tasuta
KUI PIKAD OLID PADA MEHED

I

nimene on kindla päriliku geneetilise koodiga
bioloogiline objekt, kes on elanud ja elab
kindlas ajas ja ruumis. Ta on kultuuri looja ja
kandja. Millised nägid välja kauges minevikus
elanud inimesed, selgitab välja nende
rekonstruktsioon, mis saab toimuda eelkõige tänu
skeleti ja luude uurimisele.
Esimesel aastatuhandel pKr domineeris Eestis
põletusmatus. Aastatuhande vahetusel hakkasid
levima ka laibamatused maaalustes haudades ja
idaosas ka kääbastes. Laibamatustest saadud
andmed on peamiseks vahendiks rahva
antropogeneetiliste, etnogeneetiliste jm küsimuste
valgustamisel.
30 aastat tagasi kaevas meile tuntud Toomas
Tamla oma grupiga Pada kalmul. Siit saadi
väärtuslikku antropoloogilist materjali 12 – 13 saj
elanud inimeste kohta. Kalmus oli 68 täiskasvanu
luustikku.
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Nende mõõtmine andis ülevaate tol ajal elanud
inimeste kasvust, õlgade laiusest, kehakaalust ja
muust. Pada rahval moodustas näiteks vasaku
õlavarreluu pikkus mõlemal sool paremast
keskmisest 98,6%. Luude ümbermõõtudes on
meeste vastavad erinevused naiste omadest
suuremad ja meeste parema poole luud üldjuhul
palju massiivsemad.
Selge asümmeetria esineb rangluu pikkuses –
vasak rangluu on reeglina pikem. Meestel
moodustab parem rangluu vasakust 97,7%, naistel
96,7%. Luude erinevus oleneb lihaste tööst ning
sellest, kumb kehapool kannab suuremat koormust
– haarab, tassib, venitab.
Inimese keha pikkust mõjutavad pärilikud,
geneetilised tegurid (90%) ja keskkond(10%).
Pada kalmesse maetud 12 – 13 saj meeste
keskmine pikkus oli 172 cm, naistel 158 cm.
1930 a mõõtmiste tulemused näitasid, et Eesti
meeste keskmine kasv oli 172,03 cm, nii et meie
mehed on olnud sama pikad, mitte kääbused. Pada
naised olid aga muinasaja lõpul 1930 a Eesti
keskmisest ligikaudu 4 cm lühemad, ent umbes
sama pikad kui 1930 a Iisaku naised. Üldjuhul on
naised meestest 12 … 14 cm lühemad, nende kasv
moodustab meeste omast 92 … 93%.
Eriti pikka kasvu mehed olid Lääne-Eesti
rannikualadel, keskmine üle 175 cm. 10. saj KirdeEestis Iila kalmesse maetud mees oli 181 … 183
cm pikkune. Juba 6 – 7 saj enne Kr Põhja-Eesti
kivikirst kalmetesse maetud inimesed olid
pikakasvulised ning võib julgelt väita, et
muinasaja lõpu eestlane oli pikka kasvu. Peab
tunnistama, et alla ei jäänud ka Skandinaavia, Läti
ja Leedu inimesed.
Vahepeal keskmine kasv vähenes, 13 – 18 saj
paar-kolm sentimeetrit. Nendest omakorda paari
cm võrra olid lühemad 19 saj algul sündinud ja
vene kroonus aega teeninud Eestimaa mehed,
keskmine kasv 166,4 Lääne-Eestis ja 164,3 cm
Viru- ja Järvamaal.

