Hind 0,2 €

nr 7 (209) juuli 2016

RAHVALKALENDER –
JUULI
(heinakuu, karusekuu)

S

eda kuud kutsuti ka
hobusenoogutamisekuuks, sest
hobused seisavad karjamaal,
pead teise sabas ja noogutavad,
ajades parme ära.

2. juuli – heinamaarjapäev
Heinapunapäev, heinapisarapäev.
Ööde jahenemisel olid hommikul
pisarad heinte peal.
Sellel päeval käis Maarja
Eliisabetil külas, Maarja ootas
last. Eliisabetil oli Johannes
sündinud.
1. aastatuhandel ja veel hiljemgi
pühitseti Maarja külaskäigu päeva
jaanipäeval, 14. saj. kinnitas
paavst selleks 2. juuli.
Adam Olearius on kirjutanud 17.
saj. rahvakogunemisest ViruNigula Maarja kabeli varemete
juurde 2. juulil, mis annab oletada
nagu oleks kabel pühitsetud
Maarja külaskäigule.
2000-st aastast käivad taas siia
umbes sadakond katoliiklasest
palverändurit.
Kalmistu ja kabeli vahele jääv
Verioja ning legendirohke vare ise
teevad aleviku idapiiri
pühapaigaks.
Rahvakalendris oli heinamaarjapäeva üks uskumusi mitte sel
päeval heina teha. Kui tegid, võis
pikne kuhja põlema panna.

Foto on küll meie viimasest jaanitulest Mahu rannas, aga
vahelepõikena olgu öeldud, et viimasel ajal on jaanidest umbes
veerand kuivad olnud, ülejäänud on vihmased ja jahedad. Kuivad
jaanid olid 1971, 1978, 1989, 2009, 2013. H. Tarjan
Foto: Maarjapiigad tantsimas. Ervin Lember
Katolikuajal tähendas kirikupüha tööseiskamise käsku, mitte luba.
Kui teisel juulil trehvas olema ilus ilm, siis oli kirikul tegemist, et
rahvast kirikusse saada. See pikse jutt võis olla heinaliste
hirmutamiseks.
Kindlasti kuulus päeva sisse punapudeliga (magus punane viin)
külas käimine ja enesestmõistetavalt sealt rüüpamine.
Heinamaarjapäev majandusliku orientiirina andis mõista, et
siitmaalt algab heinategu. Mõnel pool tehti heinateoga varem
algust, kui rohi oli jõudsalt kasvanud, löödi esimesed kaared juba
peale jaani. Eks olenes ilmadest.
9. juulil toimub Mahu rannas vanadele traditsioonidele tuginev
sõbralaat silgulaatade mälestuseks

10. juuli – seitsmevennapäev
Seda päeva teatakse hästi. „Olnud 7 venda, kes pidanud aus oma
maausku. Kristlased tulid. Vennad ei võtnud uut usku vastu ja nad
põletati koos emaga. Ema sajatanud, et olgu sellel päeval taevaski
pisarad selle ülekohtu eest. Ja kui keegi jõuab sadulasse hüpata

päeva kuival momendil ning varju alla minna, ei
tule 3 päeva vihma. Kui ei jõua, 9 päeva, siis 7x7
päeva, 3 või 9 kuud, 3 aastat, 7 aastat nutab taevas
… (Põhja-Eesti) /A. Heintalu/
13. juuli mareta- e. karusepäev
Kirikukalendris on kirjas – Margareta Antiookiast,
märtri mälestuspäev. Teda peeti lapsevaevas naiste
aitajaks.
Raskel ajal võis juba uudsevilja loota. Sellel
päeval soovitati põlluusside hävitamiseks kesa
künda.
Päeva teine nimetus on arvatavasti karust nime
saanud. Eelkristlikul ajal pühitseti seda päeva, mil
Pühal Karul võetakse rakmed suust ja ta hakkab
poegadega ringi käima. See on ka kiskjate
tõrjepäev.

20. juuli – eliapäev.
Prohvet Eelija päev.
Kui ta pühamees Eliisaga koos kõndis, vaata, siis
sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused
lahutasid neid üksteisest ja Eelija läks
tuulepöörises taevasse (Piibel. Kuningate raamat)

22. juuli – madlipäev
Issand õpilase Maarja Magdaleena päev.

