DETSEMBER 2015
Oh sära, kaunis küünlavalgus,
ja tekita nii jõulutuju,
su leegis uue aasta algus
las võtab imekauni kuju!

Sulbis jagati Oskareid
TUULIKE MÖLDER

Ilusat pühadeaega soovivad
SÕMERPALU VALLAVOLIKOGU JA -VALITSUS

Advendiaja tuled
MAARIKA ROSENBERG
Advendiaja alguses 29. novembril süttisid küünlad
meie valla suuremates külades: Osulas, Sõmerpalus,
Järveres.
Vallavanem soovis jõulurahu ning laste laulude,
tantsude ja lustlike etenduste saatel süüdati küünlad.
Samuti süttisid sajad väiksemad tulukesed kodudes.
Nende väikeste ja suurte tulukeste abil sai pime aeg valgemaks ning säravamaks.
Kui sõita sellel sombusel
ajal mööda valda ning sind
tervitavad sajad rõõmsad

tulukesed kodude akendel
ja kuuskedel, tekib soe tunne.
Ehk näitavad need tulukesed teed neile, kes kodust
kaugel ja keda sinna tagasi
oodatakse. Kindlasti meenutatakse ka neid, kes enam
kunagi tagasi ei tule.
Advendiaeg ongi ootuse
aeg enne jõule. See on aeg
oodates oma mõtteid korrastada, olnut meenutada,
seada valmis end selleks,
mida elul pakkuda on.
Tänu kõigile, kes advendiaja alguse korraldamises
kaasa aitasid. Rahulikku
jõuluaega ja kaunist uut
aastat kõigile!

Heategevuslik kampaania
«Osula surnuaed jõuluõhtul särama!»
Juba neli aastat oleme jõuluõhtul üheskoos süüdanud
küünlad Osula kalmistul. Igal inimesel on võimalus
selle jaoks annetada Osula ja Sõmerpalu kaupluses
asuvatesse karpidesse küünlaid.
Küünlad süütame kalmistul 24. detsembril kell 15.
Tule sinagi ja läida tuli koos meiega!
Info: Kristelle, tel 5349 8881;
Maarika, tel 516 5751.

Teatrihõnguline advendiaja algus
OSULA KÜLASELTS
Esimese advendi õhtul oli
Osula küla kuuse alla kogunenud üle saja inimese, et
tervitada saabuvat jõuluaega.
Üheskoos vaatasime Osula
kooli õpilaste varjuteatrit
«Metsajõulupuu» õpetaja
Tuulike Möldri juhendusel.
Elasime kaasa Sulbi külateatri ägedale argikajalisele

lühinäidendile «Kuidas vanaema ja vanaisa Austraalia
rannas jõule tähistavad» ja
saime kõhutäie naerda.
Siis süttisid kuusel küünlad, sõime mandariine ja
Paadi Pagari piparkooke.
Täname vallavanem Aare
Hollot tervituste ja heade
sõnade eest, õpetaja Tuulike
Möldrit ja õpilasi ning Sulbi
külateatrit etenduste eest.
Meeleolukat jõuluaega
kõigile!

Vanaema ja vanaisa koos kaasreisijatega lennureisil Austraaliasse. Sulbi külateatri näitlejad ja kohalikud lapsed.

Jõulukuu hakul, 1. detsembri õhtul täitus
Roosu vabaajakeskuse
saal särasilmsete laste
ning nende vanematega.
Esimest korda toimus
Sõmerpalu valla laste ja
noorte teatripäev.
Teatripäev oli valla teatrinädala osa ja pühendatud Sulbi külateatri 10.
aastapäevale.
Teatripäeva kuulutasid avatuks kuus pöialpoissi Kanepi harrastusteatrist, Lumivalgeke oli
kahjuks koos kadridega
marte taga ajama läinud.
Teatriõhtut alustasid
kõige pisemad, Lepatriinu lasteaia Mummukeste
rühma lapsed multiﬁlmist
tuntud loo võrukeelse
versiooniga – «Kitsõtall,
kiä mõistsõ kümneni
lukõ», juhendajad Annika
Alter ja Jaana Promvalds.
Viimase sõnul oli tegemist mänguasjateatriga.
Nimelt olid kõik tegelased
mänguasjad, keda liigutasid lapsed.
Nukuteatrit nägime
veel mitmel korral: Bulgaaria kirjaniku Zenuša
Petrova «Võlusõna» ja
«Kingitus jõuluvanale»
ning Heljo Männi «Pidu
keskööl».
Osula kooli algklassiõpilased said omal nahal
tunda, kui palju tugevamat häält tuleb sirmi

Jäätmemajanduse info
Alates selle aasta algusest
toimub Sõmerpalu valla
territooriumil korraldatud jäätmevedu ning seda
teenust osutab AS Eesti
Keskkonnateenused.
Teavitan kõiki ühisveo
ja vabastuse taotlejaid, et
teie kirjutatud pikendused
pikenevad automaatselt.
Kõik, kes soovivad
kehtivaid
kokkuleppeid
muuta – sõlmida ise leping
või muuta ühisveopartnerit, – peavad sellest valda
teavitama.
Tuletan veel kord meelde, et vabastuse saab ainult
majapidamine, kus ei ole

