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Eesti oli selleaastase
Grüne Woche partnerriik

Kutse Eesti Kultuuripäevadele Bonnis

17.–26. jaanuaril toimus Berliinis
Grüne Woche, mis on maailma
suurim põllumajandus- ja toidumess ning mille partnermaaks
oli tänavu Eesti.

Messi avasid 17. jaanuari hommikul Saksamaa põllumajandusminister Hans Peter Friedrich ja Eesti
põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder. Ametlikul avamisel osalesid
lisaks kahe riigi põllumajandusministritele ka Berliini linnapea Klaus
Wowereit, Saksamaa Taluliidu juht
Joachim Rukwied, Saksamaa Toiduainetetööstuste Liidu juht Christoph
Minhoff ja Messe Berlini juht dr Christian Göke.
Eesti esitles end messi ligi 5000
külalisega avatseremoonial muusikalise kultuuriprogrammi ning Eesti toidu ja joogiga. Messi avatseremooniale eelnenud pressikonverentsil võõrustati ajakirjanikke messihalli paigutatud Olde Hansa restoranis.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul sobis Olde Hansa
stiili menüü seekordsesse Eesti väljapaneku konteksti hästi, sest Eestil on
saksa ajalooga väga tihedad sidemed.
“See stiil peegeldab aega, kui Euroopa majanduses valitses Hansaliit, kuhu kuulusid ka neli Eesti linna,” selgitas minister.
Grüne Woche partnerriigiks olemine andis Eestile unikaalse võimaluse
tutvustada oma riiki üle maailma.
“Grüne Woche on näitus, mis lisaks riikide toidukultuurile ja põllumajandustoodete väljapanekule loob
meie ettevõtjatele suurepärase pinnase kontaktide sõlmimiseks ja ideede korjamiseks,” sõnas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktor Tarmo
Mutso. “Kohtumised oma ala asjatundjatega ja messikülastajate tagasiside on üks parimaid viise testida oma
tooteid ja näha, mille eripärasega on
välja tulnud teised riigid,” lisas ta.
“Grüne Woche on üritus, kuhu igal
aastal kogunevad toidu- ja põllumajandussektori võtmeisikud ja ministrid üle maailma, et vaadata maailma
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toidutemaatikale avara pilguga ja
oma silmaga näha erinevate maade
põllumajanduse ning toidutööstuse
saavutusi,” ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. “Nii et
meil on täiesti unikaalne võimalus
tutvustada Eestit inimestele üle maailma läbi meie suurepärase toidu. Ütleb ju Eesti rahvatarkuski, et armastus käib kõhu kaudu.”
Eesti on messil osalenud juba 21
aastat järjest, aga kui muidu sai põllumajandusministeerium hakkama umbes 150 000 euroga, siis tänavu tuli
välja käia ligi miljon eurot, mis suuremas osas tuli riigieelarvest.
Tänavu hoolitses Eesti stendi kujunduse ja korralduse eest põllumajandus- ja kaubanduskoda. Eesti stend
oli 455 ruutmeetrit suur, hõlmates endas erinevaid alasid: keskaegne restoran, Eesti toidupood, show-köök, turismiala, kohvikud ja lasteala.
Eesti poes degusteeriti ja müüdi
messikülastajatele Eesti toidutooteid:
kalatooteid, rukkileiba, õlut, likööri
ja muid alkohoolseid jooke, juustu,
kohukesi, võid, jäätist, ulukiliha, li-

hatooteid, mett, maiustusi, mahetooteid ja mahlatooteid.
“Fine dining”-alal pakuti messikülastajatele väikseid suupisted ja
roogasid, mille disain on inspireeritud “uuest Eesti köögist”. Pakutav
menüü iseloomustas Eesti erinevate
piirkondade ja aastaaegade maitseid,
suupistete valmistamise uusi viise ja
maitseeripärasid. Menüü koostamisel lähtusid kokad märksõnadest nagu värskus, loodus, kvaliteet, lihtsus,
puhtus, hooajalisus, identiteet, innovaatilisus, disain.
Osa Grüne Wohe väljapanekust
tutvustas Eestit mere- ja kalandusriigina. Messihalli üles seatud kalakohvikus serveerisid avapäeval Pärnumaa kalanduspiirkonna esindajad räime- ja kiluampse, mis pälvisid saksa
degusteerijatelt kiidusõnu.
Show-köögis pakuti külastajatele
viis pooletunnist kulinaarset etendust
päevas, kus messikülastajate silme
all valmisid erinevad kalaroad. Nn
kalatsirkuses valmistasid kaks kokka eestipärast kalatoitu, samaaegselt
publikuga suheldes.

Oli avatud kohvik “Metsiku põdra juures – Zum wilden Elch”, kus
esitleti ja pakuti põdralihast tooteid.
Eestlaste toiduvalik pakkus reede
hommikul enne stendi avamist juba
ka loomakaitsjatele võimaluse end
eksponeerida. Nimelt tormasid kaks
noort aktivisti lindi läbilõikamise
juurde oma sõnumit kuulutama. Nad
toimetati kiiresti ja viisakalt minema.
Eesti stendil sai osa ka e-Eestist.
Näiteks oli võimalik kasutada tasuta
traadita internetti või teha tasuta kõnesid Skype´i kaudu, samuti kasutada
tahvelarvuteid ning tutvuda Eestit kui
infoühiskonda tutvustavate materjalide ja rakendustega.
Väikeste messikülaliste jaoks oli
stendile ehitatud-kujundatud lasteala,
kus pakuti Eesti jäätist, mahla, limonaadi ja maiustusi. Kohvik on kujundatud Eesti laste lemmiku Lotte teemast lähtudes.
Eesti on oma stendiga Grüne Wochel osalenud juba alates 1993. aastast.
Messi korraldatakse alates 1926. aastast, tänavu osales 70 riiki.
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Kutse Eesti Kultuuripäevadele Bonnis 28.–30. märtsil 2014
Moto all “Pärimusest ja päris elust” kutsume
taas kõiki kaasmaalisi ja Eesti sõpru 28.–30.
märtsil 2014 veetma traditsiooniliselt meeleolukat nädalavahetust.

Vanasse heasse Haus Annabergi (Annabeger Str.
400, 53175 Bonn) ootame kultuuripäevalisi reedel,
28. märtsil õhtusöögiks kell 19.00.
●●Reedeõhtune avatakt on värskelt “meie mehelt”
Bonnis: me südamed palusime seekord lahti laulma
Bonni Ooperi bassi Priit Volmeri.
●●Laupäeval kõneleb ja laulab Mikk Sarv sellest,
kuidas pärimine tähendab ka küsimist ja päris elamine pärimuse toel elamist, toetudes ka äsja tema
sulest ilmunud raamatuile “Sõna jõud” (Pilgrim,
2012) ja “Suur pärimuse mälumäng” (Cum laude,
2013). Sinna juurde käib pillimäng ja regilaul.
●●Loodusajakirjanik Kristel Vilbaste ettekande sisuks on meie ja teiste maade allikapärimus ja selles

kajastuv loodussuhe, tutvustades ühtlasi oma äsja
ilmunud raamatut “Eesti allikad” (Varrak, 2013).
●●Filmilavastaja prof Katrin Laur (Köln) kõneleb oma elu- ja loometeest ja näitab valikuliselt ühte oma filmi.
●●Laupäeva õhtul antakse etendus Raimond Valgre – “Minu elu lood”.
Esinevad Rain Simmul (Tallinna Linnateatri
näitleja), Jaan Sööt (ansamblist “Jäääär”, kitarr ja
laul), Allan Jakobi (akordion).
●●Võimaluse piiluda Eesti ja Euroopa välispoliitilise “päris elu” küsimusasetustesse pakuvad suursaadik dr Kaja Tael Berliinist ja dr Riina Kionka
Euroopa välisteenistusest (EEAS = European External Action Service) Brüsselis.
●●Sisutihedasse nädalavahetusse mahub veel Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse arendus- ja
koolitusjuhi Andres Jaadla (Rakvere linnapea aas-

tatel 2002–2012) sõnavõtt teemal: “Kuidas turundada Eesti väikelinna? Rakvere energiatõhusatest
initsiatiividest. Rakvere “väga täis” kultuurikontseptsioonist ja linna suurüritustest aastatel 2002–
2012.”
Päevad lõpevad pühapäeval, 30. märtsil ühise
lõunasöögiga (ca kell 14.00)
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Levita infot!

Euroopa Parlamenti
kandideerijad selguvad
märtsis
VKG pole loobunud
plaanist fosforiiti
kaevandama asuda
Ilmus uus ÕS
Lühidalt

Eestlaste jõulupeod
Hamburgis, Berliinis,
Karlsruhes, Münchenis

Õnnitleme ERi lugejaid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul!
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Eestlaste jõulupeod
Kölnis ja Frankfurdis

Tartu ja Lüneburg –
värskust ja energiat
täis sõprussuhe
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Kabujalakesed
tähistavad esimest
sünnipäeva
ERMi jõudis osa Endel
Tulvingu arhiivist
Harald Nugiseks
saadeti viimsele
teekonnale

Eesti lavastajad
Semper-Ojasoo taas
Hamburgi Thalia teatris
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Eestlased lõid maailma
väikseima ID-kaardi
lugeja
Lastenurk

Kultuuripäevade korraldajad
Eha Salla ja Maie Kisis-Vainumäe
Täpsem info ja registreerimine:
ehasalla@hotmail.com või
maie.kisis@t-online.de (tel 0221-834703)
Aktuaalne ajakava ja osalustasu peagi kutsetes
ja EÜSLi veebilehel: www.eüsl.de
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Kuulutused ja teated
Pilk ette
In memoriam
Edgar Blossfeldt
Viinane veerg
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elleks, et Eesti inimene oleks tervem,
aktiivsem ja rõõmsam, kuulutas kultuuriministeerium tänavuse aasta liikumisaastaks. Liikumisaasta põhisõnum
on, et liikumine, ükskõik millises vormis,
peaks jõudma kõikide inimesteni.
Uuringute tulemused näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid
39 protsenti Eesti elanikest (Soomes on
see näitaja 70 protsenti) ja üldse ei tegele
teadliku liikumisega 41 protsenti elanikest.
Hüüdlausega “Terve Eesti eest” on liikumisaasta seadnud eesmärgiks suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu.
Liikumisaasta ühe eestvedaja Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli sõnul on lastevanematel tähtis roll sportlike tegevustega lastele eeskuju näidata. Mida rohkem me liigume, seda suuremad on tulevikus lootused lüüa läbi ka maailma
spordiareenil.
Tervise nimel tuleb liikuda vähemalt kaks korda nädalas 30
minutit järjest. See, et liikumine teeb head, on teada vist kõikidele, kuid tööinimene poeb tihti peitu ajapuuduse taha. Sageli
ollakse pärast tööd nii väsinud, et igapäevaste toimetuste kõrval ei ole energiat kodust välja minna. Tihti on aga just tahtejõu
puudus see, mis enda regulaarset liigutamist takistab. Sellisel
juhul on igati abiks, kui leidub mõni sõber, kes aitab võitu saada kiusatusest mugavalt diivanil istuda või raamatut lugeda ja
kellega koos on hea minna näiteks jalutama.
19. jaanuaril tähistati liikumisaasta raames ülemaailmset lumepäeva – see on Rahvusvahelise Suusaliidu algatatud projekt,
mis tähistab talve, lund, lumesporti ja lumes liikumist. Lumepäeva tähistamiseks korraldatud üritused terviseradadel läksid
edukalt, kuna lumine talv on lõpuks meile kohale jõudnud.
Suusasõpru ootab ka 16. veebruaril toimuv 43. Tartu maraton. Kuigi maratonile registreerijaid on praegu vähem kui mullu samal ajal, siis osavõtjate puuduse üle küll muretseda ei tasu. Kui mullu oli maa valge juba novembris, siis sel aastal on
paljud suusasõbrad kindluse mõttes endiselt lumelisa ootuses.
Seda, et lund jaguks, ootavad ka Eesti suusakeskused, kes siiamaani on pidanud kehva käibega läbi ajama.
Aasta alguses on hea alustada millegi uuega, olgu selleks siis
trenn, regulaarsed jalutuskäigud, lõbus suusa- ja kelgusõit või
lihtsalt lumerookimine.
Karin Aanja

