Mihkli kihelkonnapäev
Vaadates Koonga valla kaarti, märkad kindlasti, et seal asub 42 küla.
Kõigil omad tegemised ja igapäevane elu. Et natukenegi külasid kokku
liita, kutsuti 14. juulil Lõpe klubisse “Külade päeva “ pidama ja ennast
tutvustama valla külad. Aktiivsemad külad võtsid mõttest kinni ja
esindatud oli seitse – Koonga, Pikavere, Ura, Tarva, Kalli, Lõpe,
Oidrema.
Päev algas ettekandega Astrid Hindriksilt ja Kaisa Üpruselt MTÜ
Kodanikujulgusest, teemaks “Kodanikuühendused kui sotsiaalse
informatsiooni vahelüli kodaniku ja riigi vahel”.
Töisem osa kuulatud, algas külade tutvustus. Kalli küla etteaste naerutas
ja pani kaasa elama kogu saali. Nimelt oli külarahvas pead kokku pannud
ja teinud külakapelli, kuhu kuuluvad Sirje Kaska, Moonika Kangur, Aili
Kaljula, Maili Talving, Elvi Koodi ja Malle Tiko. Avalauluks oli
Moonika Kanguri poolt kirjutatud laul “Kalli, kalli”. Lõbusad ja särtsakad
rütmid panid vägisi jala taktis kaasa lööma. Tundub, et üks tore ansambel
on jälle ilmavalgust näinud ja enam ei tohi pilli põõsasse visata. Jõudu
neile.
Oma töid ja tegemisi tutvustas Ura küla koos fotonäitusega, mis oli
stendidel üles pandud. Et pilte mõnusam jälgida oleks, olid perenaised
kuhja kooke kaasa küpsetanud.
Koonga küla pani omad tegemised tantsusammu, kaasa olid haaratud nii
vanad kui noored. Meespoolt esindas Kristjan toreda lauluga.
Tarva au kaitses Liis Viin omaloomingulise lauluga.
Lõpe rahvas seadis üles väljapaneku hoidistest, mis soovijatele
proovimiseks olid seatud.
Pikaverel oli tore uudis. Nimelt sai äsja kaante vahele Pikavere ajalugu.
Urmas Bereczki andis ülevaate raamatu saamisloost. Kõigil oli ka
kohapeal võimalus endale see raamatuke osta.
Oidrema küla korraldas viktoriini, et sel moel kindlaks teha, kas naabrid
tunnevad naabreid. Kõige paremad teadmised olid Kalli küla võistkonnal.
Aga see ei olnudki sel päeval kõige tähtsam. Tore oli koos midagi teha ja
osavõtjate ühine arvamus oli, et üks vahva ettevõtmine sai teoks.
Sellega veel päev otsa ei saanud. Kell 20oo algas Mihkli kirikus
ansambli “NOORKUU” kontsert. Jälle kogesime, et rahvale on selliseid
meelelahutusi vaja, sest autode voorile ei paistnud lõppu tulevat ja kirik
sai puupüsti täis. Kontsert tõesti vääris seda. Isegi ükski mobiil ei
tirisenud kontserdi ajal, kõik oli nii ilus.
Mõru mekk on ainult sellest, et mõningad kohalikud mehed ei taha
arvestada sellega, et liitrise õllega ja kakerdades ei tulda sellisesse kohta.
Selle kena päeva teostamisel aitasid kaasa Koonga Vallavalitsus ja
Kultuurkapital.
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