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9. veebruaril 2008 toimus Kunda linna klubis maakonna rahvusvähemuste seltside ühiskontsert, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Lisaks rahvusvähemuste kultuuriseltsidele esines Virumaa noorte
meeskoor (foto 1). Maavanem Urmas Tamm tegi lühikese ülevaate vabariigi ajaloost, Haljala gümnaasiumi õpilased esitlesid omaloomingulist filmi “On Virumaa virulaste hoida”. 22. veebruaril 2008 toimus Kunda
linna klubis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktus, millele järgnes vahuveiniga tervitus ja peoõhtu (foto 2). Aktusel anti üle Kunda linna tänukirjad (vt lk 2) (foto 3). Kunda luuletaja Marge Unt kandis
ette Viru regi tarbeks loodud Kunda-teemalise regivärsi (foto 4). Esinesid Henn Rebane ja Tõnu Raadik, söödi sünnipäevatorti (foto 5). 24. veebruaril asetati lilled Vabadussõjas langenute mälestusmärgile (foto 6).
Kõnelesid Kunda linnapea Allar Aron ja volikogu liige Uno Trumm. Aurivistuses seisid Piirivalveameti Põhja piirkonna Kunda kordoni piirivalveametnikud. Kõlas pidulik tervitus aupaukudega. MK

2
Kunda linna beebide pidulik vastuvõtt
26. jaanuaril 2008 toimus Kunda linna klubis 2007. aastal sündinud uute Kunda
linna kodanike ja nende vanemate pidulik vastuvõtt. 34-le lapsele kingiti
vastuvõtul Kunda linna poolt mälestuseks nimelise graveeringuga hõbelusikas ning
lastevanematele anti üle linna tänukiri, et tunnustada uue kodaniku sündi. UNICEF
Eesti poolt saadeti igale lapsele UNICEF-i logoga T-särk. Pidulikust üritusest võttis
osa rahvastikuministri nõunik Kairit Pihlak. Kunda linna poolt olid väikesi külalisi
tervitamas linnapea Allar Aron, linnavolikogu esimees Anne Tasuja ja aseesimees
Einar Vallbaum. Tervituskontserdiga esinesid Kunda muusikakooli õpilased,
lasteaia Kelluke mudilased ja KuVa tantsijad. Ürituse korraldas Kunda linn, toetasid
ettevõtja Einar Vallbaum ning MTÜ Kunda Elulõng. MK

Kunda linn tänab ja tunnustab
22. veebruari 2008 õhtul Kunda linna klubis toimnud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel anti üle Kunda linna tänukirjad, mille pälvisid:
MAARIKA KOKS – Vabariikliku Väikese Lava festivali idee algataja
TAIMA KIVILA – Eesti koolinoorte X tantsupeol osalemise eest
HELVE RANK – Eesti koolinoorte X tantsupeol osalemise eest
NATALIE NEIGLA – Eesti koolinoorte X tantsupeol osalemise eest
ENNA LAANEMETS – Eesti koolinoorte X tantsupeol osalemise eest
KAIE AJA – koorijuhendaja tubli töö eest
AIMUR TAKK – eduka esinemise eest üleriigilisel klarnetiõpilaste konkursil
EDVIN LIPS – tubli töö eest puhkpilliõpetajana
AIME LIPS – eduka töö eest kontsertmeistrina klarnetiõpilaste konkursil
ETTI MÄTLIK – Projekti Ökokratt tegevuse eest
GRISSE SÜDA – tublide tulemuste eest õppetöös ja spordis
RAILIS KORJUHIN – tublide tulemuste eest õppetöös ja spordis
TEISI UUENI – tublide tulemuste eest õppetöös ja spordis
MAIU KÜNGAS – tubli töö eest kultuurivaldkonnas
TATJANA KOTŠETKOVA – Vähemusrahvuste regionaalkeskuse rajamise eest
KATRIN REIMUS – kirjandusliku loometöö eest
HINGE KALJUND – kirjandusliku loometöö eest
KAIDO VAHESALU – 28. jõutõstmise Eesti meistrivõistluste korraldamise eest
KAIDO VESKI – 2007. a Karujahi eduka korraldamise eest

Lillede asetamine mälestusmärgile
24. veebruaril 2008 asetati lilled Vabadussõjas langenute mälestusmärgile. Kõneles
Kunda linnapea Allar Aron ja volikogu liige Uno Trumm. Aurivistuses olid Piirivalveameti Põhja piirkonna Kunda kordoni piirivalveametnikud. Kõlas saluut. MK

VABADUSSÕJA VÕIDUSAMBA RAHVAKORJANDUS
Vabadussõda on ainukene sõda, mille Eesti on võitnud. Vabadussõja võidu mälestuseks püstitatakse 2008. aastal Vabaduse väljaku äärde Harjumäe nõlvale Vabadussõja võidusammas. Sammas, mille tipus on Eesti riiklikku sõjalist teenetemärki
kujutav Vabadusrist, on mälestusmärk nendele tuhandetele inimestele, kes võitlesid
Eesti vabaks ja kindlustasid talle iseseisvuse. Annetusi monumendi rajamiseks saab
teha Vabaduse monumendi sihtasutuse arveldusarvele: 221037774285 Hansapangas ja 10220074488017 SEB Ühispangas (annetuse saajaks tuleb märkida: SA
VABADUSE MONUMENT, ja selgituseks: Annetus Vabadussõja võidusamba
püstitamiseks. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse müürituna võidusamba vundamendis. 14. veebruari seisuga oli monumendi rajamiseks kogutud 619 434.32
krooni. Kundas on võimalik annetusi monumendi rajamiseks teha kolme
nädala jooksul alates 10. märtsist 2008. Selleks seatakse Kunda linnavalitsusse
üles korjanduskast.

SÜNNITOETUS KAHEKORDISTUS
Kunda linna 2008. aasta eelarvesse on sünnitoetuse suuruseks arvestatud 4000
krooni (2007. aastal oli see 2000 krooni). Esmakordselt makstakse Kundas ka
1000-kroonist koolilõputoetust. Toetust makstakse Kunda ühisgümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Kunda
linn. Kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajale makstakse kehtestatud koolilõputoetust
neljakordses ja hõbemedaliga lõpetajale kahekordses määras. Esmakordselt kooli
mineva lapse toetuseks on 1000 krooni. MK

Jaama tn detailplaneeringu algatamine
Kunda linnavolikogu võttis 5. veebruaril 2008 vastu otsuse Jaama tn 3 ja Jaama tn
18 vahelise ala detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on u 2,6 ha.
Viru teedevalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimuste alusel nihutatakse
Kunda linna läbiva teetrassi asukohta Jaama tn 3 ja Jaama tn 18 vahelisel lõigul.
Muudetud trassilõigul paiknevate kinnistute kehtivad sihtotstarbed on hetkel
äri- ning tootmisotstarbelised. Tee projekteerimise ja kinnistute vahetustehingute
järgselt muudetakse kinnistute sihtotstarbed osaliselt või tervikuna transpordimaaks.
Samuti näeb planeering ette täiendava kinnistute jagamise teemaa eraldamiseks
maa-ala hoonestatud osast.
Janar Vellak, maakorraldaja

