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Torm tegi Sulbis palju pahandust

Hea Sulbi rahvas! Soovita Sulplast kõigile sugulastele 
ja tuttavatele, kes on Sulbist pärit!
Aita ka ise lehetegemisele kaasa: kirjuta meile ja 
saada pilte Sulbi inimestest ja sündmustest!
SULPLANE

Torm rebis Sulbis kortermajalt katuse.

KRISTEL LALL

8. augusti torm vapustas 
ka Sulbi rahvast, tekita-
des kahju paljudele pe-
redele. 

Ivar Rosenbergi pere eluma-
ja peale kukkus nulg, tekita-
des katusesse augu. Õnneks oli 
maja kindlustatud, kuid pere-
rahvas peab katuseparandami-
sel kannatust varuma: kahju-
käsitlemine võtab rohkete kah-
junõuete tõttu aega. 

Puid murdis torm ka par-
gis. Tuul oli lausa nii tugev, 
et Pühajõe kaldal elava Ants 
Roone sauna peale langes puu, 
mis tuli maast lahti koos juur-
tega. 

Tugev tuul lõhkus ka pere-

kond Ermeli pooleli oleva hoo-
ne katuse. Sulbi poe tagune tee 
kuni majadeni oli täis murdu-
nud puid. Puu oli tee peal ka 
enne Sulpi sissesõitu. 

Raskes seisus on siiamaani 
kortermaja, millelt tuul pea-
aegu terve katuse maha rebis. 
Vaid kõige äärmistele elanikele 
(Anneli Habe ja Ilme Allas) jäi 
katus pea kohale. Katuse pa-
randamisega hakatakse peagi 
tegelema. 

Kohalikud elanikud abis-
tasid neid, kellele torm oli lii-
ga teinud – vedasid katusetü-
kid ühte kohta kokku, lõikasid 
puid, tegid teed okstest puh-
taks jne. 

Tuleb loota, et torm enam 
Sulbi kanti ei satu ning kahjus-
tused likvideeritakse võimali-
kult kiiresti. Ants Roone sauna peale langes võimas puu.
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OMAKANDIMEES MÄLETAB:

Tugigrupp aitas töötuid lastevanemaid

Edimäne mälestüs 
kuuritsast

Taa võise olla joba kümme 
aastat tagasi, ku üts Haki kü-
lä habeme ja umba hää jutu-
ga miis kutse meid perega Vii-
tinale. Ta kõneli ütest erilid-
sest kalapüügi võistlusest, mi-
dä muial Eestin ei tohtvat te-
tägi. Ma’ olli siis 18 aastat vana 
poiskõnõ. 

Es oleki muud, kui ütel su-
vitsel pääval ollimigi kõik pe-
rega Viitinan. Sääl olliva jo-
ba egäsugutsit kohale tulnu, 
egalütel mingi kostüümike sä-
län. 

Esä mul pidi ka püüdmä 
minemä, aga ta es taha väega 
vette minnä. 

Ümberringi oll joba pal-
jo sõpru kogunenu ja lämma 
ilma ja väiksu soroga oll tuju 
kõigil lõbusas lännu. 

Edimält oll aga kostüümi 
vuur. Minno aeti sõs akvalan-
gi ülikunda sisse, algul pidi esä 
sinnä sisse pantama, aga tal-
le oll ülikund nii suur, et oles 

Külade
suvekool

oli huvitav
Kagu-Eesti külade tänavune 
suvekool toimus 18.–19. juu-
nini Nõiariigis. 

Kui kohale jõudsin, olid 
tunnid juba alanud. Registree-
rumisel anti päevik ja pasta-
kas. Korrapidajad panid päe-
vikutesse kleepse vastavalt rik-
kumistele. Sain «hilines tundi» 
kleepsu. 

Olin registreerunud «Tule-
vikuküla» töötuppa, kuna see 
tundus kõige huvitavam. 

Selles töötoas oli umbes 30 
inimest – igaüks pidi tutvus-
tamiseks enda nime tagurpi-
di ütlema ning rääkima sellest,  
mis on tema kodukohas põne-
vat, mida teistelgi tasuks vaata-
ma minna. 

Esimese hoobiga rääkisin 
Sulbi Jaanipäevast ja mihkli-
laadast. 

Kui tutvustusring oli läbi, 
jaotati meid gruppidesse. Iga 
grupp pidi paberil kujutama 
oma tulevikuküla. 

Koolitajad Piret Jeedas ja 
Marek Mekk ütlesid, et kujut-
lustes on kõik  võimalik ja lu-
batud. 