23. juuli – birgittapäev
Birgitta Rootsist, abtiss birgittalaste kloostri rajaja
(† 1373)

25. juuli – jaagupipäev
Apostel Jaakobus Vanema päev. Töökalendris on
tähisena : „Nüüd vikat varna ja sirp kätte.“
Jaagupipäeval võis juba uudsevilja saada. Oli
heinaaja lõputärmin. /E. Rätsep/ Peale
jaagupipäeva läheb raudnael heina sisse – raske
niita, hein on kalk. /Julius Tauer/
Kui oli vihmane suvi, siis jaagupipäev on kuiv.
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kuhja ei läheks.
Juulikuus on suur õitsemine möödas ja silmailu
vähem, kuid kes on südasuvel maganud lakas
magusalt uimastavas heinas, ei taha hommikul alla
ronidagi.
Juuli on heinalõhnaline kuu.

AUGUST – lõikuskuu, põimukuu,
mädakuu
On viljasaagi salvestamise aeg, mil peeti arvestust
ka loomatoidu ja ületalve peetavate loomade
kohta. Oli juba näha, palju heina saadi ja vaeti, kas
peab ädalat korjama, karja metsas veel hoidma
vm.
Mädakuu nimetus tulenes sellest, et loomadel,
inimestel ja ka viljal ilmnesid mädased protsessid.
Ka väike kriimustus võis mädanema minna.
Tähistaevast on paremini näha. Kõik muistsed
inimesed vaatlesid taevast ja andsid nimesid
kujunditele, mida nad nägid. Põuavälgud on
arvatud vilja valmistajaks ning seente külvajaks,
välk andis väärtusliku kingina tule,
vihmavalingutel oli jõud seda kustutada.
On öeldud, et nähtused mis kujundavad meie
maailma ja mis määravad inimkonna saatust,
pärinevad taevast.
Augustikuu ööde võlu on tähtede vaatluses
rukkiräägu seltsis. Kardeti hallaöid, sest need
viisid metsast ja lagedalt loomatoidu.

10. august – lauritsapäev, lauripäev

Laurentius – diakon, märter Roomas († 258).
Aegade algusest peale on tehtud õudseid tegusid.
3. saj. pühak Laurentius olla elusalt raudrestil
26. juuli – annepäev
põletatud. Sellel päeval on tulekeeld.
Anna ja Joakim olid Neitsi Maarja vanemad. See
Kuusalu kirik on temale pühendatud, eesti
päev on pühendatud Jeesuse vanaema Annale.
rahvaluules on tuntud tulehaldjas Laurits.
Annepäev oli peamiselt Lõuna-Eestis tähtis, seal
„Sel päeval söödi kirsse ja õunu, tehti õlut ja käidi
on ka paljud katoliiklikud kabelid Anne-nimelised. sugulastel külas. Hommikupoolikul viidi
29. juuli – olevipäev
esivanemate haudadele toitu: Võis ka herneraksu
Olav, Norra kuningas, märter († 1030).
minna, paha sõna ei öeldud. Käidi kiikumas. Sel
See oli kuningas Olavi tapu päev, kes ristiusku
päeval savitati ahjusid kilkide, prussakate ja
püüdis levitada ja paganate (pärismaalaste) poolt
lutikate tõrjeks … „ /A. Heintalu/
tapeti.
Laurits laotab kapsalehti, Pärtel keerab päid. /E.
Töötabelis oli ta lõikuse- ja külvipüha, kus lõigati Rätsep/
otra, rukist ja külvati rukist. Olevipäeval ohverdati Augustikuu teisel laupäeval üle aasta, vahel kahe
reeglina sikkusid, tallesid. Kasvõi kukk tapeti, aga aasta tagant toimub Mahu rannas pilliroofestival.
sel päeval pidi värske liha, värske leib ja juurvili
Tänavu 13. augustil.
laual olema.
15. august – rukkimaarjapäev
Olevipäevaks pidid kõik põllud küntud olema. Kes Neitsi Maarja uinumise püha, tema surmapäev.
hilines, sellel sõid ussid orase ära. Ka pandi sel
Katoliiklikus kirikus väga tähtis püha.
Päeval viimasele heinakuhjale müts pähe, et vihm