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kundas
26. veebruaril 2008 toimus majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi
visiit Lääne-Virumaale. Selle raames kohtus minister AS-i Kunda Nordic
Tsemendi ja Estonian Celli juhtkonnaga. Kohtumisest võttis osa ka Kunda linnapea
Allar Aron. Maakonnavisiidil saatis ministrit riigikogu liige, keskkonnakomisjoni
esimees Marko Pomerants. MK

Rakvere mnt 23 kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade
Kunda linnavalitsus võttis 08. veebruari 2008. a korraldusega nr 22 vastu
Rakvere mnt 23 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud 8000
m² planeeringualal maksimaalse ehitisealuse pindalaga 1500 m² ärihoone
rajamine. Hoonestuse lubatud korruselisus planeeringu alusel on kuni 1 ja
hoonestuse lubatud maksimaalne kõrgus kuni 8 meetrit. Planeeringuga on
määratud transpordivahendite parkimisalad, lahendatud on juurdesõiduteede
asukohad, planeeringualal vajalike kaitsemeetmete rakendamise vajadus,
ehitiste tehnovõrkudega varustamine ning heakorrastuse ja haljastuse
põhimõtted.
Detailplaneering on avalikult väljas Kunda linnavalitsuses 21. veebruarist
kuni 6. märtsini 2008 ning detailplaneeringu avalik arutelu toimub 06. märtsil
2008 algusega kell 16.00 Kunda linnavalitsuses (Kasemäe tn 19, Kunda
linn). Detailplaneering on tutvumiseks üles seatud ka Kunda linna kodulehel,
veebiaadressil www.kunda.ee (alajaotuses õigusaktid, planeeringud). Avaliku
väljapaneku perioodil saab detailplaneeringu kohta ettepanekuid, vastuväiteid
ning küsimusi esitada aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn või e-posti
aadressil linnavalitsus@kunda.ee.
Janar Vellak, maakorraldaja
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KUNDA LINNA EELARVE 2008
Kunda linnavolikogu võttis 05.
veebruaril vastu 2008. aasta linnaeelarve,
mille tulude ja kulude kogumahuks on
arvestatud 83,6 miljonit krooni (2007.
aastal 55,9 miljonit krooni). Tuludest
moodustab suurima osa füüsilise isiku
tulumaks, milleks on plaanitud üle 30
miljoni krooni. 2008. aastal suureneb
füüsilise isiku tulumaks 15%, võrreldes
2007. aasta tegeliku laekumisega. Eelarve
kogumaht suureneb veelgi, kui lisanduvad
projektidest ning selguvad riigieelarvest
saadavad vahendid.
Suurima osakaalu kavandatud kuludest
moodustavad kulutused vaba aja ja kultuuri
valdkonnale ning keskkonnakaitsele,
elamuja
kommunaalmajandusele.
Nimetatud valdkondadele kavandatud

kulude tõus on tingitud suurtest
investeeringutest: üle 16 miljoni on
planeeritud keskkonnakaitsele, elamu- ja
kommunaalmajandusele ja sama palju ka
vaba aja valdkonda.
2008. aasta suurimateks investeeringuteks on ujula ja Kunda
linna keskuse väljaehitamine ning
heitveepuhastusjaama
renoveerimine.
Möödunud aastal kulus linnaeelarvest
investeeringuteks 27%, käesoleval aastal
on selleks plaanitud 41,5% eelarve
kogumahust.
Linna kõikide asutuste töötajate
palgad
on
planeeritud
vastavalt
määrusele, mis reguleerib Kunda linna
omavalitsusteenistujate
ja
Kunda
linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate

töö tasustamist. Suurim personalikulude
tõus 2008. aastal on Kunda muusikakoolis
(59%) ja lasteaias (47%).
Linnavalitsuse eelarve juurde tuli koos
oma tulude ja kuludega (3,7 miljoni krooni
ulatuses) tagasi tervise- ja hooldekeskus.
Seoses Kunda linna juubeliaasta
ning Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamisega seotud üritustega on
oluliselt tõusnud ka eraldised linna
kultuuriüritusteks, milleks on plaanitud
rohkem kui 631 tuhat krooni (2007. aastal
kulus kultuuriüritusteks pisut üle 261
tuhande krooni). Selle hulka on arvestatud
2008. aasta suvel Kunda rannas toimuva
Sõbralaada korralduskulud ning vahendid
Kunda linna raamatu koostamiseks ning
filmi loomiseks. MK

lapsed, kes õppisid lugema, kirjutama,
arvutama ning teadmistemaad vähehaaval avastama. Õpetajate silme all
kasvasid lapsed noorukiks, formeerus
nende iseloom.
Meie, nende endised õpetajad,
vaatasime nüüd saali, kus olid meie
endised õpilased. Mõne õpilase tundsime raskustega ära. Meie õpilastest
on saanud isiksused, soliidsed ja
enesekindlad inimesed, kelles siiski
on säilinud vahetu avatus ja nooruse
lõbusus – täpselt nagu kooli ajal.
Kohtumisõhtule kogunes peaaegu
300 vilistlast. Nende seas oli pedagooge,
insenere, arste ja meditsiiniõdesid,
kunstnikke, arhitekte, näitlejaid, ooperilauljaid, ärimehi ning neid, kes on
endale valinud meremehe, lenduri või
sõjaväeohvitseri elukutse Eesti armees.
Nende nägudes peegeldus rõõm
kohtumisest klassikaaslaste ja õpetajatega. Vilistlastes oli nii palju tuld,
nii palju ärevust ja õnne, et kogu saali
atmosfäär oli täidetud noorte inimeste

elurõõmsa energiaga. Meil kõigil oli
mugav ja soe selles õhkkonnas.
Svetlana Titova oli andnud väga
palju jõudu ja energiat sellele ürituse
heaks. Tal oli kõik läbi mõeldud ja ette
valmistatud. Õpetajad, kellel ei olnud
ise võimalik oma vanuse või tervise
tõttu kokkutulekule tulla, toodi klubisse
nende õpilaste autodega. Pärast piduliku
osa lõpetamist viidi pedagoogid tagasi
oma koju. Svetlanat aitasid endised
õpilased. Lõbusaid mänge viis läbi
slaavi ühingu Lätte juht Tatjana
Kotšetkova.
Täname toe ja abi eest linnapead Allar
Aronit, Arvo Vainlod (tsemenditehase
haldusdirektorit) ja ärimeest Einar
Vallbaumi.
Meie kooli vilistlastele soovin:
“Hoidke koolisõpruse tuld, kandke
seda kogu oma elu!” Täname kõiki, kes
kinkisid meile selle unustamatu peo.

