ja põrgu
N 29. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
R 30. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
L 1. detsember
11.00 Supiköök - tasuta supp kõigile, kelle
kõht on tühi
P 2. detsember
11.00 1. advendi missa ehk jumalateenistus
armulauaga.
Laulab segakoor Ceres. (kogudusemajas)
17.00 Advendiküünla süütamine
Advendipalvus Maarja kirikus
Laulab Sipa naisansambel
Rongkäik alevi keskväljakule.
Advendiküünalde süütamine
E 3. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund
T 4. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
15.00 Käsitööring kogudusemajas
18.00 Vesper ehk õhtupalvus

Südamlik tänu kõigile teile, kes mitmel viisil jagasid meie suurt leina ja
tundsid puudust meie armastatud
HANS JONSSONIST!

Head kodu otsib hüljatud koerapere, kes
leiti 23. novembril Kasti-Mullamaa teelt
magistraalkraavi äärest. Kaks kutsikat
on umbes 2-3-kuused, meenutavad
saksa lambakoera ja kollit. Ema noor ja
sõbralik.
Aidata soovijatel palun võtta ühendust
53060133 Evelyn Mänd

Täpsustus
Märjamaa apteegi töötajate loetelust
on 21. nov lehes lk 7 välja jäänud
Lii Hiie nimi.

Meil alles oli rõõmus elujaatus
ja pooleli jäi plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud iial aimata, et saatus
Su liivakella nii ruttu puruks lööb ...
KALLIS MARIS,

Eriline tänu teile, kes te tulite Eestist,
et austada Hansu mälestust ja
osalesite tema mälestusõhtul!

Sind leinavad ja igatsevad koorikaaslased Rellost koos Theaga.

Inger ja lapsed Karin, Rickard, Charlotte ja Frida peredega Rootsist

Avaldame kaastunnet omastele.

On mälestus kuldne headus,
ka siis, kui kurbus seal sees...
Meie südamlik kaastunne
Eevi Jaagole tütar
Marise
surma puhul.
Naabrid: perekonnad Pool, Riismann,
Pärnpuu ja Helga

Suur tänu soojade soovide, kirjade ja
telefonikõnede eest!

Aivar ja Maire!
Meie südamlik kaastunne
kalli
Marise
kaotuse puhul.

Kallist abikaasat, ema ja vanaema
Tiina,Thea, Marge ja Margus
HILJA NURME
22.06.1935 - 27.11.2005
mälestavad 2. surma-aastapäeval
lesk ja tütar perega

Südamlik tänu
kaastunde ja toetuse eest.
Perekond Jaago
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80: Viola-Koidula Lehtsalu

Märjamaa rahvamajas

R 30.11
18, 20
„KES LIIGUTAVAD ETTUREID“
USA draama /1.35
Alla 12-aastastele KEELATUD!

1.12 Aruküla küla

79: Aliide Sanglepp
28.11 Haimre küla

78: Ellen Mäe
28.11 Märjamaa

P 2.12			
16,18,20
„KUHU PÕGENEVAD HINGED “
Eesti draama /1.30
MITTESOOVITAV ALLA 12-aastastele!

76: Hõlme Kirs
29.11 Orgita küla

94: Elvine Lehtoja
26.11 Teenuse küla

Filmi tutvustus lk 5

80: Otto Massakas

Pilet 25.-

28.11 Märjamaa

76: Erlanda Ilves
1.12 Märjamaa

75: Erika Kärme
28.11 Konuvere küla

MÜÜK
Ühetoaline korter Laane tn. Uued aknad
ja uks. Hind 231 000 kr. Tel 5663 7033
Opel 1,8i kuldne,´83, kompuuter, kõik el.lisad
talve- ja suverehvid. 5675 1985, 482 1333

Müüa 2toaline korter Orgital. 5650 3178
Müüa 3-toaline korter Märjamaal Tehase
tänav 1. 5624 3808
2

Müüa voodrilauda alates 85 kr/m , sauna sise
vooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

Jansen Rehvid
Välja 2 Märjamaa

JÕULUPIDU
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud
firmade uusi ja kasutatud
rehve
• Autode käsipesu, poleerimine,
vahatamine

Müüa 3toaline möbleeritud korter
Orgital, II k. H 550 000. 515 0119

MITMESUGUST
Noor pere soovib üürida heas korras vähemalt
2toalise korteri, soovit. Märjamaal. 515 7794
Soovin üürida 1-2toal krt alevis. 5674 7862

Puksiirauto
teenus
5650 5247, 565 9824

Müüa puitbriketti.
Kohalevedu. 514 9745
PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Märjamaa valla
pensionäride ja
puuetega inimeste

56 59 824
5650 5247

Müüa LÕUNA-VENE LAMBAKOERA
kutsikas, sünd. 12.06, hall. Suurepärane
valvekoer, vanemad mitmete näituste
võitjad.
Tel
501 1505,
672 6656,
e-mail:
kristel.
valge@
gmail.com

toimub 9. detsembril
algusega kell 14
Märjamaa rahvamajas
* Tantsuks mängib ansambel INGLE,
*laulurõõmu pakub mees
kvintett Vigalast,
*esinevad lõbusad taidlejad Märjamaalt – seenioride
tantsurühm Lilli Lillekesed,
segakoor Rello, 7.-8. klasside
segatantsurühm,
* nalja teeb tädi Maali,
*külalisesinejaks on Jõuluvana loterii-allegriiga,
* kaetud on jõululaud.
Eelregistreerimine Märjamaa
rahvamajas või tel 48 21 355
5. detsembrini k.a
Peost osavõtutasu 15 krooni.
Seda kogutakse
Märjamaa rahvamajas.

MÄRJAMAA RAHVAMAJAS
laupäeval, 1. detsembril kell 9

JÕULULAAT
TULE TEE JÕULUOSTUD JUBA VARAKULT!

MÄRJAMAA NÄDALALEHT Toimetus 78301 Märjamaa Tehnika 11 tuba 10, telefon 482 1263
Toimetaja Reet Saar, 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1220 eksemplari