Lauritsapäevast pärtlipäevani küliti kõikjal rukist,
ainult vaesed, laisad ja vigased külvasid peale
pärtlipäeva – see oli kerjarukis teiste annetatud
jääkidest.
Rukkimaarjapäeval oli soovitav end pühades
allikates tervendada. Oli lambaniidu päev ja
Põhja-Eestis jäi kari kahele lüpsile päevas.
Rukkilõikus pidi olema tehtud, muidu läks vili
hallitama. Sellel päeval oli laat , siis tapeti
lammas. Kui ka laadale ei mindud, ohverdati
ikkagi lammas pidupäeva roaks.

20. august – taasiseseisvumispäev, lipupäev
Vabadussamba juurde viiakse lilli ja küünlaid.

23. august – kommunismi- ja
natsismiohvrite mälestuspäev
24. august – pärtlipäev, pärdipäev
Nahatöötlejate päev. Teadaolevalt nüliti
Armeenias apostel Bartolomeus elusalt, keskajal
sai temast raamatuköitjate, nahakaupmeeste ja
kingseppade kaitsepühak. Kirikutes tähtis päev.
Loodustähelepanekutest on teada, et pärtel viskab
külma kivi vette, sügis hakkab lähenema.
Pärtlipäeval loobuti Põhja-Eestis teolistele

VALLAVALITSUSES
8. juunil
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust kolmele avaldajale.
Kat. üksuse jagamine
Nõustuda Aivar Selgele
kuuluva, Unukse külas asuva
Pundri kat. üksuse jagamisega ja
kahe eraldi kat. üksuse
moodustamisega.
Moodustada Pundri ja
Kuuseoksa kat. üksused
Maade munitsipaliseerimine
Kinnitada katastriüksuse piirid
ja pindala järgmiselt:
Maarja kabeli kat. üksus, kohaaadressiga Viru-Nigula alevik,
pindala 0,3 ha, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa.
*
*
*
Vasta tee 4, koha-aadressiga
Viru-Nigula alevik, pindala 0,5
ha, sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste elamumaa.
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keskhommikusöögi andmisest. Oli viimane aeg
humalakäbisid korjata.
Augustikuu viimane laupäev on iidetulede
süütamise päev. Alates 1994. aastast on iide- või
iilastuled vilkunud ka Mahu rannas nagu mujal või
muistegi. Taastatud on väga ilus komme.
Rahvamaja koos vallavalitsusega korraldab
augusti viimasel kümnendil esimesse klassi
minevatele lastele suvepäevad, mis kestavad ca 3
päeva. Käiakse muuseumis, raamatukogus,
Tallinna loomaaias, tehakse spordipäev.
Augusti lõpupoole saab juba suveõunu süüa, ööd
lähevad pimedaks ja päeval käib paljudes peredes
kooliks ettevalmistamise sagin. Meeled on
erksamad kui südasuvel ja tuleb meelde üks vana
Augustite ütlus : „Kuule, Augusti poeg August,
käes on august, tule nüüd välja sellest august, ütles
August teisest august.“
A. Heintalu „Estide (tšuudide) hingestatud Ilm“
L. Vahtre „Maarahva tähtraamat“
Aitäh Aliise Aasmäele ja kõigile tekstis mainitud
isikutele – tänu teile ongi see jutt koostatud !

Heili TARJAN

Lähiaadresside muutmine
Muuta Viru-Nigulas asuva 9
kat. üksuse lähiaadress
järgmiselt:
Vana
lähiaadress
Biopuhasti
Generaatori
Karburaatori
Kombainikuuri
Piduri
Süütepooli
Toriseja
Viru-Nigula
alajaam
Väntvõlli

Uus
lähiaadress
Maarja tn 14
Põllu tn 2a
Põllu tn 1a
Vasta tee 2b
Maarja tn
10a
Maarja tn 8a
Maarja tn 8b
Maarja tn 4a
Maarja tn 6a

Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba OÜ
Alexweldile kõrvalhoone
laiendamiseks Kunda külas
Allika maaüksusel.
Üldhooldekodusse
paigutamine ja
ülalpidamiskulude tasumine

Tasuda Viru-Nigula valla
eelarvest SA Kiviõli
Tervisekeskuses hooldusel
viibiva isiku hoolduskuludest
puudujääv osa.
Hooldaja määramise avalduse
läbivaatamine
Võttes aluseks Viru-Nigula
Vallavolikogu 29.03.2005
määruse nr 5, annab ViruNigula Vallavalitsus korralduse
mitte määrata sooviavaldajat
raske puudega isiku hooldajaks.
Avaliku ürituse loa andmine
Anda nõusolek MTÜ-le Kunda
Külaselts Kunda küla jaanitule
korraldamiseks.

22. juunil
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
1800,46 € eest 11-le avaldajale.
Maksta täiendavat
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sotsiaaltoetust 390,25€ eest kolmele avaldajale.
2016. a hajaasustuse programmi rahastamise
otsustamine
Rahastada 100%-liselt alljärgnevad toetused:
Taotleja

Projekti
valdkond

Varvara
Klemmer
Kristi
Koppen
Heiki
Neelokse
Kaja
Seene
Elle Glušt
šenko
Anneli
Aasamets

puurkaevu
rajamine
puurkaevu
rajamine
kanalisats.
rajamine
Puurkaevu
rajamine
kanalisats.
rajamine
Puurkaevu
rajamine

Riigilt
ja
KOVilt
saadav
toetus
693,00

Omafinantseering

347,00

2808,00 1404,00
1966,00 984,00
2848,00 1424,00
1576,00 788,00
2920,00 1460,00

Teha ettepanek 7. kohale jäänud taotlejale, Agafja
Gumenjukile projekti osaliseks rahastamiseks.
Laura Porovarti kinnitamine Viru-Nigula
koduloomuuseumi juhataja ametikohale
Kinnitada L. Porovart Viru-Nigula
koduloomuuseumi juhataja ametikohale.
Sõlmida L. Porovartiga tähtajaline tööleping kuni
04.09.2016.
Ehituslubade väljastamised
Anda välja ehitusluba Mari Viigile puurkaevu
rajamiseks Mahu külla, Kuldneri maaüksusele.
Ehitusluba väljastada Mari Viigi nimele.
*
*
*
Anda välja ehitusluba OÜ Lammasmäe
Puhkekeskusele sauna ümberehitamiseks Linnuse
külas, Jahimaja maaüksusel.
Ehitusluba väljastada OÜ Lammasmäe
Puhkekeskuse nimele.
*
*
*
Anda välja ehitusluba Lea Valterile üksikelamu
püstitamiseks Kalikülas, Tammetõru maaüksusel.