Osula «Lõvijahi» trupp.

taga teha, et see vaatajani
jõuaks.
Lavale
jõudis
veel
«Pilleriini
pildinäitus»
Osula kooli 1. klassi ja
«Kolm nõida» 4.–5. klassi
õpilaste esituses, juhendajateks algklasside õpetajad.
45minutilise eeskava võttis
kokku võrukeelne laulumäng «Lõvijaht» Osula kooli vanemate klasside õpilaste
esituses, juhendajad Kairit
Thealane ja Merlin Mürk.
Loomulikult ei saanud
me läbi žüriita. Sel korral
said selle austava ülesande
Sulbi külateatri näitlejad.
Kuniks nemad omavahel
vaidlesid selle üle, kes ikka
oli kõige-kõige, sai rahvas
meisterdada
nukuteatrinukku või mängida pöialpoistega ringmänge. Lõvijahi mängisime kõik koos
uuesti läbi – oli ikka vahva!
Siis tuli žürii tagasi…
Kõigepealt tänas teatrinädala projektijuht Margita
Kipasto kõiki näitlejaid, juhendajaid ja päevale kaasaaitajaid ning siis sai sõna
elutegevust, ja ühisveost
vabastuse saab majapidamine, mis on prügiveo toimumise koha kokku leppinud.
Viimasel ajal on sagenenud avalike ja ühiste konteinerite pahatahtlik ärakasutamine.
Konteineritesse on alatult viidud nii hoiuruumide kui ka ehitusel tekkivat prahti. Palun kõikidel
kodanikel vajaduse korral
tellida lisatühjendus või
sõlmida leping.
Kohaliku omavalitsuse
poole on pöördutud ka
mõne probleemse kinnistuomaniku pärast, kes väidetavalt on saanud küll
taotluse alusel vabastuse,

Tunnustatud noored näitlejad (vasakult): Oskar Ermel,
Gerli Villakov, Kadi Serv, Annabel Kipasto, Travis Tammik, Elo Rahman ja Birgit Schmeimann.

žürii esimees Airika Saamo.
Jagati välja kaheksa Sulbi Oskarit: tõeline südametemurdja – Elo Rahman
(laps, «Kõik Jupiku süü»),
Julge Lõvisüda – Oskar
Ermel (kitsetall, «Kitsõtall,
kiä
mõistsõ
kümneni
lukõ»), efektseim kostüüm
– Annabel Kipasto (jõuluvana, «Kingitus jõuluvanale»), suurim naljanina
– Kadi Serv (isa, «Pilleriini
pildinäitus»), täielik tervik
– Mummukesed («Kitsõtall,
kiä
mõistsõ
kümneni
lukõ»), eripreemia – Osula
kooli võru keele näitering
(«Lõvijaht»), võimsaim grimass – Birgit Schmeimann

(nõid Ninni, «Kolm nõida»), lootustandev staar
– Travis Tammik (hobune, «Kitsõtall, kiä mõistsõ
kümneni lukõ»).
Teatripäeva korraldasid Sulbi külateater,
Osula külaselts, Osula
põhikool ja Roosu talu.
Valla teatripäeva toetasid siseministeerium
ja
Kodanikuühiskonna sihtkapital kohaliku
omaalgatuse programmi
st ning Sõmerpalu vallavalitsus.
Fotogaleriid
laste
ja noorte teatripäevast
näeb Osula külaseltsi
Facebooki lehel.

kuid tegelikult siiski elab
kohapeal. Palun ka sellistel inimestel võtta lepingu
sõlmimiseks
ühendust
teenusepakkujaga või siis
tühistada vabastus kohalikus omavalitsuses.
Kokkuvõttes võib öelda,
et meie vald on tänu korraldatud jäätmeveole muutunud puhtamaks ja meie
metsad on vähem prügiga
risustatud, aga arenguruumi on ka meil.
Anname siis kõik oma
igapäevase
käitumisega
eeskuju ega viska bussi
pealt tulles piletit maha ega
burksipaberit ja kohvitopsi
autoaknast välja.

Aasta tegijate
valimine

ENE KERGE

Sõmerpalu
vallavalitsus
ootab hiljemalt 19. jaanuariks 2016 valla aukodaniku,
aasta inimese, aasta teo ja
aasta koostööpartneri kandidaate, keda tunnustada
Eesti Vabariigi aastapäeval.
Ettepanekule tuleks lisada selgituskiri esitaja
nime ja kontaktandmetega, kandidaadi nimi, tema
andmed ja põhjendus,
miks peaks teda tunnustama. Ettepanekud esitada
vald@spalu.ee märgusõna
all «Valla aukodanik» ja
«Aasta tegija».
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
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Sõmerpalu valla maleturniir Sulbis

Noored, saame
tuttavaks!
LISANNA ELM
Olen Sõmerpalu valla uus
noorsootöötaja-huvijuht.