President Toomas Hendrik Ilvese
uusaastatervitus Eesti rahvale
Lapsena ma eriti ei mõistnud vanaaasta õhtut. Jõulud olid läbi ja kingiks saadud värvipliiatsid juba katki.
Mis siin ikka pühitseda? Aga täiskasvanute ootus millegi uue ja parema
järele kandus lastelegi üle.
Aasta viimased minutid on tagasi
vaatamise aeg. Hetk, mil võtame lahkunud aastast kaasa kõik ilusa ja hea.
Ning jätame maha selle, mis oli raske, valus või inetu.
Lõppeval aastal saime teada, et
meie, see tähendab Eesti lapsed kuuluvad maailma haritumate hulka.
Just nendel aladel, mis enim ennustavad edukust tulevikus – lugemisoskus,
matemaatika ja loodusteadus. Sellise
haridustasemega võime olla kindlamad oma tuleviku suhtes. Lugesin
pealkirju, Austraaliast kuni Ameerika ja Suurbritanniani, kus imestati, et
nende lapsed on “isegi Eestist” maas
– mis näitab omamoodi harimatust,
kuna Eesti lapsed jagasid Soomega
PISA testides esikohta Euroopas.
See, et Eestit veel kõikjal ei tunta, on arusaadav – ega me peagi ju
arvama, et miljonilist riiki tuntakse
väga hästi. Halvustav suhtumine näitab pigem rumalust. Aga kas me ise
ei lange liiga sageli samasse lõksu?
Teadmata hästi, millest räägime, teeme omaenda riiki maha, arvates, et
mujal on parem. Kuid aina rohkem
avastatakse: ei olegi eriti parem.
Nii “avastasime” tänavu lisaks
oma laste andekusele ka seda, et oleme Eestis loonud midagi ainulaadset,
mida teisedki riigid tahavad. Me enda riigi e-lahendusi, neidsamu asju,
mida peame normaalseks ja millega oleme ammu ära harjunud – nagu elektrooniline pangandus, e-kool,
e-maksuamet, e-valimine, digiretseptid, vaadatakse mujal ikka imedena
või võimatute saavutustena. Ja peetakse niivõrd unikaalseks, et naabrid-
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25. mail 2014 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.
Enne valimisi saadab riik igale valijale valijakaardi, kus on
info selle kohta, kus, kuidas ja
millal valida.
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel omavad
hääleõigust ka vähemalt 18aastased välismaal elavad Eesti kodanikud, kelle välisriigi
elukoha aadressile saadetakse
samuti valijakaart.
Alternatiiviks tavapärasele
paberil saadetavale valijakaardile on võimalik tellida endale
elektrooniline e-valijakaart.
E-valijakaarti saab tellida
aadressilt https://www.eesti.
ee/portaal/valimised.eabi
Infot valijakaardi kohta
saab Eesti Suursaatkonna Berliinis kodulehelt http://www.
estemb.de/

Heiki Nabi lõpetas aasta
parima maadlejana

Ülemaailmse Maadlusföderatsiooni
FILA jooksvas maailma edetabelis,
kuhu mahuvad iga kehakaalu 15 parimat, hoiab raskekaalus esikohta Heiki Nabi.
Nabi sai reitingupunkte maailmameistrivõistluste esikoha ja veebruaris Bulgaarias toimunud Nikolai Pet-

ki tahavad Eesti lahendusi kasutusele võtta.
Peagi oleme olnud 10 aastat Euroopa Liidus. Puud, mille istutasime Eesti Euroopa Liiduga ühinemise
päeval, on kasvanud meist pikemaks.
Ka see pole tühiasi. Mitte kõik riigid,
kellega iseseisvuse väljakuulutamisega koos alustasime, ei ole sammu pidanud. Veel 22 aastat hiljem lõhestab
neid ebaselgus oma valikute tegemisel. Mitmed on 90ndate aastate algusest oma vabaduses hoopis tagasi läinud, nii riigi kui üksikisiku tasemel.
Eesti aga on oma teed teadnud.
Sestap tasub meil ka mõelda, kui
teeme üha laiemalt suuri žeste ja räägime hundijuttu ühes enim vabadusi nautivas riigis. Meenutagem: kui
hunt lõpuks karjapoissi päriselt tahtis nahka panna, ei võtnud külarahvas teda enam kuulda.
Meile teeb juba nüüd muret üldine tendents üksteist mitte kuulata. Arvamine, et oleme ise kõige targemad.
Me kõik, Abja-Paluojast Toompeani,
võiksime rohkem kahelda oma ainuõiguses, rohkem arvesse võtta teiste
arvamusi. Aga see on võimalik vaid
siis, kui me ise räägime viisakalt, kui
me sõimlemise asemel pakume omapoolseid alternatiivseid lahendusi ja
ka ettepanekuid, mida teised võivad
samuti arvustada. Võistlema peavad
ideed, mitte solvangud.
Nagu kasvav puu, nii vajab ka
riik igaühe hoolt ja tähelepanu. Eestit saame korda teha ainult meie ise.
Milline on Eesti täna ja homme, ka
aastate pärast, sõltub meist. Meie
igapäevaelu mõjutavad inimesed ise
kordades rohkem kui riigikogu. Vaadakem kasvõi maanteil toimuvat.
Meile ei torma vastassuunast vastu
riik, valitsus ega pime juhus, vaid inimene, kes on otsustanud eirata reegleid ja kaasliiklejate eluõigust.

Valitsuse, riigikogu, ka presidendi
ülesanne on luua võimalused elamisväärseks eluks, kaitsta õigusi, hoida
elukeskkonda turvalisena. Aga argiellu tungida me ei saa, ega tohigi. Argielu on me kõigi loome.
Armas Eesti rahvas.
Tegelik Eesti on igas Eesti kodus
ja peres, igas inimeses. Koolilastes
ja õpetajates, kelle teadmiste ja tubliduse üle tunneme põhjusega uhkust.
Järgmise põlvkonna tarkus on parim
vaktsiin ebaviisakuse, ülbuse ja ükskõiksuse vastu. Tegelik Eesti on ettevõtlikes inimestes ja vabakonnas, kes
loovad suuremat, paremat Eestit. Ja
tegelik Eesti leidub ka meie endi loojates.
Et uuel aastal paremad olla, ei
tohi me anda voli tüdimusele ja väsimusele, mis muutub kibestumiseks
ja lõpuks vihaks, millega mürgitame
meid ümbritsevaid. Eesti pole kunagi nii suur, et saaksime lubada endale viha kaaskodanike, seega iseenda,
oma riigi vastu. Ja valitsejate vastutus on ka kaheksandal ametiaastal olla niisama tähelepanelik ja erk nagu
valitsemise esimesel päeval. Või nagu kaks päeva enne valimisi.
Head kaasmaalased.
Mul on lapsepõlvest meeles ka tavaline 1. jaanuari hommik. Ärkasin,
tahtsin juba midagi tegema hakata,
aga kõik täiskasvanud magasid alles.
Ootasime vennaga kärsitult, et suured üles tõuseksid.
Niisiis, ärgakem varem, ja märgakem neid, kes meie kõrval.
Meid ei ole palju. Igaüks on tähtis. Igaüks meist on kallis. Hoidkem
ja kaitskem üksteist. See on üleskutse
igale kaaskodanikule, ka poliitikutele.
Uus aasta on igaühele meist mõne
uue alguse võimalus. Kasutagem seda. Head uut aastat, armas Eesti.

PILTUUDIS
President Ilves ostis Lätis eurode eest jäätist

Läti läks kolmapäeval uue aasta saabudes teise Balti riigina pärast Eestit
üle Euroopa Liidu ühisrahale, saades eurotsooni 18. liikmeks. President
Toomas Hendrik Ilves sõitis 2. jaanuaril Põhja-Läti Ruhja linnakesse,
kus kohtus lõunanaabrite riigipeaga, kellega koos ostis eurode eest
kohalikku jäätist ja kinnitas: ühine euro tihendab ka Eesti-Läti omavahelist
Foto: president.ee
suhtlemist.

rovi turniiril saadud 3. koha eest. Nabi on ühtlasi ainuke 2013. aastal maailmameistrivõistlustel võitjaks tulnud
kreeka-rooma maadleja, kes võitis
maailmameistritiitli teistkordselt, kirjutas Raskesport.ee.
Detsembri keskel avalikustas Rahvusvaheline Maadlusliit dopinguga
patustajate värske nimekirja. Kuna
vahele on jäänud ka Heiki Nabi finaalivastane tänavustel maailmameistrivõistlustel Amir Aziz Ali Akbari
(Iraan), sai eestlane hõbemedali asemele maailmameistritiitli! Nabi on

seega nüüdsest kahekordne maailmameister.

Aasta sportlasteks valiti
kuldsed vehklejad
Nokia kontserdimajas toimunud
“Spordiaasta tähed 2013” galal kuulutati välja lõppenud aasta Eesti spordimaailma parimad. Aasta naissportlaseks kuulutati Julja Beljajeva ning
meessportlaseks Nikolai Novosjolov.
Mõlemad võitsid mullu maailmameistrivõistlustelt vehklemises kuldmedali.
ER
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Lühidalt
●●Eestis

on kõneaineks järjekordne dopinguskandaal. Tartu arst Vitali Bernatski väitel varustas ta aastail
1995–2007 dopinguga mitmeid sportlasi. Bernatski käis ütlusi andmas SA
Eesti Antidopingu viieliikmelise komisjoni ees ning avaldas seejuures
komisjonile ka sportlaste nimed, kellele ta väidetavalt dopinguaineid on
müünud. Komisjonil on kavas nimetatud sportlasi küsitlema asuda. Ka
kunagine Eesti tippsuusataja Raul
Olle on dopinguarst Vitali Bernatskile suuremaid summasid üle kandnud.

●●Venemaa

välisministri Sergei
Lavrovi teatel alustab riik lähitulevikus venekeelsete koolide rajamist
naabermaadesse, kus elab venelasi.
“Meil on valitsuse tasandil heakskiit ja varsti algab projekti “Vene kool välismaal” rakendamine,”
vahendas Interfax Lavrovi sõnavõttu pressikonverentsil Moskvas.