Hakkasime siis tööle, kuid 
peagi mõistsime, et ei oska-
gi väga fantaasiarikkad olla – 
ikka jäime reaalsuse piirides-
se. Kõige ebareaalsemana ku-
jutasime liiklusvahendina te-
leporti. 

Meie grupi unistuste kü-
la kujunes küla mastaabist kõ-
vasti suuremaks. 

Seal oleks külakeskus, eri-
nevad hobiringid, kaubandus-
keskus, kasiino, ööklubi, spor-
diklubi jne. Nagu  suuremates 
linnades. 

Fantaasiana tõime väl-
ja mineviku-oleviku-tuleviku 
looma aia, mis oleks väga vah-
va. 

KRISTEL LALL

sinnä är lämbnu. 
Saisemi lava pääl, min-

gi imelik riistapuu käen, toki’ 
ja võrk noide vahel. Kaeti sõs 
kõik üle, seletäti asju ja saadeti 
uutma stardipauku.

Kalapüügis otsiti hää ko-
tus välla ja valmistadi kõik et-
te. Ma pidi nakama kotipoisis, 
pisteti mulle vana kardohka-
kott kätte ja üteldi et valmis. 
Egä ma edimält es tiiä, mis tuu 
hindäst kujotas. 

Aga vahepääl oll imä är kao-
nu. Alles perän sai tiidä, et imä 
oll ka lännu kallu püüdmä. A 
tõise võist kunda. 

Äkki käve stardipauk ja 
kõik hüpäsivä vette. Ma pi-
di iinpuul kallu hirmutama, 
mehe takan aieva võrku. Mi-
tu kõrda võeti kuurits välla, ai-
nult muda ja teo olliva, ei ütte-
gi kalapoiga. 

Kalda päält käve kõva kaasa-
e läminõ. Ooodati pingsalt kal-
la, aga no es tulõ üttegi võrku.  

Äkki hüüti: «Käen, käen!» 
Ütsainukene uimekandja sipel 
võrgun. Kõigil oll kistumada 
hää miil tuu ilmaime peräst. 

Mi’ võistkunna hüüdlau-
ses saigi: «Käen, käen!». Me-
he hüüdsevä vaihepääl: «Koti-
poiss, anna püügiõlli!» Ma es 
saa alul arvu, mis na tahtva. 
Hüüti sõs: «Kae koti põhja!» 
Sääl oll putõl. Inne es nakka 
keski liikma, ku lõvvatäus oll 
lastu.

Järven sai kokko ka hindä 
imägä, kel oll sälän pitsilinõ 
üüsärk. No mis sa kostad! 

Meestel oll siis selge, mil-
le kala es näkkä. Naasõ olliva 
kõik kala är’ joba püüdnü. 

Kalda pääl meestel oll il-
los kaia kuis kolm naast tegevä 
märja üüsärgi sõud: pikä ham-
mõ sälga aetu, lükseva kuurit-
sat ja topseva inne kallu kotti. 

Mu imäst saigi nii kirglik 
kuuritsaga püüdja. Tä om hul-
ga aastit joba püüdmän käünü 
ummi raamatukogohoitjist 
sõbrannadega. Ütel aasta saiva 
esigi edimädse koha kostüümi 
katekoorjan. A mi’ esägä olõmi 
olnu inne kalda pääl päältkaija 
ja ilosidõ naisi vahtja. 

VAIDO ERMEL

REET KÄÄR, tugigrupi juht

Sulbis käis viis kuud koos 
tugigrupp töötutele las-
tevanematele, grupitöö 
lõpetas väike matk juuni-
kuu lõpus.

Tugigrupis osalenud said nõu 
peresuhete, lastekasvatuse, 
stressiga toimetuleku, töö- ja 
pereelu ühitamise, seadusand-
luse, rahasäästmise ning muu-
des küsimustes. Neile õpetati 
ka tööle kandideerimiseks va-
jalike dokumentide koostamist 
ja konfliktide lahendamist. 

Grupinõustamist juhen-
das Piret Kahre, kes oma po-
sitiivse olekuga aitas osaleja-
tel ennast analüüsida ja enese-
kindlust juurde saada. Säästu-
aja nippide kohta tegi põhjali-
ku ülevaate Kristelle Korstnik. 
Seadusi käis tutvustamas Too-
mas Lokk. 

Igal kooskäimisel tehti li-
saks loengute kuulamisele ka 
ise midagi oma kätega valmis. 
Õpiti kaarte ja kodukaunistusi 
meisterdama, kindaid ja käti-
seid kuduma, ehte- ja hoiukar-
pe valmistama ning võeti ette 
ühine küpsetamine. 

