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Irja Tähismaa

  

  

24. veebruaril olid presidendi  pidulikule vastuvõtule Estoniasse palutud ka Võrumaa
taluperemees Taavi  Serv ja tema abikaasa Gaile Tammemägi. Serv, kes sai kutse selle eest, 
et tema talu valiti 2010. aastal taluliidus parimaks Eesti taluks,  ütles, et jäi vastuvõtu ja kõige
seal pakutavaga väga rahule.

      

"Kutse tuli üllatusena," jäi Taavi Serv oma ballilkäiku kommenteerides tagasihoidlikuks.

  

"Mina ei tahtnud alguses minnagi," lisas tema abikaasa Gaile naerdes. "Pärast siiski mõtlesime,
et see oli väga ilus žest presidendilt  talupidamist sedaviisi tunnustada ja otsustasime siiski
minna. Meie  vanemad olid ka rõõmsad. Nad olid juba hirmul, et ei saagi meid  televiisorist
vaadata."

  

Esimene kutse saabus Väikemetsa talu pererahvale juba möödunud aasta  detsembris, teine,
kus näidati ära nende istekohad, 14. veebruaril.

  

Siis hakkasidki nad vastuvõtuks valmistuma. Taavi ostis endale uue  ülikonna ja Gaile tellis
kleidi. "Kleidi tegi mulle Triin Issak Tartust.  Veebruari alguses läksin tellima ja nädal enne
vastuvõttu sain kätte,"  rääkis Gaile.

  

Pika tee Tallinna võtsid nad 24. veebruaril ette kella ühe ajal  päeval. Lapsed viisid Taavi ja
Gaile vanemate juurde, sest jäid ise  ööseks Tallinna. "Vastuvõtult tulime tulema poole
üheteistkümne paiku ja  läksime edasi tuttavate poole," rääkisid nad.

  

Mis puutub presidendiballi menüüsse,  siis see oli Servade kinnitusel hea, kuigi pisut
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omapärane. Põhiliselt  andis tooni kitsejuust. "Käsitöökommid olid väga head," märkis Taavi.

  

Väga meeldisid neile ka presidendi kõne ja kontsert.

  

"Inimesed tundsid end hästi," rääkisid Taavi ja Gaile. Nemad ise jutlesid Võru inimeste Tuliku,
Padari ja Kalvi Kõvaga. Ka president, kellega Taavi on Tiit Niilo Nopri talus ka isiklikult
kohtunud, käis rahva sees ringi ja rääkis inimestega juttu.

  

Samamoodi kui Servad, jäi presidendi vastuvõtuga rahule Rõuge mees Kalvi Kõva, kes käis
seal oma abikaasa Marjuga.

  

"Meeldis kontsert, selle lõpuosa tõi isegi pisara silma," ütles Kalvi. "Presidendi  kõnet kuulates
tuli meelde kõik, mis Rõuges tehtud, priitahtlikest  pritsimeestest naabrile käe ulatamiseni.
Veendusin, et oleme Rõuges  ajanud õiget asja."

  

Balli menüü meeldis Kalvilegi, kuid tema lemmiktoitu seal ei pakutud. "Mulle maitsevad kõige
paremini värsked kartulid kukeseenekastmega," ütles ta.

  

Kalvi abikaasa Marju ütles, et tema kleit tehti Tartus, Pireti õmblussalongis.

  

"Pireti salongi soovitati mulle Võrus Mesolini kangapoes," rääkis  ta. "Та on väga kiire ja
kohusetundlik õmbleja." Meigi lasi Marju teha  Tallinnas, kuid soengu osas usaldas Võru
juuksureid.

  

"Juuksur Kaili Kuusik. Soengu teen alati tema juures." Ka tema jäi  vastuvõtuga rahule.
"Kontsert oli super. Pidin pisaraid tagasi hoidma,  et meik laiali ei läheks."

  

Peale Väikemetsa pererahva ja Kõvade käisid presidendi  vastuvõtul veel mitmed võrukesed,
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näiteks eurosaadik Ivari Padar koos  abikaasa Kristeliga, Setomaa turismitalu pidajad Laivi ja
Aivar  Mesikäpp, Võru linnapea Ülo Tulik abikaasa Urvega, aasta külaks valitud  Vutina
külavanem Peep Kimmel, Uma Pido korraldaja Triinu Ojar ja poeet  Aapo Ilves, setu
ülemsootska Ahto Raudoja ja ERRi korrespondent Igor Taro.
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