Pikkuse alanemine oli tingitud stressist,
keskkonnatingimustest tulenenud hädadest ja
sotsiaalsetest oludest, mis seotud raskustega.
Kasvu tõus algas 19 saj teisel poolel, eriti 1920
aastast. Kehalisest tugevusest võib põgusa
ettekujutuse saada Pada kalme luustiku
rekonstrueeritud õlalaiuse ja kehakaalu alusel.
Siinsed 12 – 13 saj mehed olid suhteliselt
laiaõlgsed – meeste õlalaius 39,8 cm. 1930 a
keskmine 39,2 cm. Naiste õlalaius osutus
ligikaudu ühe cm võrra väiksemaks kui 20 saj.
Pada meeste kehakaal 70,2 kg vastab nagu
pikkuski 1930 a meeste keskmisele, 69,2 kg.
Meeste kasvu ja kehakaalu vahekord viitab pigem
tugevale kui nõrgale kehale ja on võrdlemisi
sarnane ka tänapäeva vastavate näitajatega.
Muinasaja lõpu Pada mehed ületasid kasvult ja
kaalult Kagu-Eesti keskaegseid mehi. Naised olid
kitsaste õlgadega, kleenukesed, umbes nagu 1990
a Eesti 13-aastased neiud.
Heaks indikaatoriks rahva toitumuse hindamisel
peetakse patoloogilist luukoe poorsust. Luude
poorsus viitab hemoglobiini ja punaste vereliblede
vähenemisele alla normi. See on seostatav
rauavaegusega toidus, kuid mitte ainult.
Korralikust toitumisest ei saanud juttugi olla.
Nakkushaiguste puhangute ajal ja näljaaastatel 12
– 14 saj Eesti kalmistutele maetud täiskasvanutest
olid rauavaeguse all kannatanud kõige enam Pada
inimesed, ca 26%. Keskaegne rahvas kannatas
veel rohkem ja sel ajal ja sel ajal leiti luukoe
poorsust eriti naistel.

VALLAVALITSUSES
5. juuni
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksti täiendavat sotsiaaltoetust
50,00 € ühele avaldajale.
Valimisjaoskondade
moodustamine
Moodustada valimisjaoskondade
numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad järgmiselt:
Valimisjaoskond nr 1 – Keskpõik
1, Aseri alevik, Aseri vald;
Valimisjaoskond nr 2 – Kasemäe
tn 19, Kunda linn;
Valimisjaoskond nr 3 – Kunda tee
8, Viru-Nigula alevik.
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Koljude uurimisel selgus, et Eestis on neid kaks
antropoloogilist tüüpi – 1. pika peaga, kõrge ja
kitsa näoga ning kitsa ninaga. Samasse
pikapealisse rühma kuulub ka Pada rahvas. Teist
tüüpi iseloomustab lai ja lame nägu, vähe
etteulatuv nina, laup püstine, kolju ümaram.
Selline luustik oli enamlevinud Kirde-, Ida- ja
Kagu-Eestis.
Võib öelda, et II aastatuhande alguse Eesti
kalmetest saadud koljudel on palju ühist Leedu ja
Läti alade esimese aastatuhande koljudega nii
pikapealiste kui lamenäolistega.
Kokkuvõtvalt saab tõdeda, et teise aastatuhande
alguses olid meie kandi inimesed kasvult pikad,
pikapealised, kõrge ja kitsa näoga. Hambakaariest
esines suhteliselt vähe, sest söödi tugevat maatoitu
lihast ja piimast.
Olukord halvenes keskajal ja hiljemgi kui karmid
kliimatingimused, suured näljahädad, laste suur
suremus, vilets hügieen ja lühike eluiga takistasid
elu normaalset kulgu.
Kuid häid aastaid oli ka ja Pada kalme leiud
tõendavad, et muinasaja lõpul elasid siin täiesti
tugevad ja parajalt pikad mehed ja naised.
Väga lühidalt antropoloog Leiu Heaposti artiklist
„Inimene“; raamatust „Eesti aastal 1200“, mille
koostas ja toimetas arheoloog Marika Mägi.
Foto: Panusterohke naiseluustik muinasajast Makita
kabelimäe lähedusest. Valga muuseum.

Kasutuslubade väljastamised
Anti välja kasutusluba MTÜ ViruNigula Jahtkonnale jahiseltsi maja
ümberehitusele Viru-Nigula
alevikus, Kalvi tee 7 maaüksusel.
*
*
*
Anti välja kasutusluba Urmas
Heinsoole Mahu külas Kiviranna
maaüksusel.
Aiamaa ajutisse kasutusse
andmine
Sõlmiti 12-ne kasutajaga aiamaa
kasutamise lepingud tähtajaga
01.11.2020.
Projektipõhise toetuse
määramine Viru-Nigula vallas
tegutsevatele MTÜ-dele