Maletajad koos vallavanem Aare Hollo ja Roosu talu peremehe Aivar Rosenbergiga.

Pingeline matš: Ivar Rosenberg versus Vello Simm.

KAJA PARKER

küünla ja kulunud energia
taastamiseks kommikarbi.
Turniiri võib pidada
kordaläinuks.
Loodame,
et järgmistel turniiridel on
mängijaid arvukamalt. Turniiri diplomid ja tänukirjad
kujundas Kristelle Terve,
auhinnalaua eest hoolitses Maarika Rosenberg ja
kohtunikutööd tegi Kaja
Parker.
Kutsun kõiki huvilisi

Sulbi vabaajakeskuses
toimus 29. novembril
Sõmerpalu valla maleturniir. Turniirist olid
osa võtma tulnud neli
naist ja kuus meest.
Mängiti turniirisüsteemis ja malekelladega.
Naised võtsid mõõtu
omavahel mängides ja

mehed omavahel. Naiste
arvestuses sai I koha Maive
Mark, edestades Margit
Musikat ja Ülle Rajatamme. Neljas südi võistleja oli
Marge Promvalds.
Meestevaheline heitlus
oli pingeline kuni viimase vooruni. Turniiri võitis
Vello Simm Järverest, talle järgnesid Mati Kanep ja
Paul Pavlov. Veel võistlesid
Gunnar Kerge ja Ivar Ro-

senberg. Noori mehi vanuses 16–27 aastat esindas
ainult üks võistleja – Hardi
Parker.
Turniiri toetasid Sõmerpalu vald, Roosu talu ja
Sulbi maarahva selts. Paul
Kerese raamatud, mis olid
meeneks esikoha saanutele,
saatis meile üks Eesti tuntumaid naismaletajaid Tatjana
Fomina. Kõik osalejad said
tänukirja, Sõmerpalu valla

täiskasvanute maleringi,
mis käib koos Sulbi vabaajakeskuses teisipäeviti
kell 18.30. Malemäng
hoiab aju töös, õpetab
planeerimist, arvestamist, ettenägemist ja ka
suhtlemist.
Suur tänu Roosu talu
rahvale, kes on maleringi
toetanud ja täiskasvanute vaba aja sisustamisele
mõtleb.

Makroonide õpituba
oli populaarne
OSULA KÜLASELTS
Novembri viimasel pühapäeval toimus Osula külaseltsi eestvedamisel magustoitude valmistamise õpituba.
Arvukalt osalejaid tõid kohale viimasel ajal populaarsed makroonid, mille
valmistamist tuli Urvastest
juhendama Liisa Neeve.
Makroonid koosnevad
kolmest lihtsast toiduainest
– munavalgest, suhkrust ja
mandlijahust –, kuid val-

Makroon.

15 imelist aastat
Kurenurmes
Kuu aja pärast saab Kurenurme külaselts 15aastaseks. Oleme selle ajaga paljugi ette võtnud. Aga ikka
saab paremini ja selleks
kutsumegi seltsiga liituma
noori hakkajaid inimesi.
Kurenurme külaselts tähistab oma 15. sünnipäeva
17. jaanuaril kell 13 väikese
koosistumisega.
Ootame sellele üritusele
oma endisi liikmeid, samuti
kõiki Kurenurme ja külaga
piirnevate väikekülade elanikke. Tulge julgesti, meenutame möödunut, teeme

mistamisel tuleb järgida
retsepti ja teada nüansse.
Lisaks tuleb olla kannatlik:
enne kui makroonid ahju
lähevad, peavad nad n-ö
kuivama, et ahjus küpsedes
«jalake» alla tuleks.
Kuniks
makroonid
küpsetamist ootasid, juhendas Margita Kipasto teise
popi magustoidu – nn šokolaadivulkaani tegemist. Kõik
osalejad said ka suu magusaks ning šokolaadiannuse
nädalaks kätte. Lõpuks
said valmis ka makroonid
sidrunikreemiga.
Suure huvi tõttu on
plaanis makroonide valmistamise õpituba korrata
7. veebruaril. Seega olge
kärmed registreeruma, sest
külaseltsi ruum pole kahjuks kummist.
Magusaid jõule! Fotogaleriid näeb Osula külaseltsi Facebooki lehelt.
uusi plaane ja tähistame
seltsi sünnipäeva.
Oma tulekust soovitame
teatada hiljemalt 10. jaanuaril tel 5349 8525 (Laine) või
5683 0021 (Aleksandra).
2015. aastale paneme
punkti jõulupeoga 20. detsembril kell 14. Kallid sõbrad, olete oodatud!
Kurenurme seltsimajas
saab taas pesupesemisteenust kasutada: saime kohaliku omaalgatuse programmist toetust uue pesumasina soetamiseks. Ka
pesupesemiseks on soovitatav eelregistreeruda.
LAINE REHKLI,
Kurenurme külaseltsi juht

Tiina Männe fotod

Järveres elavad Valli ja Jüri Lukin said
15. detsembril pidasid Sõmerpalu valla eakad vallavalitsuselt tänukirja silmapaistva tegevuse eest kogukonnas.
Osula kooli saalis jõulupidu.