Lisaks külastasid projektis 
osalevad pered kevadisel kooli-
vaheajal Võrumaa muuseumi 
ja Väimela tervisekeskust. Su-
ve hakul toimus väljasõit Tar-
tu botaanikaaeda ja Antoniuse 
Gildi. Külastasime ka Sõmer-
palu hooldekodu. 

Grupis osalenud olid tegu-
sad ja soovivad sügisel jätka-

ta kooskäimist eneseabigru-
pis. Tulevase grupiga võivad 
liituda teisedki lastevanemad, 
kes tunnevad vajadust midagi 
juurde õppida.  

Augustis alustab uute osale-
jatega tugigrupp kooskäimist 
Sõmerpalus.

Tugigruppide kooskäimine 
on üks osa MTÜ Sulbi Maa-
rahva Seltsi ja SA Dharma ka-
heaastasest projektist «Koos-
töö=lahendused». 

SA Dharma toetab lasteva-
nemate  tugi- ja  eneseabigrup-
pide tegevust, et aidata nii ini-
mestel tööd leida või ära hoida 
töötuks jäämist.



Sulplasõ Umal Pidol Sulbis etendus taas «Kosjakased»

Etendus «Kosjakased». 

Sulplasõ Umal Pidol.

ŠTUBISE KÜLLI

Laulu' linnaku' lakja
egäle poolõ:
Mehikuurmast Misso, 
Moostõ ja Mammastõni
Põlvast Parkseppä, 
Piussa, Põlgastõlõ,
Vana-Antslast Vahtsõliina, 
Veriorra, Varstulõ ja Võrolõ
Sangastõst Sarru, Sulpi ja 
Sõmmõrpallo,
Karilatsist Kapõrahe, 
Kanepihe, Kasaritsa,
Leevakult Lasvalõ, 
Luusi ja Tilssi
Himmastõst 
Haanimaa mäki vaihõlõ,
supsaku Suurõ Munamäe 
otsa...

(Helena Linnamäe)

Lehekuu katõkümne ütsändä 
päävä õdagu rõkas Intsikur-
mu pedäjide all pääle kolmõ-
tuhandõ laulja võro keelen üle 
tillokese Eestimaa. 

Peeti pito, mis es jäta kül-
mäs üttegi inemist, kes hinnäst 
võrokõsõna tund.

Teedä värk, et laulupidol 
saava püüne pääle ainult nuu', 
kes koskil koorin üten laulman 
käiva. Mi' külän säänest kuuri 
ei olõ. 

Pido kõrraldajail tulle talvel 
hää plaan, et võis kokko kutsu 
ka kunnakoori. 

Raadiost hõigati maha, et 
kes esi' tahtva kuuri kokko 
panda, pidägu plaani ja panku 
hinnäst Võro Instituudin kir-
jä. Pää-asi et kunna viisi pidä-
va ja üts kunn piät nuuti kah 
tundma. 

Mullõ tuu mõte es anna ra-
hu ja kõnõli laulunaistõlõ an-
samblin, et teemi ka kunna-
koori ja läämi pidolõ. 

Pääkunnõ proovin

Mõtõldu ja tettü, kävi pääkun-
nõ proovin Võron kõrra, kos 
lauldi laulu' läbi ja anti ope-
tussõna üten. 

Kunnakoorin võisiva olla 
nii naasõ, mehe kui latsõ. Sai-
mi hindä seltsi üte meesterah-
va kah. 

Teimi paar pruuvi, lauluhi-

mo kõigil suur ja laulu saiva' 
ruttu selges. Kõrra kävimi Võ-
ron tõistõ kunnõga üten laul-
man peris dirigendi käe all. 
Sääl saimi' kõik kittä, et laulu 
selge ja kõik om hää.

Vaja ol' viil tettä plakat, kos 
koori nimi pääl, et rongikäi-
gun olõs näta', kes mi olõmi ja 
kost tulõmi. 

Tükk rõivast, kirivä tähe' 
umbli pääle ja olgi valmis. Mi' 
kuur oll' küll tillokõ, aga tuu 
iist plakat sai pirakas. 

Rongikäigun sai hulga nal-
ja. Nii mõnigi päältkaeja es 
mõista mi nimme – Sulplasõ’ 
– vällä lugõda. Oll' aga tar-
gembit kah, nii et kui ütskõrd 
Põlva järve veerest Intsikurmu 
jõudsõmi olliva helü «hurraa!» 
rüükmisest parasjagu käheda. 

Mi' laulsõmi ütiskoori ne-
li laulu. Noist kattõ, «Kõnõ-
traat» ja «Võromaa laulu’», 
lauldi kats kõrda, nii hinge lät-
sivä lauljile ja päältkaejile.