Heili TARJAN

Määrata toetus alljärgnevalt:
MTÜ LTK Viru-Nigula 1400,00€
MTÜ Kunda Külaselts – 1069,20€
MTÜ Viru-Nigula Motoklubi –
300,00 €
MTÜ Viru-Nigula Hariduse Selts
1670,00 €
MTÜ Selja Külaselts – 2000 €
MTÜ Mahu Külaselts- 12088,91€
MTÜ Vasta Kooli Sõbrad –
1302,00 €
MTÜ EELK Viru-Nigula
Kogudus – 1000,00 €
MTÜ Viru-Nigula Spordiklubi –
878,00 €
MTÜ Aasukalda Maa- ja
Merepäästekomando – 621,60 €
Projektipõhine toetus Maksta
taotlejatele välja pärast projekti
elluviimist.

Hajaasustuse programmi 2016.
aasta vooru toetuse kasutamise
aruande kinnitamine
Kinnitada taotleja Varvara
Klemmeri toetuse kasutamise
aruanne. Projekti maksumus
1040,00€, toetuse summa 693,00€

21. juunil
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksti täiendavat sotsiaaltoetust
924,83 € eest seitsmele avaldajale.
Aiamaa ajutisse kasutusse
andmine
Sõlmida aiamaa kasutamise
lepingud üheksa kasutajaga.
Avaliku ürituse loa andmine
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Anti avaliku ürituse luba MTÜ-le
Kunda Külaselts ja MTÜ-le Mahu
Külaselts jaanitulede
korraldamiseks.
MTÜ Lääne-Virumaa Suurte
Perede Ühendus taotlus
Eraldati eelnimetatud MTÜ-le
150,00 € suvekoolis osalevate
Viru-Nigula valla suurte perede
osalustasu katmiseks.
Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Olev Mäele kuuluva,
Mahu külas asuva Mironi kat.
üksuse jagamisega kaheks.
Projekteerimistingimuste
väljastamine

Väljastati Juta Tõeverele proj.
tingimused üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks
Ojakülas, Gaasitalu maaüksusel.
*
*
*
Väljastati Allan Luigele proj.
tingimused Kanguristi külas.
Ehitusloa väljastamine
Anti välja ehitusluba Jevgeni
Barsunovile puurkaevu rajamiseks
Kalikülas, Suur-Kaliküla 79
maaüksusele.
*
*
*
Anti välja ehitusluba Jelizaveta
Kaasikule üksikelamu
püstitamiseks Kalikülas, SuurKaliküla ühistu 80 maaüksusele.

JAANITULED VIRU-NIGULA VALLAS

S

el aastal toimus meie vallas kolm jaanituld. Neist kõige suurem ja uhkem oli kahtlemata Vasta
mõisapargis, kus jaanitulele eelnesid Vasta Kooli 150 aastapäeva juubelipidustused.
Lisaks muudele ettevõtmistele toimusid nii spordivõistlused kui ka pidulik aktus. Kindlasti oli
juubelipidustustel oluline roll selles, et õhtusele jaanitulele oli kogunenud väga palju inimesi, kes vähemal
või suuremal määral on seotud just Vasta kooliga.
Peol astus üles vilistlastest ja
kooliõpetajatest koosnev
rahvamuusika ansambel. Üheskoos
abistavate meestega (Ervin ja Hillar)
esitasid kaks vahvat pillilugu
vilistlased Krista ja Lilyan ning
õpetajad Anu ja Maret. Tegemist oli
omaaegse kapelli
taaselustamisprojektiga. Peoliste
meelt lahutasid laulu ja naljaga ViruNigula Mehed ning kauneid
tantsunumbreid esitasid
„Maarjapiigad”. Traditsiooniliselt
jahedas jaaniöös pakkusid
tantsumuusikat ansambel Prime
Time ja diskor Alari. Nii lapsed kui
ka täiskasvanud said Alari
juhendamisel mõõtu võtta vahvates
sportmängudes.
Jaaniõhtu Vasta pargis. Foto: Janek Mäekivi
Tekst: Krista Leppik
Päev varem, 22. juunil peeti jaanituld Kunda külas. Külaseltsi soov oli korraldada natuke väiksem pidu
kui eelmisel aastal, kuid pileteid müüdi ikkagi 500 ringis. Toimusid traditsioonilised rahvamängud –
köievedu, kotijooks jne. Toitlustajaks oli „Saarepiiga“ Kundast, müüdi veel torusaia, tehti näomaalinguid,
lapsed said batuudil hüpata.
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Maarjapiigad Kunda jaanitulel. Foto: Marje Arula