●●Eesti

välisminister Urmas Paet
pidas telefonivestluse oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga. Kõne all olid piirilepe, diplomaatilise
kinnisvara lepe ja ka välisministeeriumite vahelise tegevuse protokoll,
vahendas “Aktuaalne kaamera”.
Lavrovi sõnum Paetile oli, et Vene poolelt on lepingute sõlmimiseks kõik valmis ja nüüd võib hakata rääkima selleks sobilikust ajast.

●●Klimatoloog Ain

Kallis ütles, et
detsember oli viimase 50 aasta üks
soojemaid ning keskmise temperatuuri poolest jäi kuu teisele-kolmandale kohale. Eesti viimaste aastate temperatuurides ta anomaaliat ei
näe ning ütles, et kliima kõikumine
on tavaline. “Klimatoloogid ütlevad,
et kui on kaks või kolm aastat ühele või teisele poole, kas väga soojad
või väga külmad, siis see on tavaline
kliima kõikumine,” sõnas ta. 27. detsember purustas aga selle päeva senise rekordi, sooja mõõdeti 10,9 kraadi.

●●Aasta

algusest võttis riigifirma
Elron üle Edelaraudtee liinid ning
asus seal uute rongidega opereerima. Paraku olid uued rongid väiksemad ja kõik reisijad ei mahtunud
sinna normaalselt ära, mis tõi kaasa
inimeste pahameele. Samuti tulid uute rongidega ka mõned graafikumuudatused, millega rahvas rahul ei ole.

●●SA

Ugala nõukogu valis teatri
uueks juhiks TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse lektori
Kristiina Alliksaare. Ugala endine direktor Heiti Pakk andis SA Ugala Teater nõukogule lahkumisavalduse eelmise aasta novembri algul ning lahkus
ametist detsembris. Teatri uus loominguline juht leitakse konkursi teel.

●●Valitsus otsustas toetada plaanitavat Euroopa Liidu missiooni KeskAafrika Vabariigis ning Eesti kaitseväe osalemist sellel missioonil vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Plaani
kohaselt panustaks Eesti Kesk-Aafrika Vabariigi missioonile ühe jalaväerühma ja toetusüksusega, kokku
kuni 55 kaitseväelasega ühekordselt.

●●Hispaania päevaleht El Pais kirjutas, et Peruu kokaiinikaubanduses annab üha enam tooni kauplemine IdaEuroopa kurjategijatega, kes veavad
kokaiini Euroopasse kolme Balti riigi
kaudu. “Uueks peamiseks transpordiviisiks on alla neelatud või kohvritesse peidetud narkootikumide transportimine läbi kolme Balti riigi – Eesti,
Läti ja Leedu, kust need viiakse edasi
atraktiivsematele turgudele Itaaliasse,
Prantsusmaale ja Ühendkuningriiki,”
kirjutas leht.
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Filmiajakirjanikud valisid
aasta filmiks “Mandariinid”

●●President

Ilves sai Washingtonis
kõrge autasu innovaatilise kodanikuühiskonna ja e-riigi arendamise eest.

Eesti filmiajakirjanike ühing
kuulutas aasta parimaks filmiks
hulganisti rahvusvahelisi auhindu saanud Gruusia ja Eesti
ühisfilmi “Mandariinid”.

Neitsi Maali nimeline auhind anti
kinos “Sõprus” pidulikult üle režissöör Zaza Urushadze “Mandariinidele” kui humanistlikule ja sõjavastasele jutustusele eestlastest nende
igaveses hädas – olla kannatajaks
võõrastes sõdades, vahendasid ERRi
raadiouudised.
Filmi pärjati rahalise auhinna
ning pronkskujuga.
Filmiajakirjanike Ühingu liikmed
esitasid auhinnale kokku 18 kodumaist filmi eri žanritest.
Gruusias purustas film juba paari ekraanil olnud nädala jooksul riigi
iseseisvusaja kõik vaatajarekordid.
Saavutuse teeb eriti tähelepanuväärseks see, et filmis pole ühtegi
gruusiakeelset sõna – kogu jutt on
Eesti või vene keeles.
Mängufilmi “Mandariinid” tegevus toimub 1992. aastal Abhaasias.
Abhaasid sõdivad, et Gruusiast lahku lüüa. Põline eestlaste küla maali-

●●Keskkonnaminister

Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas käskkirja, millega algab Nabala looduskaitseala moodustamine. “Ettepanek
Nabala kaitseala tegemiseks esitati juba 2010. aastal. Pärast seda oleme teinud mitu põhjalikku uuringut ja tellinud ka eraldi ekspertiisi,
mille järeldused on Nabala Tuhala
kaitseala loomise ettepanekut toetanud,” rääkis minister. Kavandatava
kaitseala pindala on 4650 hektarit.

●●1. jaanuari seisuga oli Eesti rahFilmi üht peaosalist mängib Lembit Ulfsak.

lises paigas mägede ja mere vahel
on tühjaks jäänud, sõja lähenedes
on eestlased oma ajaloolisele kodumaale tagasi pöördunud.
Külla on elama jäänud vaid Ivo
(Lembit Ulfsak) ja tema naaber,
mandariiniistanduse omanik Markus (Elmo Nüganen). Ka Markus
kavatseb Eestisse sõita, aga alles
pärast seda, kui mandariinisaak on
korjatud. Sõda jõuab külani, toi-

mub grusiinide ja abhaaside verine
lahing.
Ivo ja Markus leiavad lahingupaigalt ühe ellujäänu – abhaaslase Ahmedi, kelle Ivo enda juurde
koju viib. Öösel hukkunuid mattes
avastab Markus, et ka üks grusiin
on elus, kuigi raskelt haavatud. Ka
tema viiakse Ivo juurde. Nii satuvad ühe katuse alla kahe vastasleeER
ri võitlejad ja lugu algab.

Euroopa Parlamenti kandideerijate
lõplikud nimekirjad selguvad märtsis
25. mail toimuvad Euroopa
Parlamendi valimised. Europarlamenti kandideerijate
lõplikud nimekirjad selguvad
märtsi lõpus.

Isamaa ja Res Publica Liidu
(IRL) peasekretäri Tiit Riisalo sõnul selguvad nende kandidaadid
Euroopa Parlamendi valimisteks
märtsis.
“Selle üle, mitu kohta keegi europarlamendis saab, on liiga vara
spekuleerida,” kõneles Riisalo ja
lisas, et praeguse seisuga pole veel
erakonnad oma valimiskampaaniaid alustanud.
Keskesrakonnast kandideerivad
europarlamenti Edgar Savisaar, Jüri Ratas, Mihhail Stalnuhhin, Kadri
Simson, Enn Eesmaa, Aadu Must,
Priit Toobal, Aivar Riisalu, KerstinOudekki Loone, Mailis Reps, Ester
Tuiksoo ja Yana Toom.

Savisaar ütles, et ei ole kindel,
kas valimispäevani nimekirja jääb.
Sotside kandidaatide nimed ja
järjestus selgub 29. märtsil Tallinnas toimuval SDE valimiskogul.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) peasekretäri Indrek Saare sõnul arvestab erakond oma pikaajalist reitingut vaadates Euroopa Parlamendi valimistel vähemalt
veerandi häältega ehk valijate 25protsendilise toetusega, mis võib
anda nii ühe kui ka kaks kohta.
Suure tõenäosusega kandideerivad europarlamenti erakonna esimees Sven Mikser, Brüsseli kogemusega Marianne Mikko, Tartu
Ülikooli emeriitprofessor Marju
Lauristin, praegugi Euroopa Parlamendis töötav Ivari Padar, aga ka
SDE riigikogu fraktsiooni aseesimees Eiki Nestor ja Tallinna linnavolikogu liige Abdul Hamid Turay.

Viru Keemia Grupp on selgelt
väljendanud soovi alustada Rakvere maardla Sonda piirkonnas leiduva maavara uuringuid ning positiivse uurimistulemuse korral mõistagi ka selle kaevandamist, kirjutas
Maalehe ajakirjanik Alo Lõhmus
ERRi uudisteportaalis.

Lõhmus toob välja, et Eesti
maapõues on rohkem fosforiiti kui
mujal Euroopas ning see võiks tuua
Eestile ohtralt rikkust, kuid keskkonnaprobleemid, millele osutati
fosforiidivastases võitluses veerand
sajandit tagasi, ei ole aktuaalsust
kaotanud praegugi, ükskõik millist
mesijuttu “vahepeal arenenud tehnoloogiast” meile ka ei räägitaks.
“Töösturite ning neid toetavate
teadlaste ja poliitikute retoorikas

“Sotsiaaldemokraadid suhtuvad
Euroopa Parlamendi valimistesse
ülimalt tõsiselt ja loodavad, et eelseisev kampaania saab olema sisuline,” ütles Saar.
Reformierakonnast on oma sõna kandideerimiseks andnud Siim
Kallas.
Eestist valitakse kuus Euroopa
Parlamendi liiget. Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka
üksikkandidaadid. Euroopa Parlamendi valimistel moodustab Eesti
ühe valimisringkonna.
Euroopa Parlamendil kasutatakse avatud nimekirju. Erakonna
nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas
eespool.

ER

kõlab sageli mõte, et maavarad on
riigi omad ning riik peab nad “teenima panema”, neist tulu saama.
Olen veendunud, et Eesti peamine
vara on puhas loodus, see tähendab
puhas vesi, õhk, metsad, maapind
ja kõige selle keskel elavad inimesed,” kirjutas Lõhmus.
Eesti maapõues on fosforiiti tervelt 2936 miljonit tonni, seda on
rohkem kui kusagil mujal Euroopas.
ER

Ilmus uus õigekeelsussõnaraamat
2013. aasta lõpus ilmus pärast seitsmeaastast vaheaega õigekeelsussõnaraamatu
uus trükk, kus on umbes 2000
uut sõna, mille sisse mahuvad
uued liitsõnad, sõnade lisatähendused, käänamise ja pööramise muudatused, aga ka
täiesti uued sõnad.

Kuna ÕSi viimasest trükist on
aastaid möödas, on uute sõnade
hulgas ka praeguseks täiesti omaseks saanud sõnu, nagu doominoefekt, järelkuulama, kergliiklustee
ja kinnisvaramull.
Teisalt leiab uuest ÕSist ka inglise keelele omaseid sõnu, milleta eestlased enam hakkama ei saa,

vaarv 1,31 miljonit ehk aastatagusega võrreldes ligi 10 000 võrra väiksem. Möödunud aastal registreeriti
13 831 sündi ning 15 474 surma, mis
tähendab, et loomulik iive oli 1643ga miinuses. Eestisse sisse rändas
lõppenud aastal 4085 ja Eestist välja
10 746 inimest. Välisrände saldo oli
seega miinuses 6661ga. Samas märkis statistikaamet, et oletatavasti hakkab väljarände saldo edaspidi lähenema nullile, sest potentsiaalsete äraminejate vanuserühm väheneb. Lisaks
suureneb tasapisi tagasiränne, mis
praegu on ligi 30% väljarändest ja
moodustab suurema osa sisserändest.