Jõulud ja aastalõpp tuleohutult!
Enne pühi ja aastavahetust
on mõistlik vaadata kodus
ringi, kas eluruumid on inimestele turvalised.
Kontrollige, et suitsuandur on puhas ja töökorras.
Seda tõestab testnupu vajutamisel kostev helisignaal.
Kuuse
kaunistamisel
küünaldega tuleb jälgida, et
küünlad oleksid tulekindlal alusel ning puu oksad ja
kaunistused ei oleks küünlale liiga lähedal. Põlevaid
küünlaid ega ka küdevat kaminat, ahju või pliiti ei tohi
jätta järelevalveta. Kaminavõi ahjusuust lennanud sädemest võib süttida põrand
või vaip. Ilutulestikku võib
kasutada hoonetest ja inimestest kaugemal.
Kodu tuleohutust saab
testida veebis aadressil
https://www.kodutuleohutuks.ee/.
PÄÄSTEAMET

Jõulumaa Sulbis
MAARIKA ROSENBERG
Sulbis Roosu talus sai
10.−12. detsembrini ajas
rännata ja kolmes kohas
jõule tähistada.
Vanavanemate jõulud koos
jõulusokuga olid ajastule
omases ruumis. Nõukogude ajas kohtuti pioneeride ja oktoobrilaste ning

näärivanaga. Kolmandad
sorti jõulud olid nüüdisaegsed: kohvikus olid
elektriküünlad ja kunstkuused ning digiajastuga
seonduv, jõuluvanaga puhuti juttu Skype’i teel.
Talu loomi kostitati
leivaga kõikide ajastute
jõulude aegu. Suur tänu
osalejatele ja korraldajatele Roosu talu poolt.

Lapsed Sulbi jõulumaal lustimas.

Minu peamine ülesanne
on Sõmerpalu ja Osula
kooliperele ning teistele
valla noortele huvitegevust
korraldada.
Olen sündinud Tallinnas, aga pean ennast ikka
võrukaks, sest kolisin neljaaastaselt Võrumaale.
Pärast keskkooli õppisin mõned aastad Tallinna
Ülikoolis, abiellusin ning
langetasin koos abikaasaga
otsuse, et pärast kooli lõpetamist loome ühise kodu
ikkagi Võrumaal, kus lastel
on hea kasvada.
Soovin luua Sõmerpalu
valla noortele head võimalused koostegutsemiseks.
Nii põhikooliõpilased
kui teised Sõmerpalu valla noored, kes käivad juba
gümnaasiumis või ülikoolis, võivad oma mõtteid
edastada, kirjutades mulle
lisanna.elm@gmail.com
või helistades telefonil 5345
0975. Sõnumid sündmustest jõuavad ka Facebooki
lehele «Sõmerpalu valla
noored».

Lisanna Elm.

