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Sõbralaat võtab järgmisel aastal
merepäevade peo üle
Anu Viita-Neuhaus
anu.viita-neuhaus(at)ajaleht.ee

Täisealiseks saanud Kunda merepäevi oli läinud laupäeval
uudistamas ligi kaks ja pool tuhat inimest. Populaarne üritus jääb
järgmisel aastal vahele, sest siis toimub sel ajal sõbralaat.
Kunda sõbrad, kohalikud inimesed ja merekuningas Neptun isiklikult
takseerisid huviga sadama territooriumit, mis muidu merelinna elanikele
suletud. Sära silma tõid ka ekskursioonid sõpruslaevale Tasuja, piirivalve
patrulllaevale Pikker ja sadama puksiirlaevale Kunda.
Kuusteist aastat merepäevade üks eestvedaja olnud Maiu Küngas nentis,
et ürituse eesmärk on lähendada inimesi mereteemaga. “Et inimestel
oleks põhjust tulla randa, mis on imeliselt ilus, ja osa saada vahvatest
tegevustest. Igal aastal on selles sündmuses ka killuke uut.”
Üks selleaastane tulija, Ranna-Viru rahvateater hõikas oma
suveetendusele ja pakkus proovida kitsekust. Ikka ja jälle küsiti, mida
joogi pähe pakutakse ja kuidas see haakub suveetendusega “Maili.
Virumaa Rahvaülikooli lugu”. Nii oligi, ingveriviinal pisikese mandariiniga
oli sümboolne tähendus. Nende loos joovad seda lepingu sõlmijad, aga
samuti iseloomustab jook lepingut ennast. Õigemini, selle maitse kibedus.
Loo autoril Olavi Ruitlasel oli aga merepäevadel täita veel üks tähtis
ülesanne.
Populaarse räimeküpsetamiskonkursi žürii tööd vedas just tema. Viiele
meeskonnale anti ülesanne valmistada kalast miniampse ja võidutöö
“Räimed magamiskotis” meisterdas võistkond Lõbus Punt eesotsas
peakokk Jaanus Pritsiga.
Et toidul, armastusel ning merepäevadel on midagi ühist, selgus siis, kui
perekond Fakeja rääkis, et nemad tulid tähistama oma armastuse
aastapäeva. “Kohtusime siin kümme aastat tagasi. Enam ei mäletagi,
kuidas, kus ja miks. Eks see armastus esimesest silmapilgust oli,” ütles
perekond Fakeja naispool Ljubov, kui kogu pere rõõmsalt suhkruvatti sõi.
Ka järgmisel aastal saab Kunda rannas kindlasti süüa räime ja
suhkruvatti, mängida ehk ka jalgpalli või rannavõrkpalli, võistelda
taekwondo`s, tantsida zumbatki. Ka siis on kõik Kunda sõbrad oodatud
merele ja maale, kus juulikuu teisel nädalavahetusel antakse teatepulk
üle rannarahva käsitöö- ja kultuurifestivalile, sõbralaadale, mida peetakse
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üheskoos kaaslastega Soomest.
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