●●Pärast kahte aastat kestnud arutelu-

Viru Keemia Grupp ei ole loobunud
plaanist fosforiiti kaevandama asuda
Eesti iseseisvusvõitlusele hoo
sisse andnud Virumaa fosforiit
on taas muutumas kuumaks
teemaks.
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olgu neiks siis skaipima, skoorima
või tuunima või siis ingliskeelsete
terminite eestikeelsed vasted nagu
tukastustõbi (narkolepsia), taskuhääling (podcast) ja püstijalakomöödia (stand-up comedy).
Jaanuarikuu jooksul peaks kasutamiseks valmis saama ka ÕSi veeER
biversioon.

sid sai novembri lõpus Euroopa Parlamendis kinnituse Euroopa Liidu uus
eelarve. Eestile tähendab uus eelarve
5,9 miljardit eurot võimalusi ning iga
sissemakstud euro eest on meil võimalus kasutada enam kui 4 eurot. Tugev
kasv sektorite lõikes on meil põllumajanduse ja maaelutoetustes – seniselt
1,2 miljardilt 1,73 miljardi euroni.

●●Talve

soe ja lumetu algus pani
Valgamaa mäesuusakeskused raskesse seisu: kaotatud kasumit ei teeni tagasi mingi valemiga. Osa inimesi käib aga talverõõme nautimas
Lätis, kus ettevõtetel ka omavalitsuste toetus. “Talv on kuu aega hiljaks jäänud. Nii välis- kui ka kodumaised turistid on jäänud tulemata,
mis on loomulikult teinud pöördumatut kahju,” rääkis Väiksel Munamäel
tegutseva Äärmusliku Spordi ASi
juhatuse esimees Priit Tammemäe.

●●Eesti

riik on tasunud Euroopa inimõiguste kohtu otsuse alusel
seitsmele Eesti elanikule pronksiöö sündmuste ajal väärkohtlemise ja ebaseadusliku kinnipidamise
eest kokku 47 000 eurot. Pronksiööl toimunud korratuste tõttu süüdi mõistetud vandaalid on riigile tagasi maksnud ainult 24 438 eurot.

●●Eelmisel

aastal registreeriti regionaalministri valitsemisala rahvastiku toimingute osakonna andmeil Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 13 831 sündi, neist 7038
poissi ja 6793 tüdrukut. Kaksikuid
sündis 200, neist 71 paari poisse, 62 paari tüdrukuid ja 67 segapaari. Sündisid ka ühed kolmikud.

●●Kultuuriajalehe Sirp ümber toimu-

nud skandaali tõttu, mille keskmes
oli peatoimetaja kohusetäitjana paika
pandud Kaur Kender ja tema radikaal
sed otsused lehe ümberkorraldamisel,
lahkus ametist kultuuriminister Rein
Lang. Uueks kultuuriministriks nimetati Urve Tiidus, kes on olnud aastaid
uudistediktor ja saatejuht ning aastatel 2005–2011 Kuressaare linnapea.

●●MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja

ühendus Parem Eesti leppisid kokku,
et asuvad koos tegema konkreetseid ettevalmistusi uue erakonna loomiseks.
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Esines
Karlsruhe
SaksaEesti Seltsi
selleaastane
stipendiaat
Ingely Laiv.

Karlsruhe
Guitar Quartet
– Roman
Hernitschek,
Marco Lima,
Gleb Simak
ja Kristjan
Tamm.

Jõulupidu Karlsruhes
Päev enne 1. adventi, 30. novembri õhtul kogunesid poolsada Karlsruhe ning ümbruskonna eestlast ja estofiili
Hagsfeldi Gemeindezentrumi
hubasesse saali, et üheskoos
jõulupidu pidada.

Peoõhtu juhatas sisse Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsi esimees Piret
Randalu. Järgnes tubli tund kestnud vaheldusrikas ja kõrgetasemeline kontsert meie muusikute järelkasvult – Bernard Bagger (viola) ja
Frederick Pietschmann (violoncello), Viktoria Zagalskaia (klaver)
ning endistelt ja praegustelt muusikaülikooli tudengitelt, Madlen Järveots (klaver), Maia Sepp (klaver),
Inessa Volkova (klaver).
Esimeseks avalikuks ülesastumiseks Saksamaal oli seltsi selleaastase stipendiaadi, Põlvast pärilt Ingely
Laivi (oboe) esinemine. Virtuoosse
mänguga võlusid Karlsruhe Guitar

Quarteti poisid, koosseisus Roman
Hernitschek, Marco Lima, Gleb Simak ja Kristjan Tamm.
Vaimutoidust olid peolised küllaga nautida saanud, nüüd oli järg
ihutoiduse tarbimiseks.
Hoolsate perenaiste poolt ettevalmistatud jõululaud oli lookas:
sült, rosolje, heeringad, seapraad,
hapukapsas jne. Ei puudunud ka verivorstid, mitte küll ise tehtud, vaid
Kristjan Randalu kohvris otse Eestist kohale lennanud.
Enne ühislaulmise juurde asumist, saatjaks klaveril Kalle Randalu, vaadati Cesar Armbruster-Veneti koostatud dia-ettekannet seltsi
sügisestest matkapäevadest aastatel
2003–2013.
Kohvi ja kooke maitstes ning
omavahel mõnusalt vesteldes lõppes seekordne jõulupidu.

Meeli Bagger

Jaanuar 2014

Hamburgi eestlaste jõulupidu tõi
kokku nii noored kui ka vanad
See ilus jõuluaeg on meile kõigile üks suur ootuse ja lootuste
aeg, algab advendiga ja lõpeb
kauaoodatud kingitustega. Nii ka
meil, Hamburgi eestlastel, kellele
see linn on saanud koduks.

Meie jõulupidu toimus CharlottePaulsen-Gymnasiumis 14. detsembril
2013. Nagu ikka, tulid kohale kõik,
kes vähegi said – seekord oli meid
kokku üle 100 inimese. Tore, et jõuluajal saavad kokku kõik, nii noored
kui ka vanad Hamburgi eestlased.
Peo avas Laura Balzer, kes nentis
samuti, kui tore ja südantsoojendav
on näha nii palju eestlasi koos ühtse
perena.
Nagu igal peol, ei puudunud meilgi esinemised. Esines Hamburgi eesti koor Susan Lahesalu juhendamisel
ning rahvatantsugrupp lustis uute enda õmmeldud seelikutega. Tantsijaid
on juhendanud Meljo Kaaviste ja
Kaupo Kitsing.
Peale piduliku osa lõppu ootas
kõiki rootsi laud eesti toitudega. Laud
oli väga uhke ja mitmekesine, nagu
ikka, kui lauakatmisest võtavad kõik
osa enda tehtud söökide ja suupistetega. Uudistamist ja avastamist kui palju, et mida keegi pakub. Nii huvitavat
ja maitsvat jõululauda juba mujal ei
näe!
Kui kõik hea-parem maitstud ja
hinnangud antud, kutsus Ave Vals
lapsed meisterdama. Päkapikkude
töötoas oli Reet Meyeril ettevalmistused tehtud, et lapsed saaksid paberist valmistada kuuske, lumememme,
jõulutähte ja inglit.
Aga mis jõulupidu see ikka on ilma jõuluvana ja kinkideta! Kui ühislauludega oli jõutud nii kaugele, et
laulusõnad kutsusid – kuulge, kuulge,
tuleb juba laste sõber jõulumees – astuski kauaoodatud jõuluvana uksest
sisse kõiki rõõmustama. Kingituseks
kaasas väga ilusad käsitööna valmistatud pudrukausid, mille põhjale
kunstniku poolt maalitud rukkilill ja
pääsuke.
Peale jõuluvana lahkumist kutsus
Meljo Kaaviste kõiki ühistantsule.
Samuti õpetas ta selgeks paar rahvatantsu. Sellest olid kõik vaimustuses ja polnud vahet, kas tantsu vihtus
noor või vana! On see ju teada tõde,
et laul ja tants ühendab alati inimesi,
on ta siis suur või väike.
Erilised tänud korraldajatiimile: Aigi, Ave, Christian, Laura, Reet,
Triin ja Valdur.
Ave Vals

Kõige huvitavam peitus laste jaoks ikka jõulumehe kingikotis.

Lapsed said meisterdada paberist lumememe, jõulutähte ja inglit.

Peo lõpus said kõik pidulised tantsupõrandal jalga keerutada.

Berliini
eestlaste
jõulupidu
Jõulunäidendis osalejad.

Jõulupidu Münchenis
Müncheni eestlaste jõulupidu
toimus 7. detsembril evangeelse Dankeskirche koguduse ruumides. Peole oli tulnud üle 100
inimese, neist üle 40 lapse.

Laual nagu ikka parimad eesti
hõrgutised nagu rosolje, kartulisalat, kiluvõileivad ja kringel. Münc-

heni Eesti Kooli lapsed esinesid August Jakobsoni muinasjutu ainetel
kirjutatud näidendiga “Suur tükk
ajab suu lõhki”.
Lapsi külastas jõuluvana, kelle
peab järgmisel aastal kaugemalt kui
München tellima.

Karin Ladva-Zoller

Kauniks traditsiooniks kujunenud Berliini eestlaste jõulupidu
toimus 14. detsembril Lietzensee
kiriku kogudusemajas. Kohale
oli tulnud umbes sadakond väikest ja suurt peolist.

Südamliku jõulumeeleolu loomisele aitasid kaasa Berliini Eesti Kooli lapsed, kes laulsid muusikaõpetaja
Maarja Ansorgi juhendamisel ning
lugesid luuletusi. Lisaks kõlasid ka
ühiselt lauldud jõululaulud.
Piduliku osa lõppedes said külalised maitsta Eestist toodud verivorste ja hapukapsast ning mitmeid teisi peoliste kaasatoodud hõrgutavaid
roogasid.

Õhtu naelaks kujunes Berliini Eesti Kooli laste esinemine jõultaadile.

Peale kehakinnitamist jäädi jõuluvana ootele. Et ooteaeg nii pikk ei
tunduks, oli lastel võimalus meisterdada jõulukaarte Berliini Eesti Kooli
kunstiõpetaja Reelika Ramoti juhendamisel. Jõuluvana ning ingli saabumine oli lastele õhtu oodatuimaks

momendiks – kõik väikesed kingisaajad olid end selleks puhuks ka hästi
ette valmistanud.
Toreda peomeeleolu eest hoolitses veel ka jõululoterii, kus oli võimalik võita mitmesuguseid meeneid
Liina Stotz
Eestist.
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Kölni laste koolipäev ja
KERKi jõulupidu Annabergis
Tiliseb, tiliseb aiakell,
lumi hell, lumi hell....
Aisakella tilina asemel alustati
14. detsembril päeva koolikella
heleda helinaga ja lumehelvestest tuleb juttu pärastpoole.

Annabergi loss on jälle suminatelevust täis. Suur, laeni ulatuv kuusk
seisab juba piduliste ootel. See on üks
päris eriline koolipäev pisikestele ja
suurtele. Alustuseks meie traditsioonilised tantsud, mängud, laulud õpetaja Karini juhatuse all ja siis algab
õppetöö. Kõige suuremad õpivadkordavad jõululuulepõimikut koos
õpetaja Marega, pisemad harjutavad
jõululaule õpetaja Maarja juhendamisel.
Aga üllatuseks lastele ootavad juba Jaanika küpsetatud piparkoogid
raamatukogutoas kaunistajaid ja õpetaja Merikesel on valmis seatud-volditud valged lehed lumehelveste lõikamise tarvis. Sealt need pisikesed
siis tulevad ja kõik korraga peavad ju
tegutseda saama, abikäed seovad ette põlled ning kaunilt vormitud piparkoogid saavad veel kaunima vaabaga
kaunistatud.
Paljude pisikeste, suuremate ja
päris suurte osavatest käärilõigetest
saab meie jõulupuu endale valge lumesaju – kaunistuse mitmekümnest
lumehelbest! Kes ütleb, et meil siin
pole valged jõulud!