Vabaühenduste
messil
28. novembri toimus Võrus maakonna esimene
vabaühenduste mess, kus
osalesid ka Sõmerpalu valla seltsid, mis vallas kord
kvartalis MTÜde ümarlaua taga ühiseid tegevusi
arutavad.
Messil tutvustati valla
seltside tegevust, tooteid
ja üritusi. Sai tutvuda teiste seltside ettevõtmistega ja
võtta osa vabaühenduste
konverentsist, mida juhtis
Urmas Vaino. Konverentsil rääkisid oma tegevusest Paul Hunt, Seto Suksu
Seiklused, Erik Vest Mähe
seltsist, Aleksei Turovski.
Päeva lõpetasid maavanema tervitus ning Võrumaa aktiivsete kodanike,
ühingute ja ettevõtete tunnustamine. Varasematel
aastatel on saanud tunnustust Sulbi maarahva selts
ja Osula külaselts. Tänavu
oli nominentide seas ka Järvere külaselts. Tänu osalejatele ja kaasamõtlejatele!
MAARIKA ROSENBERG
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Kodutütred ja
noorkotkad on
olnud edukad
KAJA PARKER, rühmajuht
Oktoobri lõpus toimus
Osula koolis laager koos
Antsla, Kuldre ja Sõmerpalu kodutütarde ja noorkotkastega.
Laagris õpiti vormielemente, tähtpäevi ja sõlmi, harjutati male- ja kabevõistluseks,
meisterdati nahkhiirt, tantsiti, lauldi ning tehti meeskonnatööd. Teisel laagripäeval matkati Harjumäle,
kus toimusid võistlused ja
sai eelmisel päeval õpitut
kinnistada.
Novembrikuu oli lauamängude kuu. 14. novembril toimus Osula koolis
maakondlik male- ja kabevõistlus. Osula rühmast sai
malevõistlusel nooremate
kodutütarde arvestuses I
koha Maia Serv ja vanemate
arvestuses III koha Kristin
Hera. Tublid olid ka Grete
Rodima, Mari Hera, Riho
Parker, Sander Hera, Jos
Kristian Krevald ja Tanel
Kerge. Rühmade kokkuvõttes saavutati males II koht.
Kabelahingutest võtsid osa
Jete Marie Helekivi, Liisi
Riivik, Kristin Kari, Reio
Metsla, Kaspar Savi, Henri
Helekivi ja Juss Riivik.
Ka üleriigiline kodutütarde male- ja kabevõistlus toimus Osula koolis (1.
novembril). Samal ajal toimusid Tallinnas Kaitseliidu
meistrivõistlused
males.
Täiskasvanute kõrval võistlesid ka Võrumaa noormaletajad, nende hulgas Kristin
Hera Osula rühmast. Malevate arvestuses sai Võrumaa
malev II koha.
3. detsembril toimus Jaagumäe toidukeskuses Võrumaa kodutütarde ja noorte
kotkaste, nende juhtide
ning toetajate tunnustamisüritus. Kuulutati välja aasta
kodutütar ja aasta noorkotkas, aasta kaitseliitlane ja
parim toetav omavalitsus.
Jane Paulus tunnistati II
järgu laskuriks. Osula rühm
saavutas rühmadevahelises
võistluses II koha Haanja
järel ja Vastseliina ees.
Kiitus kõigile rühma liikmetele, kes on andnud oma
panuse võistlustel, laagrites
ja rühma tegevuses. Suur
tänu ka lapsevanematele
toetuse eest!

Osula rühma maletajad ja
kabetajad kodutütarde ja
noorkotkaste maakondlikul
male- ja kabevõistlusel.

«Kunstnikud kooli!» Sõmerpalus
MAARJA TAMRA, õpetaja
Sõmerpalu põhikool osales projektis «Kunstnikud
kooli!». Meie kooli külastas tänavakunstnik Sänk,
kes on tuntud suurprojektist, mille kaudu kunstnik
Navitrolla maalid jõudsid
Võru linna soojustatud
kortermajadele.

vida. Ajutine sein tekitati
tavalisest toidukilest kahe
kase vahele ja kõik said sinna oma nime kirjutada.
Mõnda inspireeris see
niivõrd, et ta lubas ka ise
graﬁtikunstiga tegelema hakata.
Eks me näe, kas Sõmerpalu seinad saavad ka varsti
mõne vahva pildi.

Sänk näitas 9. klassi õpilastele oma töid ja tutvustas
graﬁtikunsti. Õpilased said
ka ise graﬁti tegemist proo-

Tänavakunstnik Sänk (vasakul) koos Sõmerpalu kooli
õpilastega.

Võro keele nätäl
Mürgü Merlin, Osola kooli
võro keele oppaja
2.–6. märdikuul peeti Osola põhikoolin võro keele
nädälit.
5.–9. klassi opilasõ mängse
mängo «Kui pallo tiiät võrokeelidsit sõnnu?», koh sai
vastussit anda nutitelefonidega. Pääle taa pruuvsõva nä kätt Võro instituudi
kokko pant veebiviktoriinin

«Ütski tark ei sata taivast».
Ka algklassõ oppajil oll süäme pääl tetä latsiga tunnõn
midägi võro keelen.
4. märdikuul olli Rahmani Elo, Soonõ Madli, Serva Maia, Nagibina Evelina,
Tähe Tauri, Täkkeri HannaLysette ja Roseni Ode Lisette Võro latsiraamadukogun
ettelugõmisõ pääväl «Kullõ,
ma loe sullõ!». Uman vanusõrühman valiti kolmõ
kõgõ parõmba lugõja hulka
Rahmani Elo (2.–4. klass)

Pääle «Lõvijahti». Ülemidsen rian omma Võreli Marily, Tähe Karina, Villakovi Gerli, Hera Mari, Saarõ Hipp,
Varriku Eeva, Kipasto Maibel ja Schmeimanni Birgit. All:
Lehepuu Üllar, Vogti Andre, Palmi Rix ja Tähe Tauri.