Meie – koolisõbrad
2. veebruaril 2008 toimus Kunda
klubis endise 2. Keskkooli vilistlaste
kohtumisõhtu, mille eestvedajaks oli
Svetlana Titova. Svetlana – sädelev ja
õrn − võttis enda kanda kohtumisõhtu
korraldaja raske töö ja tuli sellest
auga välja. Kõikidele Eestis elavatele
õpetajatele saadeti pidulikud kutsed,
samuti olid neile tellitud imeilusad
roosikimbud.
Vilistlased ise kasutasid aktiivselt
nn klassikaaslaste saiti, mille abil
suudeti üles leida peaaegu kõik need
koolikaaslased, kes elavad välismaal.
Vilistlasi tuli kokkutulekule Soomest,
Rootsist,
Norrast,
Prantsusmaalt,
Inglismaalt, Lätist, Venemaalt ja mujalt.
Meie taaskohtumisrõõm oli piiritu.
Erutatud häälel, siira vaimustusega
vahetati
muljeid
kokkutuleku
toredusest.
Kurvaks teeb meid ainult see, et
meie oma koolimaja enam ei ole. Selles
majas jõudis 24 lendu kooli lõpetada.
Sel kaugel ajal olid nad kõik väikesed

Kõikide pedagoogide ja
vilistlaste nimel
Niina Spiridonova

Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev sai maakonna vapimärgi
11. veebruaril 2008 selgusid
Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse
− vapimärgi seekordsed kavalerid.
Maavanema Urmas Tamme poolt
moodustatud
vapimärgi
komisjon
otsustas tunnustada nelja silmapaistvat
inimest Lääne-Virumaal: SA Virumaa
Muuseumide kauaaegset vanemteadurit
Odette Kirssi, SA Rakvere Teatrimaja
kunstilist juhti Üllar Saaremäed,
Kunda sadama direktorit Aleksander
Nikolajevit ning Tapa valla Sepa talu
seakasvatustalu pidajat Ermo Seppa.
Kunda sadam on direktor Aleksander

Nikolajevi juhtimisel olnud aastaid
Kunda linna arengu mootoriks ja uute
ettevõtete toojaks piirkonda, edendades
nii kogu regiooni.
Kunda sadam käitles 2007. aasta
jooksul 1 miljon 742 tuhat tonni
erinevaid regionaalseid kaupu. See
on kõikide aegade parim tulemus
sadama ajaloos. Võrreldes 2006.
aasta tulemustega moodustas kaupade
juurdekasv 50%, mille põhjustasid
ootamatud
muudatused
piirkonna
transpordisektoris
ja
logistikas.
Kaupade
kogumahust
moodustas

eksport 64% ning import vastavalt 36%.
Sadamat külastas mullu 603 kaubalaeva.
Kunda sadam on paistnud silma ka hea
teeninduse poolest.
Kokku esitati vapimärgi komisjonile
19 inimese kandidatuur.
Vapimärgid tunnustatutele anti
üle Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud maavanema vastuvõtul 23.
veebruaril 2008 Haljala rahvamajas.
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru maavalitsuse
avalike suhete nõunik

MUHE MUUSIKAPIDU KUNDAS
Küünlakuu
kaheksandal
päeval
võõrustas väike Kunda suurt hulka
muusikuid – toimus Eesti muusikakoolide
liidu Virumaa I regiooni muusika- ja
kunstikoolide traditsiooniline “Talvemuusikapäev”. Sedakorda ei näidanud
oma oskusi solistid, vaid hoopis mõnus
seltskond – ansamblid. Seltsis on segasem,
sõbra õlg toeks ja noot kenasti ees. Jääb
ära üksikesineja õudus “mis siis saab, kui
mõni noot meelest läheb?” Ansamblimäng
laseb rahus oma muusikat nautida − mida
noored esinejad tõepoolest tegidki.
Talvemuusikapäeval avaldas soovi
üles astuda 29 kollektiivi 12-st Ida- ja
Lääne-Virumaa koolist − kokku umbes
150 osalejat.
Kunda muusikakool pidas kava
kokku sättides silmas Eesti juubeliaastat
– kontserti alustati rahvaviisidega: eesti,
hispaania, itaalia, kreeka meloodiatega.
Ainult imesta, kui toredaid ja värvikaid
viise on ansamblitele leitud ja sobivaks
kohendatud.
Siinkohal ei saa mitte vaiki olla.
Kangesti tegi südame soojaks üks IdaViru tore rahvapilliansambel. Seitsmest
esinejast vaid kaks võisid nime poolest
olla mitte-slaavi rahvusest. Mängisid
ehtsatel eesti rahvapillidel eht-eestlaslikult
ja lustiga eesti rahvaviise, lõid sekka
laulu ja olid pealaest jalatallani eesti
rahvariietes. Ainsad, muide! Juhendajaks
särav noor daam, kelle nimi samuti eesti
rahvusele ei viita ... Küll oli ilus kuulata ja
imekena vaadata!

Peale rahvamuusika kõlas muusikat
klassikast (vaid 2 pala 37-st) džässini.
Selgesti oli märgata selle aasta eelistusi:
lisaks rahvaviisidele ilusat romantilist
pop-, rock- ja filmimuusikat. Noortebändid
pistsid rinda džässiga.
Kuulajad aina mõnulesid, sest lisaks
ilule olid lood vastutustundlikult valitud
just nii pikad, et tahtnuks nagu pisut veel
kuulata, aga – juba lõppes!
Kava läks tõusvas joones. Mida
edasi, seda vingemad palad ja puhuti
lausa professionaalne esitus. Sai kuulda
vokaalansamblit ning jälgida klassikalise
tantsu etendust pisikestelt tantsijatelt.
Esinejatest ei mõista kedagi eraldi välja
tooma hakata, sest kõik olid täiesti omanäolised ja toredad. Vahetevahel torkas
kõrva, et mõni ansambel oli teistest kõla
poolest ehk pisut tagasihoidlikum, kuid
mängulust aitas seda puudust siluda. Taas
kord sai kinnitust tõsiasi, et idanaaber on
vabam, vahetum ja julgema ütlemisega.
Eesti lapsed natukene nagu häbeneks:
andke andeks, et ma teile nõnda mängin
... No seda rikkust poleks küll vaja
häbeneda!
Ansamblid olid koosluselt imekspandavalt mitmekülgsed. Õpetajad olid
mustkunstniku oskusega kokku sättinud
kõiksuguseid pille. Tulemus kiiduväärne:
tuntud lood üllatavas kuues, võluvad oma
värskuses ning nakatavalt elurõõmsad.
Kui Kundas esinenud noortest artistidest
ka elukutselisi muusikuid ei peaks saama,
siis sedamoodi üheskoos mängitud muusi-