Millest tuleneb erinevus ravimite hindades?
Keili Kõlves, Ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht
Sama toimeainega ning samal kujul (tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis müügil erinevatelt
ravimitootjatelt. Seejuures vastavad need kõik toime, ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele nõuetele
ning erinevus patsiendi jaoks seisneb peamiselt hinnas. Üldistatult võib öelda, et eelkõige kulgeb
hinnaerinevus originaalravimite ja geneeriliste ravimite vahel. Tulenevalt oma valikust on inimestel
võimalik ainuüksi ühe ravimi pealt säästa kümneid eurosid aastas.
Soodsam hind ei tähenda kehvemat ravimit
Originaalravim tähendab, et ravimitootja on toonud turule uudse ravimi, kus toimeaine või
manustamisviis on senisest erineva mõjuga. Geneerilised ravimid on originaali koopiad, millel on
tõendatult sama toime ja ohutus. Kuna uudsele ravimile müügiloa saamiseks eelneb pikk ja kulukas
kliiniliste uuringute periood, on originaali omanikul mõne aasta vältel ainuõigus ravimit toota ja müüa.
Seda nimetatakse patendiajaks. Selle perioodi jooksul on tal võimalik teenida tagasi ravimi
väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning säilitada huvi ka edasiseks arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad saavad alustada ravimi tootmist ja turustamist pärast ravimi patendiaja
lõppu, ilma et peaks kordama algselt tehtud uuringuid. Nii on justkui pool teed käidud ja sellest
tulenevalt saab ravimit turustada madalama hinnaga. Küll aga peab ka iga geneeriline ravim läbima
testid, millega saab tõendatud originaalile sarnane ravitoime ja ohutus inimestele. Konkurentide turule
saabudes võib juhtuda, et ka originaali tootja langetab ravimi hinna geneeriliste preparaatidega samale
tasemele.
Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja jaoks ravimifirmade kehtestatud hinnast. Haigekassa hüvitab
ravimite kulu kindlustatutele kuni piirihinnani. Kui patsiendile on välja kirjutatud või ta soovib osta
ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva piirhinna ja ravimi müügihinna vahe ise
katta. Piirhinnad kehtestatakse sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupile, mida kantakse
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soodusravimite loetellu. Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil
ja 1. oktoobril) ning samaaegselt võivad muutuda ka ravimite piirhinnad. Ravim, mis näiteks juuni
lõpus on patsiendile soodsaim, ei pruugi seda juuli algusest enam olla. Seega tasub iga ostu juures
küsida apteekrilt nõu soodsaima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit
Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril kohustus pakkuda ostjale
sobivate ravimite hulgast soodsaimat. Kuigi üldiselt on määratud toimeaine piires erinevate
ravimpreparaatide vahetamine ohutu, ei saa välistada, et arst peab meditsiinilistel põhjustel retsepti
koostama pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse konkreetse tootja kindla preparaadi nimetus. Sel
juhul peab arst patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui ravim ei ole
asendatav, tuleb patsienti teavitada asendamise keelamisest ja selle põhjusest.
Riigiportaalis www.eesti.ee on igal ühel võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept kirjutati välja
toimeainepõhiselt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka. Oma retsepte saab vaadata
riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid).
Toimeainepõhiselt koostatud retseptil on märge "Toimeainepõhine" (Retsepti detailinfo ->Andmed arsti
juures ->Pakendi kood, nimetus, arv). Konkreetse pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks just
selle tootja konkreetne ravim oli inimesele antud juhul vajalik (Andmed arsti juures ->Asendamatuse
põhjendus). Juba välja ostetud retseptide puhul saab vaadata, kas ostetud ravim kuulus soodsamasse
gruppi või oli ruumi kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel ka ise ravimite kirjutamise ja väljastamise
protsessis aktiivselt osaleda.

VII pilliroofestival Mahus

V

iru-Nigula Vallavalitsus on korraldanud
pilliroofestivale alates aastast 2004 kokku
6 korral. Aastatega on festivali programm
üldjoontes olnud sarnane, erinedes üksikutel
kordadel esinejate valiku ja töötubade sisu poolest.
Oma osa on festivalil olnud ka Mahu Külaseltsi
poolt ette võetud tegevustel kas rookoolituste
Fotomeenutus eelmisest pilliroofestivalist Mahus
korraldamise või traditsiooniliste rookatuste
Foto: Eva Klaas „Virumaa Teataja“
ehitamise näol. Tänaseks on festivali alal
rookatusega kaetud 3 vana võrgukuuri, püstitatud
sadama ajalugu kajastav infotahvel koos pilliroost maastiku kujundamisel, reipa enesetunde ja
meresõidu elamuse. Töötoa korraldamisele on
katuse ja külgtarindiga.
kaasatud 5 külaelanikku oma isiklike paatidega.
Sel korral on kavas keskenduda pilliroole kui
Festivali töötubades saab sel korral tutvuda
elukeskkonnale ja maastikuelemendile, mistõttu
pillirooteemalise fotonäitusega, valmistada koha
esinemiskollektiive on kutsutud vähem ning
peal pilliroost mitmesuguseid kaunistusi, teha
rohkem on rõhku pandud osalejate
rooteemalist vaasimaali, meisterdada ujuvaid
aktiviseerimisele.
küünlaaluseid ja osaleda konkursil „Parim
Korraldatakse õpetlik ja romantiline rooretk, mille pillirooskulptuur“. (Skulptuurid põletatakse
pidulikult muinastulede öö käigus). Laste jaoks on
käigus külastatakse giidi juhatusel Mahu küla
festivalil mõeldud eraldi tegevusjuht. Mahu
talusid, matkatakse läbi hooldatud ja hooldamata
Külaseltsi võrgukuuris on avatud väljapanek
rannaniitude, võsastunud ja roogu kasvanud
talutöövahenditest ja käsitöödest. Külaseltsis on
kaldaalade kuni Venatsaare neeme tipuni, kust
naastakse paatidel sadamasse, et jätkata külaplatsil avatud disaini töötuba, kus on võimalik õppida
kardinate kujundamist, kasutades sealjuures ka
festivalitegevustega. Rännaku radiaali pikkus on
pilliroogu.
ca 4 km ja annab osalejatele pildi inimese osast