ja Täkkeri Hanna-Lysette
(5.–7. klass).
5. märdikuul kullõl kogo
koolipere väikun saalin Kalkuni Mari kontsõrti, koh ta
esit uma võrokeelidsit laulõ
ja kõnõl vaihõlõ võrokeelidsit pallu. Mõnõ laulu ollivagi peri timä vahtsõlt latsilaulõ plaadilt «Upa-upa,
ubinakõnõ», minka esitluskõntsõrdi olliva võro keele
nädälil üle kogo Eesti.
6. märdikuul oll meil
edimedse tunni algus pühendedü jälki võro keelele: Rahmani Elo ja Täkkeri
Hanna-Lysette lugõsiva ette
uma n-ö võidujutu, Saarõ
Hipp esit umakirotõt lugu
«Hussikõnõ ja kapstas» ja
Osola kooli näütering esit
uma dramatiseeringut laulust «Lõvijaht». Taa laul om
peri ka plaadilt «Upa-upa,
ubinakõnõ».
Küsse võro keele nädäli
kotsilõ tagasisidet ka 5.–8.
klassi latsilt.
• «Mängsemi torõdat
mängo, koh pidi võrokeelitsit sõnnu arvama. Riidi

mängsemi koolilõ ette laulu-näüdendit «Lõvijaht».
Mullõ miildüs võro kiil ja
taad võissi tunniplaanin
viil üts tunn olla.» (Kipasto
Maibel, 5. kl)
• «Mullõ miildüsi taa,
ku Kalkuni Mari esines. Ta
laulsõ väega häste. Näideldä miildüsi mullõ ka. Võro
kiil om iks illos kiil.» (Hera
Mari, 6. kl)
• «Võro keele nätäl oll
väega põnnõv. Võro kiil om
kiil, midä ei piä õnnõ vana
inemise kõnõlõma, noore
võiva ka kõnõlda.» (Täkkeri
Hanna-Lysette, 6. kl)
• «Võro keele nätäl oll
väega kasulik taaperäst,
et elämi iks Võromaal. Mi
piässi võro kiilt mõistma
kõnõlda. Naid nädälit võissi
rõhkõmb olla.» (Vogti Andre, 7. kl)
• «Mullõ miildüsi mängi näidendin ning oll põnnõv kullõlda võrokeelidsit
laulõ.» (Tähe Karina, 8. kl)
• «Olliva huvitava esinemise, miä olliva samas ka
väega opetliku.» (Krevaldi
Jos Kristian, 8. kl)

Noored lõunaeestlaste kultuuripärandit uurimas
ESTER ALLAS
MERLIN MÜRK
Lõuna-Eesti keele- ja kirjandushuvilised
noored
kogunesid 17.–18. novembril Vastseliina kooli traditsioonilisse kahepäevasessse
laagrisse, mis oli seekord
pühendatud lõunaeestlaste
kultuuripärandile.
Ettevõtmise taga on NOKK
– 2009. aastal Võrumaal loodud organisatsioon Noored
Oma Keele Küljes – eesmärgiga pöörata suuremat tähelepanu meie keele hoidmisele ja väärtustamisele.
Laagris osales 80 noort
Võru- ja Valgamaalt, lisaks
kaheksa õpilast Narva keelelütseumist.
Meie vallast oli laagris
seitse õpilast Osula ja viis
õpilast Sõmerpalu koolist.
Kahe päeva jooksul osaleti
töötubades, kuulati ettekandeid, dramatiseeriti luulet.

Ühte töötuppa sõideti
Vastseliina linnuse muuseumi. Seal kuulasid õpilased
legende ja lugusid, mille kohalikud käsitöömeistrid olid
tikkinud pärimusvaipa.
Koolimajas kõneles Võru
instituudi projektijuht Tiia
Allas pärimuskultuuri tähtsusest ja kohast tänapäeva
elus. Vastseliina gümnaasiumi õpetaja Külli Lendsaar
ja kooli vilistlane Getheliis
Tambets pajasid kohalikke
lugusid ja rääkisid LõunaEesti kirjanikest.
Vastne Kangro-preemia
laureaat Olavi Ruitlane esitas värvikalt oma luule- ja
proosaloomingut.
Lauri
Sommeri põnev kava seto
rahvalauludest ja omaloomingust ootamatus helikastmes rabas nii mõndagi.
Traditsiooniliselt lõppes
esimene päev ühise sünnipäevatordi söömise ja õpilaste rühmatööna ette valmistatud dramatiseeringu-

Eeva Varrik ja Hipp Saar kohalikku toitu valmistamas.

ga, mille aluseks oli luuletus
«Oh, ma vaene Tarto liin».
Teine laagripäev algas
neljas töötoas: kirjanik Jan
Rahmani pillimängu ning
laulu saatel õpiti lugusid
kirjutama, Evar Saar rääkis
Lõuna-Eesti kohanimede
uurimisest. Võru keelepesa

eestvedaja Egle Vodi viis
õpilased mõtterännakule
juurte juurde, Triinu ja
Kadri Karu eestvedamisel
valmistati kohalikku toitu.
Üritust toetasid haridusjateadusministeerium,hasartmängumaksu nõukogu ja
Vastseliina gümnaasium.