ka on neid kindlasti paremaks ja ilusamaks
inimeseks vorminud. Vaevalt, et sellest
“muusikanakkusest” keegi enam päriselt
priiks saab. Muusika jõud on suur!
Tore muusikapäev oli. Jääb kauaks
meelde. Tõi sombuhalli lumeta talve
rõõmsa tänutunde – ei ole see noorus täitsa
hukas ühti, kui nõnda ilusat muusikat teha
osatakse. Lõppu tuleb lisada tänusõnu
– ja kogu südamest. Aitäh õpetajateleõpilastele ja lapsevanematele, suure vaeva
nägijaile, suure rõõmu toojaile. Patt oleks
unustada toetajaid-korraldajaid, tänu
kellele kõik sujus juba saaliproovidest
alates: püsiti graafikus ning pandi kirja
kõik artistide erisoovid (muusikutel
on teadupärast ikka kõiksugu imelikke
tahtmisi mikritest, noodipultidest suure
trummini). Kontserdil käis lavaline
liikumine kui õlitatult, ei asjatut sebimist
ega ajaviitmist. Olge te kõik tuhatkord
tänatud, kokatädist sponsoriteni!
Ehk kahtlustate siinkirjutajat liiga
roosades prillides? Pole vaja. Olin lihtsalt
üks uudishimulik uudistaja, kellest sai
tänulik ja rõõmus kuulaja. Aitäh Tegijatele
– suure algustähega!
Kunda muusikakool tänab kontserdi
korraldamise toetajaid: Estonian Celli,
Kunda Nordic Tsementi, A.K. Bussi,
Kunda linnavalitsust ja Kunda linna klubi.
Aime Lips
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Eesti Vabariik Kundas 1920−1940
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21. veebruaril avati Kunda linnaraamatukogus näitus “Eesti
Vabariik Kundas 1920-1940”.
Näituse tekstid kirjutas Tiiu Raju,
pildimaterjal on pärit muuseumi
ja linnavalitsuse arhiivist. Näituse
avas raamatukogu juhataja Leili
Eiskop. Tiiu Raju rääkis seejärel
pisikesele kokkutulnud publikule
kadunud aegadest ning kutsus
vanadelt fotodelt leidma paiku
ja hetki, mida veel mäletatakse,
juttude põhjal teatakse või mis
veel tänapäeval omal kohal
alles on. Kõige nooremate
näitusekülastajatega uuriti koos
pilte, kus on näha, millega tegelesid
noored 20. sajandi esimesel poolel.
Väike, kuid huvitav fotonäitus
suudab külalised hetkeks mõtteis
möödunud
sajandisse
viia.
Näitus jääb avatuks suveni. MK

Tsemendivabriku kaubamärk 20.
sajandi esimesel poolel
EV päevil

26. märtsil 1920 aleviks saanud Kunda koosnes kolmest suuremast asulast: sadamast koos Lontovaga, vabrikust ja uuest rajatavast asumist.
Aerofotol on jäädvustatud Kunda töölisasula ja Kunda vabrik 15. oktoobril 1930.
Tööliste elamud asusid vabrikust idas jõe mõlemal kaldal, ametnike omad vabrikust läänes. Tänavanimesid ei
olnud, vabriku majad said vastavalt valmimisele numbrid. Esimesed majad ehitati Silla külla. Paljudel majadel
oli ka hüüdnimi (“Tähetorn”, “Klooster”). Elamute juurde ehitas vabrik haigemaja (1888), koolimaja (1895), uue
sauna (1912). Pärast 1920. aastat algas uutel kruntidel vilgas ehitamine. Kerkisid nii ühepereelamud kui üürimajad
ja ärihooned. Alevivalitsus asus 1906 valminud kivist moonamajas. Puust moonamajad müüdi maha ja lammutati.
Palke kasutati ka uute majade ehitamisel. 1926 anti tänavatele nimed. Vabriku majade rajoonis tänavaid ikka ei
olnud. 1921 avati alevis apteek, 1930 valmis juba apteegi uus hoone (vt fotosid lk 6).

1805 oli Kunda mõisa omanik
Peter Jacob von Schwengelm (Eestimaa Rüütelkonna sekretär) rajanud
sadama, mille juurde tekkis Lontova.
1870 asutati tsemendivabrik PortKunda (fotol esimene vabrik idast,
1920.−30ndatel aastatel ei olnud
see enam töökorras). Ehitati nii
tööstushooned kui ka elumajad.
1920 sai alev maad juurde.
Tündrivabrikust ning Rakvere
maanteest läände planeeriti ehituskrundid.
1921 astus Kunda alev Eesti
linnade liidu liikmeks. 1922.
aasta lõpul loendati Kunda alevis 2310 elanikku. Elamuid oli
tollal 110, kortereid 550. Üle 85
protsendi korteritest seisid tehase käsutuses. Kunda mõisale
kuulunud 11 elamut 57 korteriga
anti mõisate riigistamisel üle Kunda
alevivalitsusele. Korterid olid tol
ajal enamikus ühetoalised.
Kunda kaubandusvõrk koosnes
tollal kooperatiivile kuuluvast segakauplusest (Kunda tarvitajate ühing
kaheksa töötajaga), ühest pudupoest,

ühest lihapoest, ühest pagariärist,
kõrtsist ning teemajast. Tollal
kuulusid need eraettevõtjatele. 1.
maist 1921 avati Kundas ametlikult
ka turg, kuid elujõuliseks see ei
kujunenud.
Pärast rasket majanduskriisi
1929−1933 sai majandus-, spordija seltsielu uue hoo. 1934. aasta
rahvaloendusel registreeriti Kundas
ainult 1863, 1939. aastal juba 1992
elanikku. Istutati ilupuid, rajati
puiesteid, hekke ja parke.
Alevivalitsuse tulu peamisteks
allikateks olid kinnisvara maks ja
maade ning hoonete rent, suurimaks
kuluartikliks aga alevivalitsuse enda
ülalpidamine.
1938. aasta 19. aprillist antud
dekreediga sai teiste alevite kõrval
1. maist endale linnaõigused ka
Kunda. Esimesed valimised Kunda
linnavolikogusse toimusid 4. detsembril 1939. Kunda esimeseks
linnapeaks sai endine alevivanem
Kalju Otu. Linnas tegeldi väga suures
mahus kodukaunistustöödega. Linn
oli puhas ja korras.

Noored piltnikud 1930ndate aastate lõpus kolmanda vabriku taustal (O. Viikholmi foto)
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MEIE KODU
1. detsembril 1912 esitasid neli meest palvekirja Eestimaa kubernerile,
paludes luba asutada Kundas avalik raamatukogu. Need mehed olid Kunda–
Rakvere raudtee masinist Richard Damberg, kellasepp Hans Sarist, Aru
turbaraba artelli vanem Hans Grostal ja Port-Kunda telegraafijaoskonna ülem
Gustav Albert. Nemad esitasid ka avaliku raamatukogu põhikirja projekti.
Avamisluba saadi 31. märtsil 1917. aastal. Kunda rahvaraamatukogu
selts pidas raamatukogu, korraldas piduõhtuid, esitas näitemänge, et koguda
raamatute ostmiseks raha. Raamatukapid asusid hilisema kino ooteruumis.

1927 alustas Kunda noorsoo kasvatamise selts rahvamaja ehitamist, selle lõpetas alevivalitsus (ülal vasakul foto rahvamaja avamisest, paremal lapsed rahvamaja saalis). Rahvamaja külge ehitati ka koolimaja (valmis 1934).
Rahvamaja garderoobi peal olevas ruumis asus ka raamatukogu. Rahvamaja oli igati kaasaegne ehitis. Avaras saalis oli 500 istekohta, korralik lava (lavatorniga), lava ees orkestriruum. Saalis oli võimalik ka filme näidata.

Rahvamaja saalis oli 500 istekohta, korralik lava (lavatorniga), lava ees orkestriruum. Saalis oli võimalik ka filme näidata.