Töötubade ajal sisustab aega muusikakollektiiv
„Kimp“ Mäetaguselt ja päevajuht, kes esitavad nii
regilaule kui merelaule erinevate
muusikariistadega, organiseerivad seltskondlikke
mänge ning juhatavad sisse erinevaid tegevusi.
Festivalikülalistele õpetab pärimuslikke
rahvatantse tantsukollektiiv (nimi täpsustamisel).
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Simmanil esineb ansambel Kentukid 4 tunnise
kavaga.
Esinejaid toitlustatakse, tellitud on välitualetid
ning turvateenus. Üritust reklaamitakse flaierite,
erinevate meediakanalite ja piletilevi kaudu.

Pilliroofestival toimub 13. augustil Mahus.
Ene Ehrenpreis

Viru-Nigula kirikusse
jõudis uus Neitsi
Maarja kuju

Heade annetajate toel sai
ostetud klassikaline Lourdese
Jumalaema kuju, mis pühitseti
Tartus, Neitsi Maarja
pärispatuta saamise kirikus ja on
nüüd jõudnud Viru-Nigulasse.

jaloost teame, et
maarahvas kogunes
heinamaarjapäeval ViruNigula Maarja kabeli juurde nii
katoliku perioodil kui ka
esimestel reformatsiooni järgsetel sajanditel.

A

Kuju asub Viru-Nigula Püha
Nikolause kiriku selleks
otstarbeks remonditud
käärkambris. Kohaliku luteri
koguduse lahkel loal ja kaasabil
on korrastamisel käärkambri
põhjaseinas asuv nišš kuju
asupaigaks.

Rahva seas armastatud
heinamaarjapäeva tähistamine ei
tahtnud kuidagi lõppeda,
valitsejate vastuseisust
hoolimata.
Alates 2000. aastast on taas
kogunetud heinamaarjapäeva
palverännakule Maarja kabeli
juurde. Katoliiklased tulevad
kohale kõikjalt Eestist ja on
tuldud ka välismaalt. Aastaaastalt aina enam on
palverännakul hakanud osalema
ka luterlased.
Seni on palverännaku
protsessioonis kantav Neitsi

Maarja kuju toodud kohale
Tartust, Neitsi Maarja
Pärispatuta saamise kirikust.
Möödunud aastal algatasime
korjanduse Viru-Nigulasse oma
Neitsi Maarja kuju ostmiseks,
mis asuks kogu aasta kohapeal.

Tänu Viru-Nigula Hariduse
seltsi heldele annetusele saame
tellida ka postamendi, millele
kuju asetatakse. See puidust alus
valmistatakse Meelis Parijõele
kuuluvas kohalikus puidufirmas.
Selle aasta palverännak on
seega eriline, esmakordselt
kantakse protsessioonis Neitsi
Maarja kuju, mis jääbki ViruNigulasse.

Signe Taremaa

Viru-Nigula valla juuli – augustikuu kultuurisündmused
2. juulil, 16. – 17. juulil; 30. – 31. juulil ja 13. augustil Vasta mõisas „Unustatud
Mõisad 2016“ . Ekskursioonid giidide juhendamisel, töötoad, avatud mõisakohvik
6. – 19. juuli Viru-Nigula – Rumeenia – Bulgaaria – Türgi reis meie valla ja
naabervalla reisihuvilistele
9. juulil kell 15.00 Mahu rannas Sõbralaat/ Sepramarkkinat (vt reklaam lk 8)
31. juulil kell 10.30 seiklusmäng/ tervisepäev Iilas
13. augustil kell 15.00 Mahu rannas VII pilliroofestival
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21. augustil kell 11.00 Viru-Nigula alevikus Viru-Nigula rahvajooks
22. – 25. augustini „Viru-Nigula valla laste suvepäevad“
22. augustil muuseumiõhtu, 23. augustil spordi- ja raamatukogu päev, 24 augustil
tutvutakse Vasta kooliga. 25. augustil ekskursioon Tallinnasse.
27. augustil kell 20.00 Muinastulede öö Mahu rannas
28. augustil kell 10.30 seiklusmäng/ tervisepäev Letipeal