Pidulisi tantsitas “Tänatehtu”,
esinesid “Maarjapiigad”.
Kõikide pileti ostnute vahel loositi
hulgaliselt auhindu. Auhinnad olid
ka jaanikuule omased –
koduleivad, võimalus kasutada
külaseltsi sauna jne.
Külaseltsi liikme, Maire Sepa
sõnul on nende peod alati
populaarsed ja rahvarohked.
Põhjus võib olla ka selles, et kogu
tegevus on mahutatud ühtsele
kompaktsele territooriumile ja
rahvas ei valgu laiali.
Pidu kestis varaste hommiku tundideni.

Mahu Külaselts oli oma peole pannud nimeks „Mere jaan“. Pidu toimus samal õhtul kui Vasta jaanituli.
See tekitas alguses mõtteid, et Vasta pidu tõmbab rahva ära, kuid see oli ekslik. Rahvast jätkus mõlemale
peole, pigem olid Mahu Külaseltsi korraldajad meeldivalt üllatunud nii suure rahvahulga tõttu.
Ka Mahu jaanitulel toimusid võistlused – mälumäng, köievedu jne. Töötas puhvet, kus sai osta sooja
praadi friikartulitest kuni omatoodanguni. Võib-olla omatoodangu müük oligi kõige omanäolisem nišš,
mis peole seda kodukandi tunnetust juurde andis. Olid ju kohalikud nobenäpud-käsitöömeistrid
valmistanud jaaniõhtu tarbeks erinevaid käsitööesemeid ja suupisteid.
Külaselts võttis õppust ka varasematest kogemustest, et maapiirkondades on alati sularahaga kitsas.
Huumoriga pooleks oli sisse seatud võlavihik, kuhu sularahatud peolised said kogu oma söögi- ja
joogikraami sisse lasta kanda. Nii mõnigi peoline tahtis eksootika mõttes võlavihikusse sattuda.
Kuigi Mahu külaselts külast väljapoole suurt reklaami ei teinud, tuli kas vanast harjumusest või lihtsalt
uudishimust kohale suhteliselt palju rahvast.
Pidu väisanud külaliste arvates on mereäärne just see õige koht jaanitule korraldamiseks.

Autasustamine Mahu jaanitulel. Foto: Rainer Kooga, tekst: Marit Laast
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Kunda Muusikakooli täiendavad sisseastumiskatsed 29. augustil
Kunda Muusikakool ootab uusi muusikahuvilisi õppureid ka Viru-Nigula vallast.
Kunda linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning eelarvekomisjon toetasid muusikakooli hoolekogu
ettepanekut, et alates 2017. aasta septembrist ei nõuta enam muusikakooli õppekoha tegevuskulu
kohamaksu tasumist Viru-Nigula ja Aseri valla õpilaste osas. Uuest õppeaastast tasutakse vaid
muusikakooli õppemaks, milleks eelkoolis ja põhikoolis on 20 eurot kalendrikuus.
Muusikakooli täiendavad sisseastumiskatsed toimuvad teisipäeval, 29. augustil 2017 kell 17.00.
Soovi korral võib katsed sooritada ka muusikakooliga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval. Sisseastumiseks
esitab lapsevanem kooli blanketil avalduse ja lapse sünnitunnistuse.
2017/2018. õppeaastal saab Kunda Muusikakoolis õppida löökpille, akordionit, mandoliini, viiulit,
puhkpille: klarnet, saksofon, trompet, flööt, plokkflööt, metsasarv; klaverit, kitarri ja laulmist.
Väiksemaid soovijaid võetakse vastu ka pilliõppega eelkooli ning vanemaid (kuni 26-aastaseid)
kooli võimaluse korral vabaõppesse.
Lisainfo muusikakooli kodulehel http://muusikakool.kunda.ee.