Kunda rahvaraamatukogu seltsi näitegrupp “Mikumärdi” etendusel

“Virulane” kirjutab 18. veebruaril
1930
“Mikumärdi”
võidukäigust
Kundas, rahvamurrust teistkordsel
etendusel. “Saal oli rahvast puupüsti
täis. Enamik publikust olid vanemad
inimesed. Paneb imestama, et tööpäeval rahvast nõnda rohkesti oli,
mis Kundas esmakordne nähe. Nagu
mainitud seltsi juhatusel kuulda,
kavatsevad nad publiku tungival soovil
“Mikumärdit” veel mõned korrad
näidata, sest paljudel tuli mõlemi korra
mängimisel ukse taha jääda. Mäng ise
läks ladusasti. Iseäranis silmapaistev
oma osas oli hr Ric. Kuljus, kes oma
liigutuste ja sõnade väljendamisega
publikut mitmel korral päris naeru
krampidesse ajas. Kui selliseid
“Mikumärdi” taolisi näidendeid me
näitekirjanikud veel peaks kirjutama,
siis vist tuleb Kundas mitu korda
nädalas
etendusi
korraldada.”

Väljak rahvamaja juures

MEIE KODU
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8. jaanuaril 1928. aastal õnnistati Kundas sisse uus kivikirik. Puitkabel oli
23. detsembril 1918 maha põlenud. Kiriku ehitamist finantseeris tsemenditehas
(Rootsi ja Taani fondidest). 1924. aastal korraldas direktoriproua A. Hansen
heategevuspeo. Saadi 300 000 marka kiriku ehituse heaks. Kirikusse
seati Norra kunstniku Thorwaldseni skulptuuri “Kristus” väike koopia.

ESIMENE MÄLESTUSMÄRK KUNDAS

20. sajandi esimesel poolel oli veel säilinud sõbrakaubandusreisid Soome saartelt
Eestisse. 1939 tehti viimane reis Mahusse (Carl Sarapi foto sõbrakaubandusest).

Mälestusmärk Eesti Vabadussõja ajal surnud sõduritele 1918−1920 (foto 1923. aastast)
Vabadussõja
lõpul
Venemaalt
Eestisse jõudnud ja siin kiiresti leviva
tüüfuse vastu võitlemiseks toodi
muu hulgas 3. diviisi külgehakkavate
haiguste vastu võitlev lendsalk 5.
jaanuaril 1920 Valgast Kundasse, kus
see avas 500 voodikohaga nakkushaigla.
Haiglas raviti nii Eesti rahvaväelasi
kui Loodearmee vene valgekaartlasi.
Surnute matmiseks annetas Kunda
mõisa omanik Eugene John Girard de
Soucanton sõjaväele Kunda surnuaia
kõrval eraldi matusekoha, kuhu maeti
26 taudiohvrit (eesti polkudest 8, Scouts
pataljonist 2, Balti pataljonist 3 ja
Loodearmeest 13). Üldisele surnuaiale
maeti omaste poolt 6 Vabadussõjas
langenud kundalast, samuti 10. jaanuaril
1919. aastal punaste poolt Rakveres
mõrvatud
kauaaegne
Port-Kunda
tsemendivabriku arst dr Moriz Luig.
Nende
mälestuseks
püstitati

sõjaväe
surnuaiale
mälestusmärk.
Kaheastmelisel kivil seisis betoonrist.
Alusele
kinnitatud
marmortahvlil
oli
kiri
“Mälestuseks
Eesti
Vabadussõja ajal surnud sõduritele
1918−1920”. Mälestusmärgi ümber oli
tsementpostidele toetuv raudvõre. Kuna
materjali ja tööjõu andis peamiselt PortKunda tsemendivabrik, oli ehitustööde
maksumus väike – umbes 50 000 marka.
Selle kogus komitee korjanduslehtedega
ja pidude sissetulekust.
Mälestusmärk
avati
pidulikult
15. juulil 1923. Avakõne pidas püstitamise komitee esimees Peeter
Püss ja jumalateenistuse Viru-Nigula
koguduse õpetaja Aleksander Alver.
Jumalateenistust
saatsid
Kunda
mängu- ja laulukoorid. Pärgi pani
mälestusmärgile
Sõjaministeeriumi
esindaja kolonel Aleksander Simon,
Siseministeeriumi esindaja Soomann,

Virumaa rahvaülikooli seltsil oli kavatsus sügisel 1924 avada Kunda
mõisa hoonetes (vt ülaloleval fotol) rahvaülikool. Seltsi juhatusel läks korda
kaubelda kooli juhatajaks “mitmesuguste praktiliste teadustega tegelenud
pedagoog, laialdases ringkonnas tuntud ja lugupeetud seltskonnategelane”
Gustav Vilberg-Vilbaste. Rahvaülikooli võeti vastu 16−25aastasi noori mehi
ja naisi, kelle eelnevat haridust ei arvestatud. Rahvaülikoolis õpetati emakeelt,
eesti kirjandust, rahvaluulet, ajalugu, loodus- ja maateadust, laulmist, aiatööd,
majapidamist, toiduvalmistamist, raamatupidamist, rehkendamist, põllundust,
loomakasvatust, metsahoidu, joonestamist, kirjavahetust, joonistamist,
käsitööd, tervishoidu jm. Rahvaülikool likvideeriti 7. augustil 1940.

endine Loodearmee ohvitser leitnant
Nikolai Katugin jt.
See oli Kunda esimene mälestussammas. See lõhuti kohalike kommunistide poolt.
Mälestussamba taastamismõtte algatajad olid Richard Kilm, Gustav Vermer
ja Konstantin Roots. Kohapealt leitud
tükkide ja vanade fotode järgi sammas
taastati.
Samba pidulik taasavamine toimus
võidupühal, 23. juunil 1998 Kunda
linna 60. aastapäeva tähistamise raames.
Pühitses EELK Viru-Nigula koguduse
õpetaja Üllar Nõlv. Sõna võtsid Kunda
linnapea Anne Tasuja ja Lääne-Viru
maavanem Marko Pomerants. Kohal
olid ka samba taastamise algatajad.
Tiiu Raju

Kunda sadamas 20. sajandi esimesel poolel
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Punased vabriku majad

Paljudel majadel oli ka hüüdnimi, fotol “Tondiloss” (ametnike elamu)

Uus jaamahoone läänest (tänapäeval Põdra pubi)

Fotol endine moonamaja, tänapäeval Kunda linna noortemaja
Kui 1924. aastal mõis likvideeriti, oli Lähtal 11 maja 57 korteriga, oli ka 1889.
aastal lasteaiaks ehitatud kivihoone. Ühele perele oli ette nähtud kööktuba, esiku
ja sahvriga. Kartuleid hoiti talvel Lähta lagedale kaevatud õlgedega vooderdatud
aukudes. Moonamajadest oli kolm kivist ja seitse palkidest. Hooned asusid
praegusest Koidu tänavast lõuna pool, praegu seal teed ei ole. Veega varustas küla
Lähta allikas, mis hiljem torusse suunati. Ehitati ka saun ja pesuköök. Palkmajad
lammutati pärast 1924. aastat. Nendest ehitati alevi eramuid.

