Meenutame laadapäeva
Jälle oli juuli kolmas nädalavahetus Mihkli kiriku platsil siginat-saginat
täis. Kuueteistkümnendat korda toimus Mihkli laat. Iga aastaga aina
kasvab meie valla suurim suveüritus.
Esimesed müüdimehedki tegid tänavu rekordi, jõudes laadaplatsile reede
hommikul kell 11 3o. Telke paigale sättides anti ikka jutu sees mõista, et
ega tänavu siia palju rahvast tule. Igal pool olevat 17-ndal vinged üritused.
Küsimata jäi sel korral, miks reedel pool platsi juba kauplemiskohti kinni
pandud oli?
Müüjate seas oli palju vanu tuttavaid, aga ka uustulnukaid.
Aastaid on Mihkli laat kippunud minema riidelaadaks, nüüd juba mitmel
korral on loomade ja käsitöö osakaal aina kasvanud. Oli kalkuni- ja
kanatibusid, seapõrsaid, jäneseid, lambaid jne.
Ei puudunud laadalt sepp, kes lasi soovijail endale ise õnnenaela teha.
Õpetajaid oli ümber sepa palju, aga kui tõsiseks naelatagumiseks läks,
selgus, et see polegi nii lihtne. Iga mees ei saagi sellega hakkama.
Sel aastal pakkusid Lihula naised laadal võimaluse ise savist voolida. Jälle
asi, mis pealt paistab lihtne, aga tegelikult nõuab päris palju kannatust ja
osavust.
Hästi läks kaubaks Cibuse toodang, mida sel korral oli nõus pakkuma OÜ
Ehar. Suitsukala ja koduse singi leti juurest ei tahtnud kuidagi sabad
lõppeda.
Lastele pakkusid meelelahutust seekord MTÜ Lõpe Noored. Usun, et
kostüümides juhendajad jäävad pisipõnnidele üsna kauaks meelde ja
tahtmine järgmisel aastal jälle issi ja emme käe kõrvale võtta ning
Mihklisse tulla on juba praegu hinges.
Muidugi Mihkli laada üks osa on mee-lelahutusprogramm, mis algab laada
avamisega ja lõpeb järgmisel hommikul koidukiirtega.
Laada avas Lihula puhkpilliorkester. Päeva juhtis ja jagas informatsiooni
Mart Tõnismäe.Alati on meie kavas oma valla isetegevus. Sel korral oli
laulu ja tantsu nii Lõpelt kui Koongast.
Rahvast naerutas Raimo Aas, sekka laulis lüürilisi laule Ervin Lillepea.
Kavas oli kuulutatud ka Tamara Abel, aga korraldajatelegi oli üllatuseks,
kui kohale saabusid kolme asemel kaks.
Kes tahtis, sai kirikujaheduses nautida koori Haapsalust või ansamblit
Pärnust.

Päevakavas olid omal kohal võistlused täiskasvanutele, nii traditsioonilisi
kui ka uusi . Kaasaelajaid oli palju ja vürtsi lisas igale võistlejale
päevajuht.
Päevase osa lõpetas Saulepi näitering. Saulepi rahvaga oli kaasas ka
“kuulus ansambel ”ABBA”,kes sai suure aplausi osaliseks.
Kuigi see suvi on olnud vihmane ja jahe, soosis ilmataat laadalisi igati.
Päike sillerdas taevas ja ilm oli mõnusalt soe. Korraks tekkis laadaliste
kohale vihmapilv, aga see oli pisike ehmatus.
Selle aasta laat õnnestus igati ja abilisteks olid PÄRNU ÕLU, OÜ Härma
ehitus, OÜ Oidrema Farmid, OÜ Mumm, AS Filmari, OÜ Ehar, Neviprint,
Oidremaa Mõis, Lukoil Lihula tankla, Lihula TÜ, Asmor Puit,
Hansapanga Lihula kontor, Rahvaliit ning Koonga Vallavalitsus, kelle
õlgadel lasus kõige suurem koorem.
Õhtune simman algas seekord näitemänguga “Kohutav tööpuudus”, kus
osalesid teada-tuntud mehed Milling ja Normann. Kes hoolega kuulas, sai
kõhutäie naerda ja midagi oli selles loos ka õpetlikku.
Tantsutuurid aitas üles võtta Koonga ansambel.
Väga suuri sekeldusi simmani ajal ei korraldatud. Kätte saadi pisike
taskuvaras Lihulast. Väike kähmlus, mis pani korraks muusika seisma…
Hea, et enamus rahvast rahumeelne oli ja nautis mõnusat äraolemist.
Kohtumiseni järgmisel aastal ikka juuli kolmandal laupäeval.

