22. aprillil, oma 142. sünniaastapäeval
jõuab Georg Lurich sümboolselt tagasi koju –
oma sünnikohta Väike-Maarjasse!

22. aprillil 2018 avatakse Väike-Maarja keskväljakul
monument meie rahvuslikule legendile GEORG LURICHILE.
Läbi aegade on eestlaste meeltes mõlkunud mõte Lurichile monumendi püstitamisest.
See ammune soov saab teoks 22. aprillil, mil Väike-Maarja keskväljakul avatakse meie
rahvuslikule suurkujule väärikas monument – 2,5 m kõrgune pronksi valatud Lurichi
kuju seisab graniidist maakeral (Ø 180 cm), mis omakorda toetub sümboolsele
graniitplaatidest maadlusmatile. Monumendi aluseks on Amandus Adamsoni poolt loodud
kuulsaim skulptuur Lurichist – 1903. aastal valminud "Tšempion".
Kujundame üheskoos Lurichi ausamba avamisest kogu Eesti ettevõtmise ning kingime
sellega Eestile 100. sünnipäeva aastal Eesti Spordi Kuju.
22. aprillist – Georg Lurichi sünnipäevast võiks aga saada Eesti spordi päev. Päev, mil igal
aastal arutada Eesti spordi asja ja kavandada Eesti spordile suundumusi.
Monumendi avamispäeval avame uuesti ka Lurichi fenomeni ning toome Eesti praegusaja
spordisangarite ja valla koolide õpilaste osavõtul erinevate tegevuste kaudu esile Lurichi

mitmekülgse isiksuse erinevad tahud: maadlus, tõstmine, malemäng, spordiklubide
asutamine, klaverimäng, karskusliikumine, tervisliku käitumise propageerimine.
Lurich valdas paljusid keeli ning 22. aprillil saame Lurichi vaimse suuruse ja kõnekunsti
oskuse ühitada rahvusvahelise konverentsi „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ alguse,
Wiedemanni keelepäeva ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga ning istutada Väike-Maarja
keeletammikusse tammepuu ka hea kõnemehe ja keelekasutaja Georg Lurichi auks.
22. aprillil kell 11.45-12.30 teeb Eesti Televisioon Väike-Maarjast Georg Lurichi
ausamba avamiselt otseülekande, terveks päevaks on aga plaanitud huvitavaid ja sisukaid
tegevusi.
Pärast ausamba avamist ja tammede istutamist suundutakse keeletammikust seltsimajja, kus
päev jätkub asjakohaste ettekannetega ning kohtuvad nii vaim kui vägi – Lurich, Wiedemann
ja Väike-Maarja. Lurichi teemal räägivad spordiajakirjanik ja kunagine kange spordimees
Paavo Kivine ning Lurichi fondi halduskogu liige Raul Rebane. Rahvusvahelise
keelekonverentsi avapäeva ettekanded peavad F. J. Wiedemanni keeleauhinna tänavune
laureaat Reet Kasik ja veel mõne aasta tagune Väike-Maarja gümnaasiumi eesti keele õpetaja,
praegune Emili kooli direktor Indrek Lillemägi.

22. aprilli päevakava
9.30-11.00 Eesti spordisangarite kohtumine valla koolide õpilastega VäikeMaarja spordihoones.
11.45 – 12.30 Georg Lurichi mälestussamba avamineVäike-Maarja
keskväljakul, ETV otseülekanne.
12.30 – Georg Lurichi ja F. J. Wiedemanni keeleauhinna 2018. aasta laureaadi
Reet Kasiku nimipuude istutamine Väike-Maarja keeletammikusse
13.30 - kultuuriministri ja vallajuhtide vastuvõtt Väike-Maarja seltsimajas
Ettekanded seltsimajas:
14.30 - Reet Kasik, F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadi kõne
15.00 - Indrek Lillemägi, ettekanne „Keelejõud ja koolivaim“
15.30 - Kohvipaus, virgutus
16.00 - Paavo Kivine, ettekanne „Eestlase Lurichi maailm“
16.30 - Raul Rebane, ettekanne „Kuidas sünnib Viru vägev?“
Vahepalu: Lurich, Wiedemann ja Väike-Maarja

Olete palutud ja oodatud osalema!