Es mahu' püüne pääle 
är'

Päivä pruuvsemi kõik proo-
vin püüne pääle är' mahtu. Et-

te om nättu tuu Intsikurmu la-
va katõ tuhandõ inemise jaos, 
aga meid oll' kolm tuhat kolm-
sada. 

Katõkõistõ rean mahtumi 
iks kenäste är', osa jäie ka mu-
ro pääle, aga dirigenti näivä iks 
kõik kas vai üte silmäga. 

Pidimi sääl kässi ja jalgu-
ga ka vehkma, tu ol tsipakõnõ 
keerulinõ, aga saimi hakkama. 

Dirigent kiilsõ, et jätku õda-
gus kah hellü, ei massa proo-
vin kõkke võimu vällä panda. 
Kõik kävi nala ja lustiga.

Laulupido

Peris laulupido oll' õdagu, aga 
tegevusõ toimusiva joba hum-
mogust pääle. 

Põlva liinan järve veeren 
oll' kah lava, kos esineti pää-
vadsel aol. 

Samal aol peeti staadioni 
pääl laata. Sääl müüdi esitettü 
käsitüüd, süüki-juuki ja taimi. 
Ma esi möi kah ummi käsitüü 
asju uma perega. 

Kõrraldajailõ jäimi silmä 
uma Taga-Melga talu tarõkõsõ 
vällapanekuga. Saimi tenokir-
ja ja kingituse mälestuses, ku 
kõgõ ilosamp müügikotus tuu 

laada pääl.
Päiv läts tüüd teten ja 

lauldõn. Es aja väike vihma-
sops rahvast lakja. 

Kui olõt sääl laulukaarõ 
all, külg-küle kõrval ja laulat 
uman keelen, sõs saat arvu kui 
kangõ rahvas mi olõmi. 

Meil om uma Võromaa, 
Võro kiil ja uma laulupido 
kah....

Olõ ei vaja minnä Pariisi 
egä Brüsselile vaid siin saman 
saa umma eesti asja aia'. Tu kes 
esi pidol kävi, nägi esi toda il-
lo ja lusti. Tuu kes nüüd es jõv-
va, minku järgmine kõrd kind-
lalõ.

Mi naasõ ütli kah, et ku tulõ 
uus pido, läämi laulami jäl-
le. Kes siis viil kui mi esi hoia-
mi uma külä Eestimaa kaardi 
pääl. Pallo ei olõki vaja. 

Tulõ lihtsalt tarõst vällä 
minnä hindäsugustõ sekkä ja 
ütenkuun saava ilosa asja kõr-
da saadetu. Kui mõtelda tuu 
pääle, et inemisel om pääle iho 
hing kah, sõs säändene pido 
and hingele tüküs aos süvvä.

Suur teno pido eestvidä-
jailõ ja olõs neil tervüst ja taht-
mist iks tettä paari aasta peräst 
uus pido.

Algus maikuu Sulplases

1970. aastatel aastatel olid kõi-
ge meeldejäävamad üritused 
segakoori ja puhkpilliorkestri 
juubelikontserdid. 

Koorijuhi Kalju Kongo 50. 
sünnipäeva tähistati kontser-
diga, kus paljud laulud läksid 
kordamisele. Kooride festivalil 
saavutati rajooni ulatuses tule-
muslik koht. 

Tantsumuusikat mängis rah-
vamaja instru men taalansam-
bel: Jaan Reiman (ansambli 
juht) Aime Suhhih, Sulev Land, 
Ado Kahre ja Olev Piigel.

Üritusi tuli korraldada tih-
ti, kuid iga kultuuriasutus pi-
di oma eelarvega toime tule-
ma. Peopääsme hind oli 50–60 

kopikat, mis kulus rahvamaja 
uuendamisele. 

Rahvamajale osteti uued 
toolid ja uus puhkpilliorkestri 
komplekt ning muud vajalik-
ku. Ühiste jõududega korras-
tati Maidla mägi. Elektri aitas 
vedada Mihkel Lõhmus. 

Kõige populaarsemad üri-
tused siinmail olid jaanipeod, 
kui müüdi 200–300 pääset. 
Jaaniõhtut alustas traditsioo-
niliselt puhkpilliorkester. Pär-
jad pandi pähe Jaanidele, kes 
süütasid lõkke. 

Kingituseks oli sõir. Sõira-
meistriteks olid Maria Vunder, 
Silvia Roon ja mina ise. Lõssi 
tõime piimameierist, hapen-
dasime ära, tegime kohupii-
ma. 