Viru-Nigulas pakutakse massaažiteenust
Alates kevadest on ViruNigulas võimalik uuesti saada
massaaži. Väike massaažituba
asub ambulatooriumihoones, II
korrusel, massööriks on Erika.
Aegu saab broneerida kas otse
facebookis (Väike massaaži tuba) või helistades otse
Erikale tel 53311473
Väike ülevaade pakutavatest
teenustest:
Klassikaline massaaž
Klassikaline ehk Rootsi
massaaž on kõige levinum
massaažiliik, mis kujutab
endast erinevate võtete
kompleksi. Vastavalt kliendi
vajadustele või soovidele
toimub massaaž kas üle kogu
keha või keskendutakse ainult
kindlatele problemaatilistele
piirkondadele (nt selg, kael,
pea, õlad, käed, jalad jne).
Massaaži mõjul kiireneb
ainevahetus, aktiveerub
lümfiringe, paraneb vereringe.
Massaaž aitab puhastada
organismi jääkainetest,

Massaažikabinet Viru-Nigulas

leevendada nii vaimset kui füüsilist pinget ehk stressi
(vabanevad endorfiinid). Lõdvestab valulikke ja pinges
lihaseid, rahustab valupunkte, trimmib nahka.
Klassikalist massaaži viiakse läbi massaažilaual, enamasti
õliga ja kestab vastavalt kliendi vajadus(t)ele kas 30 või 60
minutit.
Vastunäidustused: kasvajad, värsked traumad, põletikulised
haigused, südame-, neeru- ja maksapuudulikkus, liiga madal
või kõrge vererõhk, nakkus-, naha- ja kilpnäärmehaigused.
Tai massaaž
Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav massaaž,
mis parandab lihaste elastsust, liigeste liikuvust, vabastab
vaimsetest pingetest. Tai massaaž töötab aeglase, meditatiivse
vajutustehnikaga terviklikult läbi kogu keha. Iga vajutus
kestab ühe väljahingamise aja. Lisaks käe ja sõrmede
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vajutustele kasutatakse ka jalgu, põlvi,
küünarnukke. Tai massaaži tegemisel kasutab
massöör ära ka oma keharaskust. Tai massaaži
tehakse matil, mugavates spordiriietes.
Vastunäidustused: lihasepõletikud,
limapaunapõletik, liigeste, luude, lihaste
traumad, kunstliiges, südameveresoonkonnahaigused, kõrge vererõhk,
osteoporoos (luuhõrenemine), kollatõbi,
kasvajad, palavik või külmetushaigu,
kroonilised nahahaigused, operatsioon

(seljaoperatsioonist peab olema möödunud
vähemalt 1 aasta, kõhupiirkonna
operatsioonist vähemalt 2 aastat),
alkoholijoove.
Peale massaaži on soovitav juua tavalisemast
rohkem vett või taimeteed, et soodustada
jääkainete väljaviimist organismist. Samal
päeval võiks loobuda alkoholi joomisest ja
suuremast füüsilisest koormusest. Puhka!
Lõõgastu! Naudi!
Erika Klein

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK
Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere
Karmeli kogudusega korraldab 15. septembril
austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest,
kel on täitunud või täitumas tänavu 50
abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast
märku andma need, kel tänavu on täitunud
viieaastase sammuga kuldpulmadele järgnevad
pulma-aastapäevad.
„Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja
armastust sedavõrd väärika aja jooksul üleval
hoida, tuleb kindlasti tunnustada. Neid väärikaid
üles seades telefoni või e-kirja vahendusel, saab
maakond ja kogukond näidata, et hoolib neist ja
hindab neid väärtusi, mida nemad aastakümnete
jooksul on kandnud ja edasi andnud,“ selgitas
Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
Oma osalemissoovi saab kuni 8. septembrini
edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või

m,.Lugupeetud kooli töötajad,

vilistlased,
õpilased ja kõik teised Vasta Kooli
sõbrad!
Tahan teid kõiki tänada meie kooli
juubeliürituse ettevalmistamise ja
läbiviimise eest!
Ilusat suve kõigile ja rõõmsaid
taaskohtumisi!
Direktor Ülle Viller

e-posti
teel
info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Tunnustamine leiab aset 15. septembril kell 15.00
Rakvere Kolmainu kirikus.
Väärikate
abielupaaride
austamisüritust
korraldatakse Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu
vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui
nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja
panid ja kohalegi tõid. Kokku registreerus 25
paari, kes tähistasid möödunud aastal oma
kuldpulma, 55. või 60. pulma-aastapäeva.
Foto
mulluselt
austamisürituselt
https://www.dropbox.com/s/u7zis6gzyy2k7eh/AL
_L3581.jpg?dl=0 Foto: Ain Liiva
Lisainfo:
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem
+372 53 364 289
Gunnar Kotiesen
Rakvere Karmeli Koguduse pastor
+372 56 358 802
Tauno Toompuu
EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja
+372 529 0651