Konfiskeeritud salapiiritus Kunda rannas

Vabriku kontorihoone 1930ndail aastail

1930. aastal valminud Kunda apteek

Tuletõrjujad vabariigi aastapäeva paraadil vana raudteejaama ees

MEIE KODU
Kauplus MEISTRIMEES
pakub tööd müüjale
Edukalt kandidaadilt eeldame:
• Head suhtlemisoskust
• Tehnilist taipu
• Eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• Vene keele oskust kõnes
• Keskharidust
• Arvutikasutusoskust
Kasuks tuleb:
• Tehniline eriharidus
• Müügitöökogemus
• B-kategooria juhilubade olemasolu
Lisainfo telefonil. +515 9023
CV saata e-posti aadressil:
info@vota.ee
TERVITUSTEGA VOTATRADING OÜ

TAAS ALGAVAD KOOLITUSVESTLUSÕHTUD KOOLIPSÜHHOLOOGI JUURES
5. märtsil 1.−4. kl lastevanematele
teemal “Ilusaim ja vajalikum
kingitus oma lapsele”
26. märtsil 5.−7. kl lastevanematele
teemal “Minu võrratu ja võimatu
teismeline”
2. aprillil 8.−9. kl lastevanematele
teemal “Minu lapse tulevik”
9. aprillil 1.−4. kl lastevanematele
teemal “Peresuhetest”
Vestlusõhtud algavad kell 18,
toimumise kohaks on koolipsühholoogi ruum (tulla muusikakooli uksest). Oma osalemisest ja
konkreetsematest alateemadest,
millede käsitlemist koolitusõhtul
soovite, palun eelnevalt teatada
vähemalt päev varem telefonil:
+32 55 999 või +53 425 989.
Lea Metsis, koolipsühholoog

veebruar 2008
Toolse jaanalinnufarmis müügil jaanalinnuõlist kosmeetikatooted,
jaanalinnunahast käe- ja rahakotid, jaanalinnulihatooted. Kui soovid oma
lähedasi millegi erilisega üllatada, siis astu läbi! Tutvu: www.hot.ee/metsaantsu,
tel: +51 379 11, +32 21 393.

Alates 12. jaanuarist 2008 pakutakse Kunda linnas ööpäevaringset
taksoteenust. Takso on ametlikult registreeritud ning seda on võimalik
tellida telefonil: +55 583 718.

Päästeamet kuulutab välja loominguvõistluse
Juba kuuendat korda toimub
päästeteemaline loominguvõistlus, mille
eesmärk on anda võimalus arutleda
tuleohutuse teemadel ja populariseerida
päästetöötaja elukutset ning sellele
omaseid väärtusi.
Päästeamet käsitleb loomevõistlust
olulise osana päästeala ennetustööst.
Loomevõistlus on andnud ilmeka
pildi laste ohukäsitlusest, nende
arusaamadest,
koolis
ja
kodus
omandatud tõekspidamistest ja väärtushinnangutest.
Tänavu
võisteldakse
viies
vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused,
algklasside
õpilased,
põhikooli
õpilased,
gümnaasiumi
õpilased
ning esmakordselt ka täiskasvanud.
Võistlustöödeks võivad olla joonistused,
maalid, kollaažid, esseed, luuletused,
meisterdused, videod ja helisalvestised.
Kõikidest
maakondadest
igast
vanusegrupist kolm paremat kirjatööd
ning kolm paremat tööd muudest
kunstižanritest lähetatakse üleriigilisse
lõppvooru Tallinnas. Lõppvooru jõudnud parimate tööde autorid saavad
auhinnad ning kutsed Päästeameti
peadirektori vastuvõtule.
Võistlustööd
tuleb
toimetada
17.märtsiks lähimasse päästekomandosse. Tööle palume lisada järgnevad andmed: töö autori ees- ja

perekonnanimi,
vanus,
maakond,
aadress ja kontakttelefon, lastel ka
klass/rühm, kooli/lasteaia nimi ja
juhendaja nimi.
Märtsikuu teisel poolel korraldatakse
Lääne- ja Ida-Virumaalt laekunud
töödest näitused raamatukogudes Rakveres, Kohtla-Järvel ja Narvas.
Loominguvõistluse teemad:
1. Nublu pole tavaline koer.
2. Korstnapühkija käib katuseid mööda.
3. Päästetöötaja riietus ja päästetehnika.
4. Metsa mured ja rõõmud.
5. Valin numbri 112.
6. Tuleinglid.
7. Mis on plahvatuse tagajärg?
8. Suitsuanduri reklaam (oodatud on
trüki- või telereklaam, poster jne.)
9. Minu kodukoha riskid (oma
kodukohas olevate ohtude kirjeldused,
kujutamine jne)
Lisainfo: Päästeamet, ennetustöö
osakonna peaspetsialist Janek Innos,
tel: +62 82 022, +52 42 112, e-post:
janek.innos@rescue.ee
Ida-Eesti
päästekeskus,
ennetustöö
büroo
juhataja
Marika
Uussalu, tel: +53 428 860, e-post:
marika.uussalu@rescue.ee
Eve Ojala
Ida-Eesti päästekeskuse avalike
suhete büroo juhataja

KUNDA LINN – ETTEVÕTTESÕBRALIK OMAVALITSUS 2007
18. veebruaril 2008 otsustasid
Lääne-Viru maavalitsus ja SA LääneViru arenduskeskus tunnistada aasta
ettevõtjasõbralikumaks omavalitsuseks
Kunda linna.
Kunda linn jagab alates 2004.
aastast alustava ettevõtte stardiabi, et
stimuleerida ettevõtluse alustamist,
toetada ja arendada väikeettevõtlust
Kundas. Stardiabi on võimalik taotleda
kuni 20 000 krooni ühe taotleja kohta.
Igal aastal on stardiabi toetust taotlenud
1-3 uut ettevõtjat.
Kunda linnas tegutsevatest ettevõtetest on ülevaade linna kodulehel,
kus on ära toodud ka suuremate
tööandjate kontaktid. Samas leiab sealt
infot võimalike lisarahade taotlemiseks
linna eelarvest.
Olemasolevate ettevõtjate püsima
jäämiseks ja edasi arendamiseks aitab linn kaasa vabade maaüksuste
väljapakkumisega, võimalikult kiire
dokumentatsiooni
korraldamisega
ja
infrastruktuuri
parendamisega.
Linn suhtub positiivselt ettevõtluse
arengusse ja reageerib operatiivselt,