Laste jaoks oli suurim rõõm jõuluvanale selgeks õpitut esitada.

Fotod: Heiko Schmauck

Kuusepuugi sai laste abil lumeta valgeks.

Igaühele oma jõuluvalgus

Piparkoogid kaunistatud, jõulupuu
lumerüüs, koolipäeva lõpulauludtantsud mängitud-tantsitud, on aeg
tuua tuppa valgus! Saalis, jõulupeo
külaliste hulgas jääb päris vaikseks.
Lapsed istuvad kuuseokstega ehitud
ringis. Igaühe ees küünal. Jõuluingel
Maarja loeb ja laulab. Pisikesed inimesed on täis ootust ja huvi. Igaüks
neist saab põlema süüdatud teeküünla, mille ta viib saali oma lauale – valguse advendiaega!
Jõulupeo avasõnad ja head soovid
ütleb KERKi esinaine Mare Rahkema.
Seekordne jõulujumalateenistuski
on eriline – praost Michael Schümers
koos abilistega kannab ette väikese
näidendi sellest, kuidas Hamburgis

Piparkookide kaunistamine glasuuriga.

aastal 1833 algatas noor kirikuõpetaja Johann Hinrich Wichern varjupaiga rajamise kodututele lastele.
Nüüd siis see kõige põnevam hetk
– koputus ja saali saabub see kõige
oodatum – jõuluvana! Kõik üheskoos rõõmustame teda ühislauludega ja siis näitavad Kölni Eesti Kooli lapsed koos õpetajatega, et laule ja
luuletusi on korralikult õpitud – esineb Väikeste ja Suurte Päkapikkude

Kölni Eesti kooli õpetajad koos jõuluvanaga.

Koor õpetaja Maarja ja õpetaja Mare
juhendamisel.
Saali hõljub kõikide väikeste tüdrukute unistus – kaunis baleriin – Leila Rummel! Tema graatsiline etteaste
teenib tormilise aplausi!
Nüüd on siis jõuluvana ja tema
abiliste kord – pakid saavad kõik lapsed ja ka meie kaks kõige vanemat
peolist proua Linda Pärtel ja proua
Evi Savi.

Koos jõuluvanagagi laulame veel
ühiselt mõned ilusad laulud ja siis on
temal aeg jälle minna, et uuel aastal
uuteks jõuludeks taas kohal olla, kui
me ikka kõik head oleme...
Loteriivõidud leidsid omanikud ja
huvitavalt kujundatud jõululaulikud,
mille autorid olid Karin ja Heiko Schmauck, leidsid hulgaliselt kiidusõnu.
Annabergi kokkade headusest oleme juba rääkinud ja seegi kord ei tul-

nud pettuda – õige jõulutoit oligi juba
laual.
Vesteti juttu, lauldi, nauditi hõõgveini, lastel oli vaba voli lossis tegutseda... Oli üks tore koolipäev ja
KERKi jõulupidu.
Aitäh õpetajaile, õpilastele, emadele-isadele, külalistele ja muidugi
korraldajaile! Õnnelikku, tegusat uut
aastat kõigile!

Merike Miländer

Frankfurdi eestlaste jõulupidu
Seekordne Frankfurdi eestlaste
jõulupidu toimus kohe Frankfurdi külje all asuvas Kriftelis, kus
meie kasutada oli kahekordne
kogudusemaja – täpselt parajalt
suur meie lasterohkele ja kirjumirjule seltskonnale. Muide, peol
osalejad ei tulnud mitte ainult
Euroopa linnast, vaid külalisi oli
Marburgist Nürnbergini.

Jõulumeeleolu
tekitas Tartust
kohale tulnud
Juhani Jaeger.

Lisaks juba traditsiooniliselt heale
söögile ja meeldivale seltskonnale oli
meil seekord varuks tõeline maiuspala – ballaadimeister Juhani Jaeger
Tartust, kes oma muusikaga oskas
sellest lumeta talveõhtust nii talvemuinasjutu kui ka suveöö unenäo välja võluda.
Kuid enne veel, kui kuulajad peo
lõpu poole toimunud kontserdist osa
said, vaatasime Eha Salla lavastatud
lõbusat Kristiina Kassi teatritükki
“Metsakollide jõulud” ning muidugi
laulsime jõuluvana õnnelikuks.
Soovin kõikidele omalt poolt head
alanud aastat!
.
Kristel Neitsov-Mauer

Pidu kommenteerib Wiesbadenis
elav Maarja Junolainen.
Eesti kooli tragide tegijate kutsel
võtsin esimest korda osa Frankfurdis elavate eeslaste jõulupeost.
Kuna igaühel paluti eestipärast
jõululikku suupistet kaasa võtta, kadus automaatselt külasolija tunne.
Ja nii algaski õhtu ühise Rootsi laua
katmisega, mida saatis hapukapsa,
kartuli ja verivorsti hõng.
Askeldamise kõrval rääkisime
kaasmaalastega juttu, võõraste nägudega tegime tutvust ja harjutasime hõõgveini limpsates nii mõnelegi
rooste läinud eesti keelt.
Lapsed, nii suured kui ka väiksed, olid aga need, kes tekitasid jõulutunde. Pisikesed mängisid mängunurgas ja nende mängupõld kattis jõululaudade ees oleva põranda. Suuremad lapsed sebisid õhinal
täiskasvanute vahel ja valmistasid
ennast ette teatrietenduseks. Laste
ootus jõuluvana ja kingituste järele
andis selle päris jõulumeeleolu, mida me kõik lapsepõlvest mäletame.

Pärast jõulusööki ja -jooki suundusime suuremate laste etteastet
vaatama. Ruumi ehtis jõulupuu,
küünlad põlesid ja nii me vaatasime
uudishimulikult ja ärevil teatritükki.
Pärast teatriettekannet laulsime klaveri saatel jõululaule. Kuigi aknast
välja vaadates puudus nii lumi kui
ka lumelilled aknaklaasidel, kasvas
lauldes jõulumeeleolu veelgi.
Lõpuks saabus kauaoodatud jõuluvana oma suure kingikotiga. Kes
luges luuletust, kes laulis või tantsis
jõuluvanale – kõik lapsed said kingi, isegi siis, kui luuletus oli meelest
ära läinud.
Jõuluõhtu jätkus peale magusaid
suupisteid ja kohvi külalisesinejaga
Eestist. Kitarrimuusika ning laulja
tume ning sügav hääl küünlavalgel
õhtul olid kui piparkoogimaitse suus
või kui lõõgastus kamina ees. Juhani Jaegeri mõtlikud ja teravalt vaatlevad laulutekstid viisid jõululised
kaugele kodumaale ning kinkisid
meile imeilusa jõulupeo kodurahva
seltsis.
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Nobenäppudest Kabujalakesed
tähistavad esimest sünnipäeva
Selle aasta jaanuaris saab üheaastaseks Hamburgi Eesti rahvatantsurühm, mida juhendab Meljo Kaaviste. Tantsuprofist Meljo
ei pidanud juba aastatel 2009–
2011 paljuks ühel nädalavahetusel kuus pikka teed Berliinist
Hamburgi ette võtta, et siinsetele
tantsusõpradele Eesti rahvatantse õpetada.
Sõpruslinnade lepingu 20. aastapäeva allkirjastamine: Aadu Must (Tartu
linnavolikogu esimees) ning Lüneburgi ülemlinnapea Ulrich Mädge.
Foto: Lüneburgi linnavalitsus

Tartu ja Lüneburg –
värskust ja energiat
täis sõprussuhe
20 aastat tagasi – 22. augustil 1993 – allkirjastati Tartu ja
Lüneburgi linnadevaheline sõprusleping. 14.–17.11.2013 tuldi
seda väärikasse ikka jõudnud
sündmust Lüneburgi ühiselt
tähistama, et kirjutada alla
koostöö jätkamise ühisdeklaratsioon, pidutseda, vahetada
kogemusi ning eelkõige tänada
asjaosalisi viljaka koostöö eest.

Et Saksamaa ja Eestimaa vahelised suhted ulatuvad sajandite taha,
on eestlaste seas teada-tuntud tõsiasi. Saksa kultuuriruum on nähtav
arhitektuuris, kuuldav keeles ning
tuntav isegi meie olemuses ja mõtlemises. Eestlased on Euroopa preislased par excellence. Ent Saksamaal
on ajaloo see peatükk kasutütre rollis ähmastunud ning geograafilised
teadmisedki selles suhtes tihtipeale
endiselt lünklikud. “Estland, jaja,
hab scho g’hört – auf dem Balkan!”
Aga on ka vastupidiseid näiteid.
1991 algas Eesti jaoks uus aeg,
taastati iseseisvus. Ning Lüneburgis alustas ülemlinnapeana Ulrich
Mädge. Sõprusleping sõlmiti seega
üsna pea peale piiride avanemist.
Reeglina on sõprussidemete juubelite puhul tavaks vahetada kõlavaid
sõnasid ning kohtuda siis jälle paari
aasta pärast, et pressi ees taas viisakusväljendeid vahetada.
Ulrich Mädge on vundamendi
rajanud suhtele, millega ta on suutnud oma linna kodanikke nakatada.
Viimased täitsid ja täidavad selle
suhte omakorda eluga ning tänaseks on see kasvanud muljetavaldavaks: ühingud, kirikud, lasteaiad,
ametkonnad, sportlased, muusikud,
kunstnikud, rekkajuhid. Just nagu
see ideaalis peakski olema: lepingust ongi saanud sõprus, mis ei eksisteeri pelgalt administratsioonide
toimikutes, vaid elab. Muusikakooli
foorumis meenutas Mägde juubeliaktusele kohaletulnud saalitäit, kui
rikkalikuks on kasvanud ühiste suhete aare. Kohapeal viibis ka suurem eesti delegatsioon, kuhu kuulus Tartu linna tähtsaima persooni
kõrval (linnavolikogu esimees Aa-

du Must) linnavalitsuse eri osakondade, kiriku, ettevõtete ning koolide
esindajaid.
Mädge meenutas ametliku partnerluse eellugu, kui 90. aastate alguses lähetati Tartu suunas regulaarselt humanitaarabiautod, nende
abisaadetiste raames tekkisid esimesed sõprussidemed linnakodanike tasandil.
Kui Auswärtiges Amt siis Lüneburgi linnale ametliku päringu esitas, kas mitte sõlmida sõprussidemed Eesti vanima linnaga, ei olnud
pikka mõtlemist. Oluliseks sõpruse
tugisambaks on Lüneburgi SaksaEesti Seltsi esimees Karl-HeinzHebrok, kes on algatanud rida huvitavaid ja vajalikke projekte ning
mõlema hansalinna suhteid edasi
arendanud.
Aadu Must rõhutas omakorda oma voolavas ja võluvas saksakeelses kõnes meie kultuuride ning
konkreetselt kahe linna suurt sugulust ja lähedust.
Teatri foorumis olid tosin ühingut üles pannud näituse, meenutamaks kohtumiste pärastlõuna raames suhete sündi ja arengut. Eriti
muljetavaldav oli rekkajuhtide seikluslood piiride ületamisel, mis kõlab tänapäeval pea filmisüžeena. Pisarad silmis pajatasid nad tänulikest
lastekodudest, vanadekodust ning
teistest abisaadetiste saajatest. Peatükk, mis eestlaste jaoks ehk mitte
alati kõige meeldivam ei ole – uhke
loomuga põhjatähed ei meenuta hea
meelega nõrku hetki, kus abi oli tõepoolest vajalik.
Saksa pool rõhutas, kui kiiresti
jõudis koostöö “võrdsete partnerite tasemele” – nüüdse visiidi oluline osa oligi uudistada ka Lüneburgi
uusi projekte (ülikooli laiendamine,
vapustavad näidised linnaarendusest), et vastastikku nõu saada ja anda ning üksteiselt õppida.
Kõige suurema vaimustuse pälvis aga Hugo-Treffneri Gümnaasiumi ja Wilhelm-Raabe-Schule ühine
filmiprojekt, mida muusikakoolis
ühiselt esitati.