XII noorte laulu- ja tantsupeo peremärk koosneb
peo väärtusi kandvatest elementidest. Märk on
inspireeritud vanadest Eesti peremärkidest ning
talurahva poolt loodud mustrikirjadest ja
ornamentidest, millega tähistati ja kaunistati
XII noorte laulu- ja tantsupeo peremärk koosneb peo
tarbeesemeid.
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ingi kuju viitab eluringile, aastaringile ja päikesele. Rist on hinge sümboliks. Silmusnelinurk kannab
edasi sugupõlvede vahelist ühtekuuluvust, kestmist, katkematust ja kordumist. Kaheksanurk kujutab
kaheksat ilmakaart, tuule suunda, tasakaalu ja üksmeelt. Kaheksanurga sisse tekkiv ruut on kui kodu
või läte ning ruudu neli nurka kujutavad nelja põhielemendi poolt loodut. Kriips ja täpp lisati
olemasolevale peremärgile uue omaniku poolt. Sirgjooneline peremärk on inimese kujutis.
2. juulil sammus pea 40 000 last, noort ja täiskasvanut XII noore laulu- ja tantsupeo “Mina jään”
rongkäigus.
Sümboolne tõotus “Mina jään” on justkui allkiri, mis seob meid me juurtega, ükskõik kuhu elutee meid
maailmas ka viib. See on vaimne ja väärtuspõhine side Eestiga, mis sügaval südamesopis meid ikka siia
tagasi kisub.
Vabas Eestis sündinud põlvkond näitas kõige võimsamal viisil, et ta on valmis võtma ja säilitama sidet
varem looduga ning kandma edasi väärtusi, mille loonud põlvkonnad enne neid.
Marju Lauristin tegi kolleegidega mõni aasta tagasi uurimustööd laulupeost ja selle kestma jäämisest.
Täna on näha, et teatepulk anti üle vanadelt noortele. Nii tantsupeo mustrid kui laulupeo laulud on
kaasaegsemad ja hoopis teise tähendusega. Lemmiklauluks sai Rasmus Puuri „Meie”, millele on
kirjutanud kunagi ammu Anna Haava. Sel laulul oli kunagi hoopis teine tähendus- selles oli kahtlust ja
ahastust. Täna said need sõnad hoopis teise tähenduse- enesekindluse ja lubaduse. Noored andsid selge
märgi, et laulu- ja tantsupidu olid on ja jäävad.
Viru- Nigula valda esindasid peol Vasta Kooli lastekoor ja mudilaskoor 20 osalejaga. Kuna meid on vähe,
harjutasime ja laulsime eelproovides laulud ette koos meie sõpruskoolidega Põlulast ja Uhtnast. Lastekoor
sai III ja mudilaskoor I kategooria. Väga tublid lauljad. Tulemuseks oli pääs laulupeole.
Tallinnasse sõitsime juba reede õhtul, et olla laupäevasteks proovideks välja puhanud. Pikk proovipäev
oli väsitav. Ka ilmataat ei olnud sel päeval väga helde- saime vihma ja tuult. Pühapäev algas taas vara
kogunemisega rahvusraamatukogu juures, kust alustasime 4- kilomeetrist rongkäiku.
Teekond oli küll pikk, kuid tore ja lõbus. Oli väga suur au sammuda oma vallavanema järel, kes kandis
uhkusega meie valla lippu. Lauluväljakule jõudes ei olnudki keegi väga väsinud. Võimas ja hingemattev
tunne oli laulda peotuli põlema.
Mudilased said kenasti hakkama lavale mineku ja tulekuga. Laupäevases proovis sai see selgeks. Nende
laulud olid lõbusad ja kaasahaaravad. Loodan , et naid said laulupeo nakkuse esimese korraga kätte.
Lastekoori tüdrukutel oli olemine ja laulmine juba enamusele tuttav. Peol tundusid laulud palju kergemad
ja huvitavamad kui aasta otsa harjutades. Nüüd tulid need südamest ja oli tunda, kuidas nad läksid rahva
südametesse.
Ühes proovis ütles Gerda, et laul „Meie” on nii tore laul. Tema sai selle sõnumi enne teisi kätte. Teistele
tundus see laul veel kaua igav, raske ja suurt pingutust nõudev, kuid lõpuks sai see kõigi lemmikuks.
Laulu autor oli vaid 24 aastane, kui selle kirjutas koorile ja orkestrile. See oli väga võimas. Ühendkoorid
nõudsid laulu kordamist peo lõpus.
Imeilusa lõpu peole panid laulud „Ta lendab mesipuu poole” ja „Mu isamaa on minu arm”. Lauljate käes
särasid telefonid, kaasa laulis kogu rahvas, silmis pisarad.....
Kaks pikka päeva täis tööd ja rõõmu jäävad kauaks hinge ja südamesse.
Suur tänu Raidole perega, kes te võtsite vaevaks tulla ja olla meiega koos rongkäigus ja kogu päeva
lauluväljakul! (Muide, Sa olid vist ainuke meie seas, kelle kandu tuli peale rongkäiku plaasterdada - pead
veel harjutama :). Koju jõudes märkasin telefonist tänusõnumit Raidolt- see oli suurim tunnustus kogu
meie tiimile. Aitäh!
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Suur tänu Üllele, kes aitas meid
alati proovide läbiviimisel, riiete
muretsemisel, transpordiga
tegelemisel! Ühelegi palvele ei
saanud ma kunagi eitavat vastust.
Väga suur tänu Riivele ja Helile,
kes tegid seekord minule tõelise
puhkuselise peo olles lastele toeks
ja abiks!
Aitäh Estale, kes sa õmblesid
lastele ilusad seelikud!
Aitäh Sulle Marta Maria, Käroli,
Heleri, Anete, Anhela, Angela,
Marili, Triinu, Laura- Liisa,
Hanna Brita, Karita, Kerttu,
Nikol, Gerda, Janelle, Andella,
Karoline, Aiva- Loviisa, Kätlin ja
Taisi! Loodan, et kõigi jaoks sai
selle peoga oluliseks mõte MINA
JÄÄN. Jään Eestisse, jään Viru-