SÕBRALAADAGA MESSIL
15.–17. veebruar 2008 toimus
Tallinnas turismimess “TOUREST
2008”. Kunda linn oli LääneVirumaa ühisel pinnal tutvustamas
järjekordset SÕBRALAATA, mis
toimub 12.−13. juulil 2008. LääneVirumaa paistis kaugelt silma oma
kujundusega, mille põhiideeks
oli kuulumine “Ühtse mütsi alla”.
Sõbralaada väljapanekuga toodi välja
sõbrakaubanduse traditsioonilised
komponendid − paat ja vahetatav
kaup ... Messil pakkusime ka silkuleiba ja rannarahva jooki norri
(kanget, kuuma ning magusat kohvi
väikese piiritusega). Iga sõbralaada
boksi külaline sai kutse laadale,
mis oli lisaks lugudele Kundast kui
rohelisest väikelinnast tänapäeval.
Kristi Onkel
Turismikonsultant

et kõikvõimalikud kooskõlastused ja
erinevad load saaksid kiired otsused.
Sihikindla tegevuse tulemusel on
Kundasse tekkinud uusi ettevõtteid
ja arendatud olemasolevaid. Nimed
Kunda Nordic Tsement, Estonian
Cell, Kunda sadam, Lajos, ABB jt on
tuntud kaubamärgid nii Eestis kui ka
rahvusvahelises plaanis.
Uutest arengutest väärib äramärkimist
jaanuaris kehtestud uue logistikakeskuse
detailplaneering Tööstuse maaüksusele,
mis peab valmima 2008. a lõpuks.
Soodsa investeeringukeskkonna tagab
antud piirkonnas hea juurdepääs. Linn
rekonstrueerib järkjärgult Tööstuse
piirkonna teid. Toetusrahadest on
rekonstrueeritud Tööstuse tänav ja peagi
algab linna läbiva tee renoveerimine,
mis aitab jõudsalt kaasa infrastruktuuri
parendamisele ning arengule.
Uute suurettevõtete tulek on andnud
hea võimaluse sellega kaasneva
väikeettevõtluse tekkeks ja arenguks
nii Kundas kui ka Lääne-Virumaal
tervikuna.
Paljud
väikeettevõtted
saavad areneda läbi teenuste osutamise

suurettevõtetele, mis on koondunud
Kunda linna ja lähiümbrusesse.
Linn on investeerinud ka elamumaade arendamisse looduskaunis
kohas Kronkskaldal, kuna atraktiivsed
elamispiirkonnadja
tingimused
soodustavad
ettevõtluse
arengut.
Esimesed elumajad hakkavad selles
piirkonnas peatselt valmima.
Linna koostöö ettevõtjatega on väga
hea. Linnavalitsuses töötab spetsialist,
kes vastutab ettevõtlusvaldkonna eest.
Uute investeeringute piirkonda toomise
taga on hea ja toimiv meeskonnatöö.
Ettevõtjasõbralikuma omavalitsuse
konkurss toimus teist korda. Eelmine
kord tunnustati ettvõtjasõbralikuma
omavalitsuse tiitliga Sõmeru valda.
Konkursi eesmärk on soov tunnustada kohalike omavalitsuste panust
ettevõtluse toetamisse ja arendamisse.
Ettevõtjasõbralikuma omavalitsuse
tunnustamine
toimub
maavanema
poolt Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud vastuvõtul 23. veebruaril
Haljala rahvamajas.
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru maavalitsuse
Avalike suhete nõunik

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnavalitsus. Toimetuse kolleegium: Sulev Kool, Heldur
Lahne, Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo Vainlo. Toimetaja: Ebe Pilt (telefon:
+32 55 998, e-post: ebe@kunda.ee). Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu Raju,
tõlkida Moonika Mägipõld. Trükkija: AS Trükis (Jõhvi, Pargi 27 F; telefon:
+33 72 666). Trükiarv: 1500 (leht on lugejaile TASUTA). Toimetuse aadress:
Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA. Kaastöid, kuulutusi, teateid ja reklaami võetakse lehetoimetuses vastu ESMASPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl 9–12.

Siiras kaastunne omastele
kalli

ÜLO KULLI
kaotuse puhul
Garaažiühistu Signaal 6

Aeg annab kõik Sul tagasi, ei
emasüdant iialgi …
Sügav kaastunne Mallele kalli
ema

ALMA KELLI
surma puhul.
Päevakeskuse pere
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Kunda linnavalitsus võtab ajutiselt äraoleva ametniku
asendamiseks tööle
LASTEKAITSETÖÖTAJA
kelle tööülesannete hulka kuulub lastekaitse alase tegevuse
organiseerimine, sotsiaalteenuste- ja abi osutamise
korraldamine, elanike nõustamine lastekaitseküsimustes,
järelevalve teostamine.
Nõuded kandidaadile:
• pedagoogiline, psühholoogia- või sotsiaaltööalane
kõrgharidus või selle omandamine;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus
suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus;
• teadmised avaliku halduse ja teenistuse süsteemist.
Pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd;
• erialast täiendkoolitust;
• häid ja kaasaegseid töötingimusi;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.
Avaldus koos CV-ga ja haridust tõendavate dokumentide
koopiatega ning palgasoov esitada 13. märtsiks 2008 Kunda
linnavalitsusse aadressil Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA.
Info telefonidel. +32 55 960 ja +50 23 253
Lugupeetavad kauplejad ja teenuste osutajad Kunda linnas!
Kunda linnavalitsus tuletab meelde, et Majandustegevuse registrisse
juba kantud kauplejad ja teenindajad peavad igal aastal 15. aprilliks
esitama linnavalitsusele registri õigsuse kinnitamise taotluse. Täpsem
info Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel
Majandustegevuse registri (MTR) all – http://mtr.mkm.ee/ , seal on ka
saadaval vastavad taotluste vormid. UUENDUS: Kõikidel ettevõtjatel
peab üldandmetes olema e-posti aadress, et saaks kasutada ettevõtja
elektroonse teavitamise võimalust.
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VASTLAPÄEV NOORTEMAJAS
NOORTEMAJA LIHTSAD KUKLID :-) 5 dl piima, 3 spl suhkrut, 1,5 tl soola, 50 gr pärmi, 1 kanamuna,
u 1 kg nisujahu, 150 gr margariini. Sega sooja piima sisse sool, suhkur, muna ja pärm. Lisa jahu ja sõtku
ühtlane taigen. Viimasena sega hulka margariin. Lase natuke aega rätiku all kerkida. Rulli taigen lahti,
määri margariiniga, raputa peale suhkrut ja kaneeli. Keera rulli ja lõika umbes 2cm paksused viilud. Pane
plaadile, lase natuke aega kerkida. Määri pealt munaga ja küpseta 225 kraadi juures 10−15 minutit.