Preemiareis
Setomaale
4. novembril toimus Sõmerpalu kooli headele õpilastele
preemiareis Setomaale.
Seto talumuuseumis räägiti setode jõulukommetest.
Lahendasime ristsõna ja
meisterdasime ajalehtedest
jõululilli. Edasi sõitsime
Värska veekeskusesse.
HENDRI NÕMMIK, 4. klass

Matemaatikalaagris
Võru ja Põlva maakonna
õpilaste 15. matemaatikalaager oli 16. novembril Vastseliinas. Sõmerpalu koolist
võtsid osa Thecla Rehkli ja
Kristina Haug.
Lisaks võistlemisele kuulati TÜ matemaatikateaduskonna üliõpilaste loenguid.
Võistluste käigus kogusid
rühmad laagriraha, mille
eest sai oksjonil maiustusi
ja õppevahendeid osta.
TIIU ALTER, õpetaja

TV 10 Olümpiastarti
Noorte kergejõustikusarja «TV
10 Olümpiastarti» 45. hooaja
esimesel üle-Eestilisel etapil
Võrus võistles 5. detsembril üle
350 õpilase 78 koolist.
Võisteldi 60 m jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes. Parima tulemuse
saavutas Osula kooli õpilane
Reio Metsla, kes võitis noorema vanusegrupi 60 meetri sprindi 8,38 sekundiga
ja tõusis sarja kõigi aegade
edetabelis 13. kohale.
Osula-Sõmerpalu kooli ühisvõistkond (ErnaHeleene Mölder, Lauren
Jaanus, Kaili Terve, Melani
Väits, Tauri Täht, Tair Linnas, Daniel Kreevald, Riky
Leok ja Risto Hellamaa)
saavutas Parksepa kooli järel II koha.
Ootame tublisid koolinoori kergejõustikutreeningutele, et osaleda võistlussarja järgmisel etapil Tallinna kergejõustikuhallis.
AIVE PÄHN, õpetaja
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Sõmerpalu Sõnumid

Õnne sünnipäevaks!

Teile on sündinud Päästja!

Et iga hommik teile rõõmu kingiks
ning muudaks argipäeva peoks.
Teil õnne olgu igas aastaringis
ja kõik te soovid saagu teoks.

ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse
õpetaja
Jumal armastab inimest.
Seda võisime kogeda
jõulusündmuses,
mil
Kristus sai inimeseks.
Kristus oli valmis
alanduma ja tulema
siia maailma, et inimesi
päästa. Nimi Jeesus tähendab: Issand on abi,
Issand päästab. Nii annab see nimi seletuse ka
jõulusündmusele, mis
tähendab Päästja sündi.
Millest päästab Jumal
meid ja kas me vajame
päästet? Päästmist vajab
see, kes on hukkumas
ega saa ise enda aitamisega hakkama. Tavaliselt
tuleb päästeamet kohale, kui on tulekahju või
muu suurem õnnetus.
Iga inimese elus on hetki,
mil ta tunneb, et ei saa ise
hakkama. Oleme nõrgad.
Meid hirmutavad haigused ja surm. Keegi meist
ei või vaadata puhta südamega Jumalale otsa ja
öelda, et kõik on hästi.
Just selleks saatiski Jumal
oma Poja siia maailma,
et meid päästa. Päästa
kuradi, patu ja surma

MTÜ Maana
teenused
Oleme oma tegevuse algusest saadik osutanud teenuseid igas eas elanikele, eriti
vanematele inimestele koduste majapidamistöödega
toimetulekuks.
Järjest lisandub meie
teenuste nimekirja uusi
tegevusi, mida inimesed
on küsinud ja mida me siis
vastavalt võimalustele ja
töötajate koolitamisele saame osutada. Meie kaudu
saab tellida töömehe küttepuude tükeldamiseks ja
halgude lõhkumiseks. Selleks on meil mootorsaag ja
halumasin. Nüüdseks on
lisandunud küttekollete
parandamise ja elamu remondi võimalus.
Tööotsijad – ka need, kes
pole töötukassas töötuna registreeritud – saavad
meie juures tasuta kasutada arvutit ja internetti töö-

Reklaam

Veebruar

Jaanuar

Leida Tartes 70

Tiiu Tsilmer 80

Villi Kängsepp 70

Tiiu Matsin 82

Helsi Reiljan 80

Liidia Sulg 84

Leida Blauvet 80

Eha Saaron 94

Salme Uder 80

Erna Kumm 94

Loori Halop 85

Ida-Armanda Kinna 94
Jaan Reiman 91
meelevalla alt. Võtame aega
lugeda Piiblit ja mõelda jõulupühade tähenduse üle.
Jumal, kes muiste palju
kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite
kaudu, on nüüd päevade
lõpul meile rääkinud Poja
kaudu. Hb 1:1
Aga ingel ütles neile:
«Ärge kartke! Sest vaata, ma
kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja, kes
on Issand Kristus. Ja see on
teile tunnustäheks: te leiate
lapsukese mähitud ja sõimes magavat.» Äkki olid
koos ingliga taevased väed
Jumalat kiitmas:

Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!