Nigulasse. Sest siin on
minu kodu, minu juured, minu pere.
On suur rõõm ja au töötada, kui tunned, et su töö on vajalik ja seda
hinnatakse!

Laulame veel :)
Maret

Juulikuu sünnipäevad
Maria Dimitrijeva
95 (12.07)
Olga Leppik
90 (08.07)
Rihart Parovart
89 (01.07)
Harri Laugas
85 (05.07)
Ella Reskov
82 (05.07)
Maie Roossaar
81 (25.07)
Rudolf Voitk
70 (06.07)
Meeli Käpa
70 (14.07)
Palju õnne !

Vahel unistame kõik kellestki suurest ja
targast, kes võtaks meie mured ja murekesed
nagu peoga. Eks ta võtakski, kui teda ennast
kusagilt võtta oleks …
Kuid hea, et leidub meie hulgas ka mõni
abivalmis ja vastutulelik inimene, kelle abi ja
transpordiga sain oma ühe mure murtud.
Aitäh ja suurimad tänud Sulle, Meelis
Parijõgi! Aitäh aitamise eest ka Rainile!
Tervitustega Vaike Hang Linnuse külast

Foto: Riive Raam

Laupäeval, 8. juulil kell 12.00 ViruNigula kirikus Thuiri linna
noortekoori (Prantsusmaa) ja Rakvere
Gümnaasiumi segakoori kontsert

Südamlikud õnnesoovid HARRI
LAUGASELE 85. juubeli puhul !
Vasta Kooli pere

Laupäeval, 5. augustil kell 19.00
Mahu sadamas KaRakTeri etendus:

“VALLINI KÕRTSIS”
(“Kihnu Jõnni” II vaatus)
Lavastaja: Tiit Alte, kunstnik Jule KäenTorm, peaosas Ahti Bachblum.
Pärast etendust õdus õhtupoolik
lõõtsamuusikaga. Avatud külaseltsi puhvet,
pakutakse kohalikke kalatoite, käsitöömüük
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