Sünnipäevad juulis
Maria Dimitrijeva 94 – 12.07
Olga Leppik 89 – 08.07
Richart Parovart 88 – 01.07
Armilda Grauberg 85 – 07.07
Artur Normak 85 – 18.07
Harri Laugas 84 – 05.07
Helga Niin 84 – 11.07
Erna Orgmets 84 – 12.07
Ella Reskov 81 – 05.07
Maie Roossaar 80 – 25.07
Miina Orgmets 75 - 02.07
Maimu Türkel 75 – 08.07
Toomas Küngas 75 – 23.07
Palju õnne !

Sünnipäevad augustis
Hilda-Elfride Laever 86 – 13.08
Laine Rebane 86 – 29.08
Boriss Keimar 84 – 16.08
Laine Kokk 83 – 15.08
Tõnis Talimaa 82 – 28.08
Milvi Kippar 81 – 02.08
Linda Parijõgi 81 – 31.08
Aime Penjam 80 – 12.08
Vello Tiimus 80 – 23.08
Lembit Adli 75 – 02.08
Palju õnne !

Juulikuus Viru-Nigula raamatukogu
avatud kolmapäeviti ja neljapäeviti
10.00 – 17.00

Kutse tantsule
Meie polka
Eino Puhilas
Eided-taadid, noored, vanad,
tulge polkat tantsima.
Pillimehed mängu ootel
pange pillid üürgama.
Tantsib noor ja tantsib vana,
eitki tammub nagu kana.
Taadil jalad väledad,
silmad rõõmust säravad
Hopa, hopa hop-pa-pa,
eit, ärataadist maha jää !
Hopa, hopa hop-pa-pa,
taatki hakkab väsima
Tulge kõik nüüd tantsuringi,
ärge hoidke oma kingi !
Hopa, hopa hop-pa-pa,
tantsi nii, et põrub maa !
Pillimehel kõva käsi,
ei ta niipea ära väsi !
Õhtu pikk ja aega küll,
tantsi, kuni hüüab pill !
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Sõbralaat Mahu rannas
Laupäeval, 9. juulil 2016
15.00 – Laada algus
15.00 – 22.00 Võrgukuurides avatud käsitöö näitus-müük.
Näitused Mahu küla ajaloost, vanadest püügi vahenditest, sõbrakaubanduse ajaloost, piirituseveost.
Elis Saare maalide näitus, Heinar Eriksi puunikerduste näitus.
Müügil kohalike meistrite käsitööesemed: tikitud rätikud,
padjapüürid, saunalinad, pearätid, kaardid, albumid jpm.
15.00 – … hommikutundideni avatud:
RANNAMEESTE KÕRTS
Endises kalatsehhi hoovis avatud stiilne külakõrts, kus saab ka
sooja sööki, õhtul mängib tantsuks bänd.
16.00 – Sõbralaada pidulik avamine, Soome külaliste vastuvõtmine,
lipu heiskamine.
Külaliste tervitamine, sõnavõtud, kingituste vahetamine.
16.30 – Taidlusrühmade esinemised.
Esinevad külalised Soomest, „Lahemaa rahvamuusikud“,
Kunda memmede tantsurühm, Viru-Nigulast „Maarjapiigad“.
Esinejate toitlustamine
19.30 - Tantsuks ja rõõmsaks meeleoluks mängib ans. „Limit“
21.00 – Lõkketule süütamine rannas.
Üritus on tasuta
Viru-Nigula Teataja * väljaandja Viru-Nigula Vallavalitsus * toimetab Marit Laast * info 32 29 631