Liilika M. Allev

Välisminister tunnustas rahvadiplomaatia edendajaid
Välisminister Urmas Paet tunnustas kodanikupäeva puhul
tublisid rahvadiplomaatia edendajaid, kes on silmapaistva tegevusega aidanud kaasa Eesti
tutvustamisele ja suhete tihendamisele välisriikidega.

“Väärtustame nende inimeste
panust, kes on võtnud vabatahtlikult

oma ülesandeks Eesti tutvustamise
ning eestluse säilitamise välismaal,”
ütles välisminister.
Saksamaalt pälvisid tunnustuse
Riina Leminsky ja Krista Mikk Saksamaal elavatele eestlastele ja Eesti sõpradele mõeldud infoveebilehe
www.eesti.de algatamise ja toimeER
tamise eest.

Kahjuks olime erinevatel põhjustel sunnitud kaks aastat pausi tegema,
et uue koosseisu ja värske jõuga jälle
tantsuproovid käsile võtta. Eelmisel
sügisel tekkis grupil tahtmine rohkem
trenni teha ja rühmakaaslane Kaupo
Kitsing, kes aastaid Kuljuses tantsinud, oli lahkesti valmis tantsijaid ühel
lisaproovil kuus juhendama.
Meie esimene etteaste kolme tantsuga leidis aset juba pärast kaht proovi Eesti Vabariigi 95. aastapäeva peol
ja see võeti väga soojalt ning naerusuiselt vastu. Naised tantsisid sel esimesel korral nõukogude aja kooliplikalikus valges pluusis ja mustas seelikus, sest rahvarõivad on kallid ning
kõigil neid pole. Ühtse rahvusliku
riietuse puudumine oli ka põhjuseks,
miks me eelmisel suvel esinemispalveid vastu võtta ei saanud.
Jõulupeol tahtsime lisaks tantsuga hea figuuri tegemisele kindlasti
ka head välja näha – kas ühtses rahvuslike sugemetega riietuses või üldse mitte! Kus häda kõige suurem,
seal abi kõige lähem: talgud muidugi! Tantsuõde Ave Vals kutsus naispere enda juurde brunch’ile. Kellel
võimalik, võttis kaasa õmblusmasina
– kuue peale saadi kokku neli masinat. Üheksa korda mõõtsime ja ühe
korra lõikasime – nagu kuldne reegel ütleb. Esimene advent möödus
koos seelikuid õmmeldes ja sealjuures oma seniste või puuduvate õmb-

Hamburgi Kabujalakesed vastvalminud esinemisrõivastes.

luskogemustega kiideldes ja niisama
mõnusalt juttu vestes. Aeg läks lennates, kuid õhtuks olid seelikud valmis.
Üksi võib seeliku õmblemine olla üks
igavesti tüütu ja aeganõudev tegevus,
aga seltskonnas on see lausa mõnus.
Puuvillase “Muhu kollase” kanga tellis Ave firmalt Hestia Koda (www.
hestiakoda.ee), kust anti lahkesti ka
õmblusjuhised. Niisiis, kui kellelgi
veel enne laulupidu häda käes, siis
teate, kust abi saab. Soovitame pead,
masinad ja käed teistega kokku panna
– seltsis on segasem ja mitu pead ikka
mitu pead.
Tantsurühma esimese sünnipäeva
peol üritame “lapsele” nime ka panna, et tulevikus oleks selge, kellest
jutt. Senise nimetuse põhjuseks on
ilmselt see, et heal lapsel on ju ala-

ti mitu nime – omavahel Kabujalakesed, Tantsusõbrad, Toredad, Nobenäpud, HH Tantsijad jne – ning raske
on otsustada, mis see ainuõige oleks.
Lisaks oleme pigem tantsusammudele ja muusikale mõelnud. Aga “hea
laps” on see tantsurühm kindlasti,
sest teeb kõigi liikmete tuju heaks ja
esinemise ajal võlub ka vaatajate näole naeratuse.
Jääme ootama esinemiskutseid
kaugelt ja lähedalt ning samuti rõõmustaksime väga uute tantsijate üle
meie ridades – mida rohkem, seda
uhkem! Meie tantsime aga rõõmsalt
edasi ja naudime koostegemist.
Suur aitäh Meljole, Kaupole ja kogu rühmale toreda tantsuaasta ning
publikule rõõmsa kaasaelamise eest!

Laura Balzer

Eesti Rahva Muuseumisse jõudis
osa Endel Tulvingu arhiivist
Eesti Rahva Muuseumisse (ERM)
saabus hoiule osa maailma ühe
tunnustatuma mälu-uurija, Toronto ülikooli emeriitprofessori
Endel Tulvingu arhiivist.

Saadetis sisaldas maailmatasemel
teadusartikleid, konverentside ettekandeid, teaduslikke märkmeid, kirjavahetust maailma teiste teadlastega
ja ka fotosid.
“Tulvingu arhiiv ei ole oluline ainult Eestile, vaid see on oluline kõigile maailma teadlastele, kes tegelevad
mälu uurimisega. Tulving on olnud
kindlasti kümne tsiteerituma psühholoogi ja mälu-uurija hulgas maailmas

ja see arhiiv pakub väga suurt huvi,”
selgitas ERMi peavarahoidja Riina
Reinvelt.
Arhiivi korrastamine sõltub tema
sõnul sellest, kui korras see praegu on
ja kuidas muuseumil õnnestub leida
raha arhiivi sorteerimiseks. Tuge loodetakse rahvuskaaslaste programmilt,
mis on toetanud väliseesti arhiivide ja
kultuuripärandi Eestisse toimetamist
ja korrastamist.
ERMil on kokkulepe, et tulevikus
saab muuseum oma hoida ka Endel
Tulvingu isiklikku ja tema abikaasa
kunstnik Ruth Tulvingu arhiivi.

ER

Erukapten Harald Nugiseks
saadeti viimsele teekonnale
10. jaanuaril saadeti Eesti Sõjameeste Mälestuskirikust Toris
viimasele teekonnale Kaitseliidu
Pärnumaa maleva ja Noorte Kotkaste auliige erukapten Harald
Nugiseks.

“Harald Nugiseksi elutee peegeldab Eesti 20. sajandi keerulist ajalugu
– olude sunnil teenis ta võõrriigi relvajõududes, hiljem represseeriti nii ta
ise kui ka tema lähedased Nõukogude okupatsioonirežiimi poolt. Harald
Nugiseks on elanud pika ja võitlusliku elu – selles suhtes oli ta ka õn-

nelik, et nägi vaba Eestit ja rahvast,”
ütles teenistusel Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili.
“Kaitseliidu ülemana kinnitan, et
teeme kõik endast oleneva, et me ei
peaks taas nägema Eesti pinnal võõrast okupatsiooni, mis rööviks meie
inimeste õnne, elusid ja unistusi,” lisas Kaitseliidu ülem.
22. oktoobril 1921. aastal Järvamaal sündinud Harald Nugiseks oli
sõjaeelses Eesti Vabariigis Noorte
Kotkaste Järva maleva liige. Hoidunud 1941. aasta juulis kõrvale mo-

Endel Tulving

●●Endel Tulving sündis 1927.
aastal Petseris.
●●Oma õpinguid alustas ta

Tartus Treffneri gümnaasiumis. Teise maailmasõja ja nõukogude okupatsiooni tõttu jätkus haridustee Saksamaa põgenikelaagris.
●●1949. aastal emigreerus
Kanadasse, kus astus Toronto
Ülikooli.
●●Alates 1956. aastast töötanud Toronto Ülikoolis.

bilisatsioonist Punaarmeesse, läks ta
sama aasta augustis Saksamaa sõjaväkke.
1944. aastal osales Nugiseks tõrjelahingutes Narva rindel ning pälvis
Vaasa-Vepsküla-Siivertsi sillapea likvideerimisel ilmutatud sõdurivapruse
eest Raudristi Rüütliristi. Sõja lõppedes represseeriti Nugiseks Nõukogude võimu poolt, Siberist koju Eestisse
saabus ta alles 1958. aastal.
Pärast Eesti taasiseseisvumist osales erukapten Nugiseks Kaitseliidu
Pärnumaa maleva tegevuses ning valiti Noorte Kotkaste auliikmeks.
Harald Nugiseks suri 2. jaanuaril
2014. aastal. Tema põrm tuhastatakse ja leiab see endale koha Tori kiriku
seinas.
ER
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Eestlased lõid maailma
väikseima ID-kaardi lugeja
Neli eestlast lõid maailma väikseima ID-kaardi lugeja PLUSS
ID. Taskusse või rahakotti mahtuv kaardilugeja on ühtlasi ka
mälupulk, mistõttu saab selle
abil ka vajalikke dokumente
kaasas kanda.

Foto: Thalia
Theater

Eesti lavastajad Semper-Ojasoo
taas Hamburgi Thalia teatris
14. detsembril 2013 esietendus
Hamburgi Thalia teatris “Hanumans Reise nach Lolland”. Lavastajapaar Semper-Ojasoo pole
hansalinnas tundmatud nimed,
nii Schauspielhaus’is kui ka Thalia teatris tuntakse neid eri festivalide kaudu juba aastaid.

