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Silja Lättemäe

  

  

Mulgimaa tuntuim talumees Arvo Veidenberg läheb vastuvõtule koos poeg Viljariga.

      

"Ei, ma tõesti ei tea, mis põhjusel mind kutsuti," räägib Pajumäe talu peremees Arvo
Veidenberg heatujuliselt. Oletab, et ehk seetõttu, et pälvis eelmisel aastal parima mahetaluniku
tiitli. Lisab juurde, et väike õhin on ikka sees. "See on ju nii kena, kui märgatakse."

  

Samas põhjuseid nii väärikas mees kutsuda juba jagub - Arvo Veidenberg on ju suure osa oma
elust pühendanud Eesti talude edendamisele, nii talupidajate keskliidu pikaaegse esimehena
kui ka oma talus rassides.

  

Ta on aastatega üles ehitanud Pajumäe mahetalu koos meiereiga ja tema talus toodetud
jogurtid-kohupiimakreemid on ammu tuntud üle Eesti.

  

"Nüüd ongi nii, et president Meri andis mulle Valgetähe medali, president Rüütel andis
Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja president Ilves kutsub vastuvõtule," muheleb
taluperemees.

  

Nii auväärsele sündmusele lubab Pajumäe talu peremees võtta kaasa oma poja Viljari, kes on
isa suurim abiline talus - nii karjakasvatuses kui talu-meierei juhtimises.

  

"Viljar jääb ehk päriselt tallu, ta õppis põllumajandust, vähemalt sobib eriala talle kõige
rohkem. Aga eks mu pojad saavad siin kõik hakkama," arutleb kuue poja isa.
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Viljar Veidenberg lõpetas eelmisel kevadel maaülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja
turustamise erialal. Magistritöö teemaks oli mahe-ja talupiima võrdlus juustutootmises.

  

"Viljar sai magistrikraadi cum laude," kõlab uhkusetoon isa hääles.

  

Pajumäe talu peremees tunneb president Toomas Hendrik Ilvest juba varasemast ajast, sest
mõlemad mehed on mulgid ja koos on oldud aastaid tagasi ka Rahvaerakonnas.

  

"Mina elan Vanamõisa külas ja Ärma talu on Veskimäe külas, need on naaberkülad ja
mõlemad asuvad Abja vallas," räägib Arvo Veidenberg, lisades, et ega nad päris naabrid ei ole,
aga ikkagi ühest kandist. Ka on Ärma tallu tellitud aegajalt Pajumäe talu jogurteid, kohupiima ja
piima.

  

Ehkki ise mulk, Arvo Veidenbergil siiski Mulgi kuube ei ole. "No ei jaksa osta!" hakkab mees
naerma, kui küsida, mis rõivastes mulk koos pojaga vastuvõtule läheb. Kas tellitakse uued
ülikonnad või mitte, seda Pajumäe talu peremees lähemalt selgitada ei taha. "Las jääda
midagi ka enda teada."

  

Arvo Veidenberg ütleb veel, et see pole tal esimene kord presidendi vastuvõtul käia. Varem on
ta korra käinud ka president Arnold Rüütli vastuvõtul.
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