pakkumiste vaatamiseks ja
kandideerimisdokumentide koostamiseks. Vajaduse
korral saab meilt nõu ja abi.
Uuest aastast saab meilt
tellida tugiisikut. Nende
teenuste pakkumise oleme
käima lükanud siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna sihtkapitali toel.
Meie ruumides asub
taaskasutustuba. Meile on
toodud väga korralikke ja
moekaid riideid nii lähedalt kui kaugelt, on vähekantud ja täiesti uusi rõivaid, millel hinnasildidki
küljes. Riidevalik on suur,
alates vastsündinute esemetest kuni suurte numbriteni välja.
Meie juurde võib riideid
valima tulla igaüks, kes tahab stiilseid või omapäraseid asju kanda.
Pesupesemisteenus on
väga hästi käima läinud.
Seda on kasutanud nii
kohalikud elanikud, suvekodude omanikud kui ka

lähedal turismiettevõtetes
peatuvad inimesed. Triikimisteenus on küll vähem
nõutud, aga väga kortsus
ja ülekuivanud pesu korral
asendamatu.
Lisaks korraldame infoja koolituspäevi vastavalt
elanike huvidele.

Ja sündis, kui inglid olid
nende juurest ära läinud
taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: «Läki nüüd
Petlemma, et näha saada
seda, mis on sündinud, mis
Issand on teatanud meile!»
Lk 2:10-15
Karjased asusid teele, et
veenduda, kas see ingli sõnum vastab ikka tõele. Nii
tuleb ka meil asuda uue
aasta teele usus ja lootuses
koos oma Päästja Jeesuse
Kristusega, lauldes kauneid
jõululaule:

Võta meiega ühendust,
kui sina ise või keegi sinu
lähedastest vajab:
aia- ja õuehooldusteenus – muruniitmine,
trimmerdamine, okste lõikamine, talvel lume kühveldamine;
küttepuude valmistamine – küttepuude lõikamine, lõhkumine, riita ladumine;
küttekollete parandamine – ahjude, pliitide,
truupide, korstnate parandamine;
pesu pesemine ja triikimine – pesu pesemine,
kuivatamine, triikimine;
tugiisikuteenus – abi

On aastasajad
rännatud
Petlemma jõulurada;
on muistset valgust
otsitud,
kui eksis,
murdus süda…
Seal säras ikka
armukiir,
seal algas
kauni koidu viir –
öö muutus
elupäevaks.
KLPR 26
Rõõmsaid jõulupühi
ja õnnistatud
Issanda aastat 2016
soovib
Urvaste kogudus.
tuge vajavatele inimestele;
tööotsijate
nõustamine – nõustamine töökoha otsingul ja
kandideerimisel;
taaskasutustoa kasutamine – korralike
rõivaste, mööbli, kodutehnika
vastuvõtmine, jagamine, ümbertöötamine NB! Toodavad esemed peavad olema kasutuskõlblikud.
Meil on soodsad
hinnad. Võta kindlasti
ühendust, küsi endale
vajalikku teenust ja lepime hinnas kokku!
MTÜ Maana ruumid
asuvad Osulas bussijaama kõrval kivikorstnaga kortermaja teises
trepikojas esimesel korrusel. Nõu võib küsida
ka telefonil 5300 7038.
Meie koduleht on www.
maana.ee, MTÜ Maana
on ka Facebookis.
REET KÄÄR

Sulbi külateater esitleb: laupäeval, 19. detsembril kell
17 Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses

PEEDILEHE-LIISA
Komöödia kolmes vaatuses muusikali «Minu veetlev leedi» ainetel.
Mängivad Triin Männik, Vaido Ermel, Maret Soon, Margit Tappo, Agu
Soon, Jörgen Štubis, Aivar Rosenberg. Lavastaja: Airika Saamo.

Pilet: täiskasvanud 4.-, lapsed 2.-. Info tel 5199 7981.

Naima Haug 85
Viira Haller 81
Astrid Kivi 82
Anna Petrova 82
Laine Tuvik 83
Koidula Varik 83
Linda Oja 86
Maria Kongo 87
Olga-Adeele Hõim 93

Elu andis muret, vaeva,
elu andis õnne ka.
Maha jätsid valud, vaevad,
läksid ära puhkama.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Ernist Aher
Ergine Riivik
Bernhard Kerge
Olev Repp
Senta Värtun

EELK Urvaste Püha Urbanuse
koguduse kirikuteated
Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad
surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus Urvaste
kirikus. Laulab koguduse naiskoor.
25. detsembril kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
27. detsembril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis: kaunimad jõululaulud, esinevad viiuldajad. Kell 16
jumalateenistus Antsla palvemajas.
31. detsembril kell 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus
Urvaste kirikus.
1. jaanuaril kell 11 Jeesuse nimepäeva ehk uusaasta
(nääripäeva) jumalateenistus Urvaste kirikus.
3. jaanuaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
6. jaanuaril kell 17 kolmekuningapäeva jumalateenistus
Urvaste pastoraadis.
10. jaanuaril kell 11 Kristuse ristimise püha jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus.
ÜLLAR SALUMETS, koguduse õpetaja
tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