Ent kevad 2013 markeeris ka rahvusvahelistel püünedel tuntud tegijate jaoks uue aja algust: esmakordselt lavastasid nad kohaliku trupiga
– üllatusmenuks kujunenud “Fuck
your ego” jookseb tänaseni. Ka “Hanuman” lavastati Thalia näitlejatega, mis tähendab järjekordset katset
ületada keelelist, kultuurilist ning eri
teatrikoolkondade barjääri.
Pean tunnistama, et raamatuid nii
eesti kui ka saksa keeles lugedes olin
põnevil ja mures korraga. Teema (põgenikud): üliaktuaalne. Ent Eestis
puuduvad välismaalaste, põgenike ja
teiste kultuuridega veel põhjalikud
ja pikaajalisemad kogemused. Aastakümneid külg külje kõrval ollakse
elatud vaid vene kogukonnaga, ning
seda teistes raamtingimustes. Ent
Saksamaa multi-kulti on teise arvulise ja ajalise dimensiooniga. Eestis
on Semper-Ojasoo tuntud poliitilise
teatri harrastajad, aga kas see jää pole ehk veel liiga õhuke, et sinna juba
peale minna? Teiseks: raamat. Õpetan aastaid täiskasvanud uusimmigrantidele saksa keelt, enamik nendest
on sarnaselt lähteromaanile justnimelt Aasiast ja Lähis-Idast. Jah, autor
on tõepoolest tabanud ülihästi nende
keelepruuki ja olemust. Aga protagonistide ülipikad vestlused ja lõputud
situatsioonikirjeldused näivad lihtsalt
otsustusvõimetu autori mustandina,
mitte valmis teosena – justkui oleks
Ivanov aastaid kogunud omadussõnu
ja (enda arvates) huvitavaid väljendusi, ning pannud nad siis lihtsalt kõik
sisse. Isegi kui Ojasoo mind lohutas,
et see närvidele käiv algusfaas läheb
üle ning hiljem muutub nende megakeelevahutuste mõte arusaadavaks.
Ei muutunud ning 400-leheküljelisi
romaane lõpetada ausalt öeldes kummaski keeles ei suutnud. Mida siis lavastajad sellest keelehägust tuumana
identifitseerivad? Millist sõnumit kavatsevad vahendada? Kuidas vältida klišeesid, sahtlites mõtlemist ning
ka puhtpaljaid vigu, mis kultuurilisi
taustade ebapiisava tundmise korral
ähvardavad??? Kuidas võtab hoopis
teisi kogemusi läbi teinud Hamburgi
publik vastu eesti lavastajate tõlgenduse?
Esimesed seitse teatrikülastajat
lahkusid esimese veerandtunni jooksul. Laval: Taani haiseb. Põgenike
varjupaik haiseb. Kehad haisevad.
Hoogsad pildid – laval on kasutuses

Romaan “Hanumani reis Lollandile”
Jevgeni Sidorov – hüüdnimega Sid (de) / Euge (est) – põgeneb Interpoli
eest. Hõõruvates kingades on ta Eestist jõudnud lõpuks Taani provintsi.
Koos Indiast pärit Hanumaniga, kes ei kanna oma sanskriti keelest pärit
mitmenäolise hindu ahvjumala nime asjatult, kopitavad nad põgenike
varjupaigas Farsetrupis – säravate klanitud eesaedade ja sõnnikukattega
põldude vahel. Maalt väljasaatmine ripub ähvardava Damoklese kirvena
nende peade kohal, kord ootavad nad apaatiliselt ametkondade otsuseid,
kord tormavad täis aktsionismi teostama asülantide unelmat paradiisist:
jõuda kunagi Ameerikasse. Ning kui mitte sinna, siis vähemalt Lollandile – Taani Ibizale, kus narkootikumid kukuvad ise suhu ja imeilusad tüdrukud trobikonniti ootavad. Olles üliveendunud oma võimetes, teostada
kuidagimoodi ka sõit üle suure lombi – varjupaiga roppusest ja mudaaugust ei näi olevad väljapääsu. Tüürides ühelt karilt teisele, üritavad nad
“business’i” abil vee peal püsida. Väärikus ning moraal tundub ekstreem
situatsioonis olevat vaid allapoole suunduv spiraal, inimesed primitiivsete sitasitikatena peadpidi koos – midagi head sealt oodata vist pole?
Autor Andrei Ivanov (sünd. 1971 Tallinnas) õppis Tallinnas filoloogiat
ning töötas õpetajana. Elas seejärel pikemat aega Skandinaavias ning
töötas seal muu hulgas ka põgenikelaagris. Ta elab ja töötab Tallinnas,
on vabatahtlikult endiselt halli passi omanik (s.t kodakondsuseta), teda
peetakse tagasihoidlikuks ja sõnaahtraks. Kuigi tema eesti keel olevat
väga hea, tundvat ta end siiski kindlamalt ja mugavamalt inglise keeles,
suheldes ka eesti ajakirjanike ja kultuuritegelastega justament viimases
keeles. Temale omistatud Kultuurikapitali auhind lõi esialgu laineid, kuna esitatud teos tõlketööna EV Kultuurikapitali alla ei mahtuvat. Teisalt
tõlgiti vene keelest eesti keelde juba käsikiri, seega ilmusid mõlemad
praktiliselt korraga. Venemaal jõudis teos Booker Price’i lõppnimekirja
ning olevat ülimenukas. Ivanov ise aga peab end suures stiilis mõeldes
mitte eesti-vene, vaid maailmakirjanduse autoriks.
Kriitikad Saksamaal ulatuvad seinast seina: “Eesti põnevaim autor”
versus “kui sisu juba nii hõre, oleks vähemalt stiil võinud olla selge ja
nauditavam”. Siinmail ilmus raamat tiitli all “Hanumans Reise nach Lolland” (Kunstmann Verlag, 19.95 EUR).
Tõlge on voolav ja nauditav, ent oluliselt siledam ja vähem räige kui
venekeelne originaal või ka lähteteose mahlakat keelepruuki väga hästi
tabanud tõlge eesti keelde.
digikaamera, detailid kuvatakse paralleelselt suurele ekraanile, tekitades
põnevaid perspektiive ja ängistavat
tunnet: Hanumani pisarad XXL, Sid’i
verised jalad.
Julgus näidata ja taluda nii palju
inetust. Näeme pealt, kuidas Ameerikasse jõuda tahtnud Sid ja Hanuman
järjest rohkem oma ootuseid iseendale ja elule allapoole kruvivad ning
lõpuks ka Lollandiga rahul oleksid.
Kuid ka sinna nad ei jõua.
Semper ja Ojasoo visandavad
vaid nelja näitlejaga terve põgenike
traagilise universumi ning uurivad
järjekordselt (sund)kollektiivi sisemist mõju. Araablastele parseldatakse prügikastist kougitud kana maha:
“värskelt pätsatud”. Tumedanahalisele vahendatakse debiilne hiidnaine
pikaks kepiks. Eelarvamuste all kannatajad, kes endi vahel täpselt sama
karmilt klassifitseerivad. Provintsliku
teatri drastikast saab sekund hiljem
universaalne suur tumedus. Inimesed
on kaotanud eesmärgi ning üritavad
ellumäämise kõrval ka veel mingit
olemise mõtet leida. Ojasoo-Semper

on oma piltides radikaalsed ning integreerivad Playmobili nukuteatri,
ilge versiooni poplaulust “Gangnam
Style”, ei pelga valusaid pilte (väikse
tüdruku grupiviisiline vägistamine),
jätkavad kultuuriliste ja päevapoliitiliste tsitaatide ohtrat kasutamist. Kord
naeran nii, et pisarad pritsivad – järgmisel hetkel tahaks meeleheitest karjuda. Hämmastav võime nii väheste
piltide ja vahenditega nii palju nüansse visandada ja kohe kaotada, edasi
arendada. Ent sarnaselt figuuridega,
kes oma eesmärki otsivad, jääb ka
“Hanumani” kontsepti eesmärk minu jaoks lahtiseks. Loomulikult ei ole
teatri ülesanne vastuseid anda, vaid
küsimusi visandada. Etenduse lõpuks
tekkinud ängistav tunne on raskesti
defineeritav, näitlejate üleskutse annetada ukse juures Lampedusa põgenikele, kes paar tänavat edasi Hamburgis tõepoolest veritsevad ja külmasurma kardavad, sobib päevapoliitikaga kokku, jätab aga sellegipoolest
imelikult lahtise ja segase tunde.

Liilika M. Allev

saksa keele tõlk ja dotsent

Imepisike ID-kaardi lugeja jõudis jaanuari alguses ka Eesti turule. Autorite sõnul oli nende esimene
klient president Toomas Hendrik Ilves, kes on Twitteris varemgi +IDst
säutsunud, vahendas “Aktuaalne
kaamera.”
+ID mõte tekkis juba kuus aastat Brasiilias elaval disainer Martin
Lazarevil nelja aastat tagasi.
“Idee tuli väga lihtsalt. Reisides
sa ei taha kaasas kanda neid juhtmeid ja disainerina ma lihtsalt nuputasin natukene ja leidsin lahenduse, kuidas lahendada see küsimus
võimalikult ergonoomiliselt ja kompaktselt,” selgitas Lazarev.
Disaini puhul rõhuti algusest
peale mugavusele. Seetõttu patentis
Lazarev kaardilugeja ristikujulise
avanemise enda nimele.

Selline näeb välja väikseim
ID-kaardi lugeja. Foto: pluss-id.com

Kolme sõbra, Argo Männiste,
Arte Ermeli ja Argo Karusoo, abiga
õnnestus mugavama lahendusega
kaardilugeja idee ka teostada. Praegu toodetakse +ID-d Taiwanis.
“Toodame Taiwanis, sest esimene valik ehk siis Hiina ei osutunud
sobivaks. Kahjuks lekkisid sealt
joonised,” selgitas Lazarev.
Kuna kõik tiimiliikmed paiknevad üle terve maailma, läks kaardilugeja lõpliku valmimiseni aega
umbes neli aastat.
Rohkem infot +ID kaardilugeja
kohta saab netilehelt pluss-id.com
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LASTENURK
Igas Eesti Raja numbris hakkab
ilmuma midagi ka laste jaoks.
Et lasterubriigis leiduks ühtteist igas eas lastele, ootame
mõtteid ja ideid ka lugejatelt ja
eesti koolide õpetajailt.

Et Saksamaal tegutseb mitu Eesti
kooli, kus õpib eri vanuses ja teadmistega lapsi, siis “Lastenurgas”
võiksid kajastamist leida ka laste
tööd, jutukesed vms. Kõik kaastööd
on teretulnud!
ER

LEIA TÄHTEDE SEGADUSEST 9 AMETIT

ÕMBLEJA
POLITSEINIK
SÕDUR
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LAHENDA TEHTED JA VÄRVI!