Esinesid taidlejad, mängi-
ti rahvalikke mänge, tehti nal-
ja, võisteldi sportlikes mängu-
des ja ei puudunud ka jaanika-
li. Tantsiti hommikuni. 

Toredad olid aastavahetuse- 
ja naistepäevapeod, kus kellel-
gi ei olnud igav. Kontsertidelt 
tulles istuti aianurka maha ja 
lauldi nii. et Sulbi kõlas! 

Kuulamisnaudingut pak-
kus Berta Laan omaloomin-
guliste lugudega akordionil. 
Ta laulis Salme Uderiga sopra-
nit – nad tegid seda nii hästi, et 
võis kuulama jäädagi. 

Särtsu andsid juurde meie 
muusikamehed Jaan Reiman, 
Ado Kahre ja Sulev Land. Oli 
eriline aeg see meie noorus-
aeg! 

Ilusaid mälestusi on nii pal-
ju, kallid lugejad, et kõike ei 
suuda korraga kirja panna. Ko-
gutud materjalide põhjal võiks 
kirjutada lausa raamatu. 

Soovin, et peaksime kal-
liks neid mälestusi ja meie au-
väärseid tegijaid, kes on jätnud 
unustamatu jälje meie koha-
likku kultuuriellu. 

Teile, armsad praegused te-
gijad, soovin edu töös ja ette-
võtmistes ning indu isetegevu-
ses. Kaasake ka endisi tegijaid, 
kes veel järgi on jäänud. 

Õnne ja tervist teie kodu-
desse, kodukandirahvas! Kir-
jutage ikka oma mälestustest 
ja tegemistest Sulplases!

KÜLLI LAND

AIRIKA SAAMO, 
Sulbi külateatri juhendaja

«Soo, see ongi siis vana 
Tõkkesilma kõrts. Ja kas 
sa näe, Suti küla paistab 
sealtpoolt!» – nende sõ-
nadega algas 30. juulil 
Sulbi vabaõhulaval Sulbi 
külateatri  esituses Lydia 
Koidula  «Kosjakased».

Miks just selline valik? Tegeli-
kult mingit valimist polnudki. 
Kui Aivar Rosenberg tuli ette-
panekuga elustada aastaküm-
neid tagasi Sulbi magasiaidas 
mängitud igihaljas armastuslu-
gu, siis nõustusin kohe. Esiteks 
sellepärast, et tollase etenduse 
peategelased Hans ja Miina ehk 
Jaan ja Hilja Reiman tähistasid 
sel suvel briljantpulmi. Teiseks 
sellepärast, et meie näitetrupile 
sobivad just sellised sellised saja 
aasta tagused näitemängud. 

Nõusolek oli kogu loo kõi-
ge kergem külg, siis algas töö. 
Kõige pealt tuli kirjutada pikk 
näite mäng peaaegu poole lühe-
maks, sest muidu oleks see kest-
nud kaks ja pool tundi. 

Raske oli ka näitlejate vali-
mine. Rolle sai päris mitu korda 
ümber vahetatud. Lõpptule mus 
jääb vaatajate otsustada, kuid 
minu arvates läks õnneks. 

Proovidega alustasime juba 
aprilli algul, aga ikkagi läks en-

ne etendust kiireks. Lavadeko-
ratsioonid valmisid alles paar 
tundi enne esietendust. 

Sellist pikka ja sügava ala-
tooniga näitemängu meie trupp 
varem mänginud polegi. Algul 
olin üsna kõhklev,  kas ma lii-
ga suurt ja keerulist tükki ette 
ei võta. Tagantjärele on mul va-
liku üle heameel, sest näitlejad 
arenesid iga prooviga ja küllap 
seda märkas ka publik. 

Nüüd on etendus valmis.  14. 
augustil mängisime seda Tsolgo 
külateatrite päeval. 20.–21. au-
gustil astume üles Kuhjavere 
teatrifestivalil Viljandimaal, kus 
eelmisel aastal kiidusõnu kuul-
sime. Loodame, et selgi korral 
läheb hästi.

Tänan kõiki, kes etenduse 
valmimisele kaasa aitasid: tubli-
sid näitlejaid, kes pika proovi-
perioodi välja kannatasid, möö-

da küla kostüüme-dekoratsioo-
ne otsisid ja kui mul närv hak-
kas üles ütlema, siis mind ma-
ha rahustasid! Tänan ka Roosu 
talu peremeest Aivar Rosenber-
gi, kes lubas meil oma majapi-
damisest võtta peaaegu kõike ja 
saatis isegi töömehed appi lava 
üles sättima. Eriti südamlik tä-
nu kodukandi rahvale, kes meie 
esietendust ka sel korral vaata-
ma tuli.
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