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Just äsja sai otsa Setomaa Obinitsa küla kultuuripealinnaks olemise aasta ning tiitli üleandmise
tseremoonia. Obinitsa küla oli kogu läinud aasta 25 miljonit inimest ühendava soome-ugri
maailma kultuuripealinnaks. Kultuuripealinna tiitel läks edasi ungarlastele.

      

Aastaring soome-ugri kultuuripealinnana on Setomaa kui terve Eesti jaoks läbi. Viimase asjana
on jäänud siia aasta eest vastuvõetud linnukesega hüvasti jätta, vahendas "Aktuaalne
kaamera".

  

"Soome-ugri teema kestab edasi, inimesed on hakanud selle aastaga rohkem [oma päritolu]
teadvustama ja mäletavad oma ajalugu, oma juuri, oma kultuuri; tuletavad seda meelde ja
viivad selle loodetavasti iga aastaga järjest rohkem ja rohkem uuele hingamisele," rääkis endine
kultuuripealinna linnapea Evar Riitsaar.

  

Ja et uuele elule viimine ladusalt edeneks, lubas välisminister soome-ugri rahvaste kõrval seista
mitte üksnes pidupäevadel.

  

"Toetame ja kaitseme teid ning teiste hõimurahvaste õigusi ka siis, kui on vaja olla kriitiline, ka
siis kui on vaja rääkida probleemidest," ütles setodele tervituseks Marina Kaljurand.

  

President Ilves kiitis aga setosid oma keele ja kommete alles hoidmise eest, öeldes, et
soome-ugri kultuuripealinna toimumine Obinitsas on heaks näiteks, milleks üks väike rahvas
võimeline on.

  

"Te olete olnud erakordselt tublid, teie programm oli mitmekülgne ja mis kõige tähtsam: see oli
tulevikku vaatav," märkis president.
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Kui kõned peetud, saabus aeg kultuuripealinna trisk edasi anda. Soome-ugri kultuuripealinna
tiitlit kannavad nüüdsest edasi ühiselt Ungaris asuv 60 000 elanikuga Veszpremi linn ja 2050
elanikuga Iszkaszentgyörgy küla.

  

"Meie küla jaoks on see väga suur au saada soome-ugri kultuuripealinna tiitel. Tahame jagada
oma küla kultuuri ja traditsioone soome-ugri inimestega Soomest, Eestist ja Venemaalt," rääkis
Iszkaszentgyörgy küla soome-ugri kultuuripealinna projektijuht Daniel Waliduda.

  

Ja kuigi Setomaa jaoks on soome-ugri kultuuripealinna aasta ümber, pole kurvastamiseks
põhjust, sest just täna algas Setomaal talsipüha ehk jõulud.

  

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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