0 = kollane, 1 = oranž, 2 = hall, 3 = roheline, 4 = sinine
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Eesti Vabariigi
aastapäeva peod

●●Frankfurdi Eesti Kool
ja Rahvuskoondis
16.02.2014
kell 10.45 kogunemine Lorsbachi
raudteejaamas (S2 liin Niederhauseni suunas)
Järgneb ühine matk läbi metsa
Waldgasthof Gundelhardi, kus
süüakse lõunat.
Järgneb EV aastapäeva tähistamine
mäe tipul
info: Eha Salla
e-post: ehasalla@hotmail.com
●●Karlsruhe

22.02.2014 algusega kell 18.00
Koht: hotelli “Eden” talvesaal
Bahnhofstr. 15, 76137 Kalrsruhe
Peokõneleja: EV suursaadik Berliinis
dr Kaja Tael
Registreerimine kuni 16.02.
e-post: meeli.bagger@web.de

●●Müncheni Eesti Kool

ja Rahvuskoondis
23.02.2014 algusega kell 15.00
Haus des Deutschen Ostens
Am Lilienberg 5, München
info: Karin Ladva-Zoller
e-post: karinlz@web.de

●●Hamburgi Eesti Rahvuskoondis
23.02.2013 algusega kell 15.00
Nikolai kiriku koguduseruumides
Abteistr. 39, Hamburg
Ettekanne Enely Reinicke’lt: “Uurimised Hamburgi eestlaste saatuse ja
elu kohta põgenikena pärast sõda”
info: Gina Bauer
e-post: HSGmbH@t-online.de
●●Kölni Eesti Kool ja

Rahvuskoondis
16.02.2014 algusega kell 13.30
Kell 14.00 ühine lõuna
Kes tunneb huvi kooli tegemiste vastu, võib juba kl 11 kohale tulla
Koht: Haus Annaberg, Annaberger
Str. 400, Bonn
info ja registreerimine:
Mare Rahkema
e-post: mare@eestikoor.eu

●●Eelteade
EÜSLi 55+ Kultuuripäevad 2014
25.–29.05.2014 – Haus Annaberg,
Bonn
info: Maie Kisis-Vainumäe
tel: 0221-834703
e-post: maie.kisis@t-online.de

Eesti ühisstendid
Saksamaal 2014
●●25.10–02.11.2014 Hamburg

Eesti ettevõtete ühisstend rahvusvahelisel paadimessil hanseboot
info: www.hanseboot.de
kontakt: Enterprise Estonia
e-post: hamburg@eas.ee

●●11.–14.11.2014 München

Eesti ettevõtete ühisstend elektroonikamessil electronica
info: www.electronica.de
kontakt: Enterprise Estonia
e-post: hamburg@eas.ee

Eesti Raja toimetus tänab
lahkeid annetajaid
Kurt Brockhausen
Heido Karge
Olga Kompus
Hans Laamann
Helene von Schilling
Signe Schwarze

See maailm, mis elab sinus,
mis sinuga ühes loodi,
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi…
J. Kaplinski

Jaanuar

Linda-Reet Seja-Kallas
Nikolai Kurg
Richo Zieminski
Veebruar

Reet Vainumäe
Johannes Muutra
Õnnitleb Eesti Ühiskond Saksamaa
Liitvabariigis ja Eesti Rada

Linnalaager “Kirju-mirju Eesti”
14.–18. juulil toimub linnalaager “Kirju-mirju
Eesti”. Laagris õpitakse praktilise tegevuse kaudu tundma Eesti kirevat vaimset ja materiaalset
kultuuripärandit. Sõidetakse külla vanausulistele, setudele ja mulkidele. Õpitakse tundma iseenda juuri, et edaspidi teise pilguga märgata ja
väärtustada kultuurierinevusi teistes.
Kõik laagripäevad algavad ja lõpevad Tartu
linnas. Osavõtutasu on 50 € lapse kohta. Sisaldab
väljasõitude transporti, lõunat, töövahendeid.
Laager on suunatud 10–12aastastele ning töökeeleks on eesti keel.
info: Jaanika.Jaanits@erm.ee

IN MEMORIAM

Eesti Päevalehe üksiknumbrid
on nüüd digitaalsed

Rootsis väljaantava Eesti Päevalehe üksiknumbreid on nüüdsest võimalik digitaalselt vaadata
www.fingler.com leheküljelt. Loomulikult loodame endiselt, et meie lehte tellitakse, sest sellega
on seotud meie riikliku toetuse edaspidine saamine, kuid Eesti Päevalehega tutvumiseks pakume
nüüd välja tänapäevast digitaalset võimalust.
www.fingler.com leheküljelt valida “newspapers” rubriik eestikeelsed väljaanded ja sealt
meie lehe leiabki!
Head lugemist!
Eesti Päevalehe toimetus

XXVI laulu- ja XIX tantsupidu
“Aja puudutus. Puudutuse aeg”

XXVI laulu- ja XIX tantsupidu toimub Tallinnas 4.–6. juulil 2014. Laulupeo kunstiline juht on
Hirvo Surva. Tantsupeo pealavastaja on Maido
Saar, muusikajuht on Toomas Lunge ning ideekavandi ja loo autor on Sten Weidebaum.
Reede, 4. juuli 2014
14.00 XIX tantsupeo peaproov-etendus.
18.00 XIX tantsupeo “Puudutus” 1. etendus
Laupäev, 5. juuli 2014
11.00 XIX tantsupeo “Puudutus” 2. etendus
14.00 Rongkäik
20.00 XXVI laulupeo 1. kontsert “Aja puudutus” (Kontsert algab vahetult pärast rongkäiku.)
Pühapäev, 6. juuli 2014
11.00 XIX tantsupeo “Puudutus” 3. etendus
12.00 XXVI laulupeo 2. kontsert “Puudutuse
aeg”
Piletite müük algab 1. veebruaril.

Edgar Blossfeldt

Edgar Blossfeldt oli kogu elu aktiivne sportlane – jalgpallur, võrkpallur, treener,
kohtunik – nii nooruses Eestis kui ka hiljem Saksamaal. Ta lõpetas 1938. aastal
Tallinna saksa poeglaste reaalgümnaasiumi ja 1963. aastal Kölni spordiülikooli
juures kehakultuuri kursused võrkpalli erialal.
Sportima hakkas Edgar Blossfeldt aastal 1933 võimlemisõpetaja Ago Rooseste juhendamisel, jalgpalli mängima Kadrioru kandi meeskonnas Veerela. Kaitses
hiljem Tallinna võimlemisseltsi Sport ja 1940 Tallinna Dünamo väravat. Põhilise koolituse sai Eesti Poiste Spordiliidu jalgpallitreenerilt Bernhard Reinilt. Tuli
1938, 1939 ja 1943 Tallinna Estonia jalgpallimeeskonnas ning 1940 Tallinna
ÜENÜTO võrkpallimeeskonnas Eesti meistriks. Kuulus kolm korda ka jalgpallikoondisse, kuid ametlikus mängus väljakule ei pääsenud. Mängis Kalevi meeskonnas jäähokit ja Tallinna Spordiklubi meeskonnas korvpalli. Läks märtsis 1941 Saksamaale, kuid naasis 1943. Lõplikult lahkus
Eestist 1944. aastal.
Sporditegevus ei lõppenud ka Saksamaal. Edgar Blossfeldt osales 1947. aastal pagulaste jalgpallimeeskonnas Augsburgis peetud Balti olümpial. Ta töötas aastatel 1958–1985 Saksamaa LV Võrkpalliliidu
(DVV) spordikohtunikuna üle 30 korra rahvusvahelistel turniiridel. Oli kaasatatud võrkpallispetsialistina 1972 Müncheni Olümpiamängude korraldajaskonda. Kirjutas 1971. aastal võrkpalliõpiku (avaldatud
7 trükki, tõlgitud saksa keelest ka soome, rootsi ja norra keelde). DVV ise nimetab Blossfeldti võrkpalli
pioneeriks ja andis talle üle DVV Kuldse Teenetemärgi. Blossfeldti surmaga kaotasid nad oma mitmekülgseima ja pikaajalisema funktsionäri.
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Mälestame teda kurbuses.

Kõikjal jälgi ta töödest ja tegudest,
mida loonud ta aastate reas,
elab edasi meeltes ja mõtetes,
on alati meie seas.

Lahkus EÜSLi kauaaegne liige

Merike ja Grete Miländer’ile

Edgar Blossfeldt

Kölni Eesti Kooli õpetajad,
lapsed ja lapsevanemad
Kölni Eesti Rahvuskoondis

Viimane veerg
●●Möödunud

aasta aprillis New
Yorgist Tallinna naasnud Neeme
Raud otsustas taas vastu võtta väliskorrespondendi ametikoha ja asuda ERRi kanalite kaudu vahendama Moskvas toimuvat. ETV eetrisse jõuab ka Neeme Raua uus saatesari “Lähetus”, kus uuritakse,
kuidas Eesti maailmas asju ajab.

●●Tartus

asuvat Ahhaa teaduskeskust külastas mullu rekordarv inimesi, neist pooled Lätist ja Venemaalt.
Mullu külastas keskust 190 000 inimest. Suur külastajamenu annab Ahhaa juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul
2014. aastal võimaluse ehitada ning
rentida kallemaid näituseid. “Juba
mai alguses avame koostöös Lennusadamaga valmiva suurejoonelise merekatastroofidest rääkiva näituse ning
novembris toome Suurbritanniast
Eestisse menukad dinosaurused.”

●●Tallinna

Tehnikaülikooli linnak
võitis maineka rahvusvahelise konkursi. 30 riigi ülikoolide juhte koondava Euroopa Rektorite Klubi (Club
of the Rectors of Europe) eestvedamisel toimuva võistluse “Science
and Education” žürii tõstis TTÜ linnaku puhul esile selle kaasaegsust,
innovaatilisust ja tihedaid sidemeid
kõrgtehnoloogia ettevõtetega, samuti noorte perede õppimisvõimalustele tähelepanu pööramist ja lastehoiuteenuste pakkumist, teatas ülikool.

●●Eesti hõivatuim näitleja oli Nuku-

ja noorsooteatri näitleja Are Uder,
kes jõudis mullu anda 173 etendust.
Ugala teatri hõivatuim näitleja on
Luule Komissarov, kes mullu andis
99 etendust. Sarnaselt Ugalaga on ka
Rakvere teatri hõivatuim näitleja naine – Ülle Lichtfeldt. Eesti Draamateatrist on enim laval olnud näitleja
Taavi Teplenkov, 149 etenduskorda.

●●Filmimehe

Hardi Volmeri õepoeg Joseph Miettinen sai Soome
superstaarisaate “Idol” superfinaalis
teise koha. Praegu tegeleb Joseph nii
oma plaadi tegemise kui ka kontserdikava kokkupanekuga ning juba üsna pea loodab ta esinema hakata. “Kui
ma saan mingisuguse show kokku, siis
teen tuuri,” ütles ta ja lisas, et plaanib Soome-Eesti ringreisile minna.

●●Maailma

suurima klassikalise
muusika portaali Bachtrack koostatud nimekirja järgi esitati elavatest
heliloojatest mullu taaskord enim Arvo Pärdi teoseid. Enim mängitud heliloojate koondedetabelis tõusis Pärt
54. kohalt 38. kohale. Kõige rohkem esitati 2013. aastal kontserdisaalides Mozarti, teisena Beethoveni ning kolmandana Bachi teoseid.

●●Vaid mõnes Euroopa riigis esineb

Südamlik kaastunne
kalli ema ja vanaema
kaotuse puhul

Jaanuar 2014

27.11.1917 – 2.03.2012

Avaldame kaastunnet perele
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
Eesti Rada

Täpsustusi, kommentaare, ettepanekuid, kaastöid, kuulutusi ja teateid
ootame aadressile EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu 10. kuupäevaks. Kaastööde pikkus kuni 2 lehekülge.

koolikiusamist rohkem kui Eestis,
kirjutab statistikaamet värskes kogumikus “Laste heaolu”. Amet viitas
2009. aastal korraldatud uuringule,
millest selgus, et sagedase kiusamise käes kannatavate laste osakaal oli
Eestiga võrreldes suurem vaid neljas
Euroopa riigis. Kaasõpilaste kiusamist oli eelnenud paari kuu jooksul
vähemalt korra kogenud 41% lastest.

●●Eesti

Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks
Oleg Pissarenko, tõstes esile tema heliloomingut, aktiivset tegevust džässi
propageerimisel ning džässielu arendamist Tartus, Narvas ja väiksemates
keskustes. Oleg Pissarenko tõdes, et
mingisuguse tunnustuse saamine on
alati väga suur au. “Kui keegi paneb
tähele ja inimestele on oluline, mida
mina teen, siis see paneb rohkem tegutsema,” lausus aasta muusik.

