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UirsKrimmieestikeele6petaia
saadetiLau ktilastkooliteele
KristiinaViiron
Kehtnavalla Lau kiila Otsatalus kerkis kolmapdevalmastiEestilipp,saatmaksKrimmipoole
teeleuut, Viljandistparit6petajatHelleAunapit.
Taluperemees Aare Hindrem6e sdnul saadetakse
tema juurest uus 6petaja
Krimmi juba teist aastat, ka
eelmine 6petaja Raina Reiljan sai head soovid Otsalt
teele kaasa.
Helle Aunap, kes lendas
?ira juba eile, iitles kolmapieval, et hirmu tal mineku
ees pole - eelmistelt dpetajatelt Merge Simmulilt ja
Raina Reiljanilt on ta piisavalt kohafiku elu-olu kohta
kuulnud. Aunap mdrkis, et
pelgab vaid, kuidas ta koduste asjade, pakkimise ja
muuga iihele poolej6uab.
M6te v66rsile keelt Spetama minna kripeldas Helle
Aunapi siidames juba mitu
aastat. Juba siis, kui Piret
Toome Siberisse s6itis, m6tIes ta, et tahaks minna.
Tookord jiii asi aga katki,
sest Helle tiitar oli koju iiksi
jiitmiseks veel liiga noor.
'I(ui niiiid kuulutust lugesin,
motlesin, kas niiiid vdi mitte
kunagi," tiihendas vastne

Opetaja negi oma
dpilasijuba Eestis
Oma dpilastega 6nnestus
Helle Aunapil kohtuda juba
kolmapdeval - Aare Hindremaetalus oli kiilas kiimme
^rasnooar{a Kula Koollast,
kes sditsid Eestisse,et kaks
kuud Peipsi iiiires Lohusuul
koolis kdia. Oma tulevastele
6pilastele kingituseks raamatuid "Kaugelt n5en kodu
kasvamas" iile andes avali

dg6 llelle.

Aunqn

qood.'-eL,

lapsed lugemisegajuba Eestis algust teeks. "Kui tagasi
tulete, loene koos edasi,"s6nas ta.
Aare Hindremiie on Krimmi eestlastegaolnud seotud
paar aastat. 'Asi algas, kui
Iehesoli iileskutse jdulupakke korjata," riiiikis Hindremiie, kes hakkaski usinalt
korjandust tegema. Kaks
aastat tagasi sai esimene
sdit Krimmi teoks, niiiidseks
on ta seal kAinud kolm korda, on tekkinud sdbrad, kes
alati eestlasi ootavad ja kes
vahel isegi Eestissekiilla tulevad.
"Sealsedinimesed, loodus... seeon midagi eriJist,"
iitles Aare Hindremde, mis
teila i.kka ja jdlle sinna tdmbab. "lore on ndha, et seal
asi areneb, huvi eestluse
vastu on tdrkamas. Lapsed
tahavad siia 6ppima tulla."
Unistus on teitunud
Kevadel keskkooli l6petanud Polina Proninal tiiituski unistus. Mdni aasta
tagasi Eesti Televisiooni eetris olnud saates "T6otatud
maa" lubas Polina, et tuleb
kunagi siia 6ppima. Sel siigisel jiitkabki ta kooliteed
Tartu Ulikoolis - temast
saab eesti keele 6petaja.
Uut Krimmi 6petajat saatis koos teistega teele ka
Kehtna vallavanem Kalle
Toomet, kes avaldas lootust
kunagi Krimmis eestlaste
kiilas kriia.
Kokkutulnud said vaadata
ka lotrirniiituct

Opetaja Helle Aunap kinkis Krasnodarka lastele raamatu(
"Kui tagasi tulete, loeme koos edasi,'! avaldas ta lootus
Aunapi selja taga paistab Raina Reiljan, kes oli eelmisel 6I
peaastal Krimmis eesti keele 6petaja.
xRlsT|tNA
v RoNtr
Krimmi reisidest, septembris rdndab fotokogu Simferoopoli etnograaframuuseumrsse.
Jdrjekordne seltskond
Krimmi ldhebki teelejtirgmi

et inevefp.Rf- -- Ael nndebl

Simferoooolis

toimuvale Eesti konverenl
sile. J?irgmine v6imalu
Krimmi eestlaste eluga tur
!'uma sdita avaneb oktoobr
l6pus, kui Krasnodark
lapsed Lohusuust tagar
koiu l-d}le-vad.