MEIE KODU

MÄRTSI KULTUURIKALENDER
7. märtsil kell 18.00 õhtu ainult naistele
16. märtsil kell 13.00 eakate ühenduse
Videvik pidu “Kui kõnnib mannekeen…”.
Tantsuks mängib Anatoli
18. märtsil kell 13.00 noortemajas üritus
“Ilu- ja võlumaailm”
19. märtsil kell 15.00 joonistusvõistlus
“Minu kõige suurem sõber”
20. märtsil kell 14.00 lastele “Kevade sünnipäev”
21. märtsil kell 17.00 noortemajas piljarditurniir
25. märtsil kell 19.00 Vana Baskini teatri
etendus “Ometi kord”
Vt lähemalt: http://www.kundalinnaklubi.ee/

Üritused raamatukogus
11. märtsil JUTUTUBA algusega kell 15 00
14. märtsil emakeele päeva tähistamine
koos lasteaialastega.
Koolivaheaja üritused
17. märtsil mängime lauamängu
“Eestimaa mälumäng”
18. märtsil viktoriin
“Kas tunned Eesti Vabariigi ajalugu?”
19. märtsil meisterdamise päev
20. märtsil joonistusvõistlus “Minu Eestimaa”
Üritused algavad kell 12 00
Vt lähemalt: http://raamatukogu.kunda.ee/

“SINUGA KOOS”

Lund ei olnud, aga jahutolmu jagus kõikjale! Poisid aitasid tainast segada-sõtkuda (fotol on poisid
sõtkumishoos). Kui tainas enam “käsi ei määrinud”, siis võtsid tüdrukud tööjärje üle. Kukleid jagus
kõigile, jäi ülegi. Kõik soovijad said retsepti koju kaasa.
Helen Jagant
AASTARING KÖÖGIS. Kohe on käes märtsikuu … Kui mõnel aastal satuvad lihavõttepühad juba
märtsi, siis on hea munatodi või mõnda muud munakollaserohket rooga proovida … Kui lihavõttepeoks
on veel vara, võib perele teha pühapäeva hommikuks lihtsalt niisama põneva toidu (näiteks unimütsi
prantssaiu või lihtsaid kukleid MK :-)) ja kutsuda sõbradki külla.
UNEMÜTSI PRANTSSAIAD. 25 g pärmi, 1dl külma piima, 1 tl soola, 1 tl suhkrut, 1 sl õli, 8 dl nisujahu.
Et poleks vaja varavalges askeldama hakata, tee taigen juba eelmisel õhtul valmis. Lahusta pärm vees.
Vala sekka kõik koostisained. Sõtku taigen ja jaota see 10 osaks. Vormi ümarateks pätsideks ning pane
küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Kasta pintsel vette ja piserda plaat üle. Puista pätsikestele pisut
jahu, kata rätikuga ja jäta ööseks külmkappi. Hommikul pritsi uuesti pisut vett plaadile ning küpseta
kukleid 250˚C juures ahju alumises osas 8−10 min. Värskelt küpsetatud kuklid on kohvilauas koos juustu
ja singi, kurgi ja tomati või moosiga mõnusaks alustuseks kogu puhkepäevale (Ingrid Wikholm “Aastaring
köögis”, kirjastus Valgus, 2007, lk 23).

INTERVJUU TORE-VANTSIGA

Reede lõuna paiku jooksis mööda Kunda
ühisgümnaasiumi koridore ja koolitreppe ähmis
ja põnevil lapsi “Kas nägite, kas nägite?” küsiti
üksteiselt ja täiskasvanutelt. “Keda, mida?” ei
saanud mina ega paljud teisedki aru. “Suuri-suuri
punaseid elevante, nad on nii suured ja neid on
neli! Me ise nägime,” seletati õhinal. Osa uskus,
osa mitte, kuni ise vantsidega kokku trehvasid.
Pealelõunasel ajal sain minagi lõpuks sabast
kinni ühel neljast, kes end TORE-vantsiks nimetas.
Päeval olin teda ja ta kolme kaaslast paaril korral
koolimaja peal näinud, aga kogu aeg olid nad
lastest ümbritsetud, nii et ligi ei saanud.
“Kuule, TORE-vants, mis teete siin koolimaja
peal? Miks nii palju võõraid lapsi ja täiskasvanuid
on meie aulasse tulnud ning miks seal nii palju
naerdi ja mängiti?” küsisin saba omanikult.
“Oi-oi-oi, kas sa siis ei teagi,” raputas vants oma

suuri kõrvu, “meil on siin niiii-suuuuur ja tähtis
konverents” ning punane lont tegi õhus hiiglasuure
ringi. “Üle vabariigi on siin paljudest koolidest
TORE-noori koos, üle 130 külalise! Ja Kunda kool
oma torekatega võttis kõiki nii armsalt vastu ning
isegi direktor ja õppealajuhataja tervitasid meid!”
“Pea-nüüd-pea,” imestan, “kõik noored on ju
toredad, mis need üle vabariigi kokku tulnud siis
toredamad on?”
“Oh seda tumedat teadmatust,” läks vantsike
pahameelest veel punasemaks ja tiris mind
varrukatpidi ühe värvikireva stendi ette. “Loe
siit, Kunda torekate seinalehest − T.O.R.E. − ehk
Tugiõpilaste Oma Ring Eestis on ülevabariiklik
noorteühing, kes tahab kaasa aidata koolikeskkonna
lahedamaks ja sõbralikumaks muutumisele!
Ühingu liikmeid nimetatakse torekateks.”
“No siis on see tänane konverents ju tõeliselt

Ansambli traFFic korraldatud videokonkursi võitis Madis Vasser Kundast. Video on loodud laulule
“Sinuga koos”. Esikolmikusse jõudnud videoid on võimalik vaadata TraFFicu kodulehel: http://
www.traffic.ee/. Žüriisse kuulusid traFFicu liikmed ja mänedžer Fred Krieger, raadio Sky Plus esindaja
Sven Arusoo, muusikaauhindu võitnud režissöör Ove Musting. Žürii ja publikuhääletus olid ühel meelel,
mõlemad pidasid parimaks Madise videot. Otsustavaks said humoorikas lähenemine, eriefektide maitsekas
kasutamine ning kompleksivaba näitlejatöö videos. TraFFic on kitarripoppi viljelev bänd, mis on võtnud
endale sihiks teha head eestikeelset muusikat. TraFFic on Silver Laas (vokaal), Stig Rästa (kitarr), Tõnis
Kivisild (basskitarr), Ivo Priilinn (trummid). Auhinnaks võitjale korraldati traFFicu privaatkontsert Kunda
tsemendimuuseumis, kuhu olid kutsutud ainult Madise kõige lähemad sõbrad. TraFFicu liikmete käejäljed
jäädvustati ka muuseumi käejälgedekogusse (vt fotol). MK

tähtis üritus,” nõustusin mina.
“Muidugi,” tõstis vantsike oma londiotsa
iseteadvalt meetri jagu kõrgemale. “Meile kõigile
jagati mapid ettekannete teesidega, räägiti hästi
huvitavat juttu torekate tegemistest ning esines
foorumteater! Veel sain siin oma kolme sõbraga
kokku, kes on samasugused TORE-vantsid nagu
mina.” “Oi, kuidas me lustisime, oi, kui palju
me lastelt kallistusi saime ja veel rohkem ise
kallistasime ja paisid jagasime!!!”
„Äge!“ leidsin mina.
„Jaaah, ja kuidas veel! Ja kas tead,” läks
vantsike jälle põlema, “et me käisime tundide
ajal KÕÕIIK klassid läbi − oi kui palju naeru,
särasilmi ja kilkeid me kuulsime-nägime! Ja usu
või ära usu, ka kõik õpetajad tahtsid meie kallisid
ja me muudkui kallistasime ja kallistasime! Ja see
oli nii vahva!”

“Usun küll, aga kuidas siis vantsid asjaga seotud
on?” näitan jälle oma asjatundmatust.
“Oeh,” viskas vantsike end lausa pikali, “kas
tõesti leidub veel neid, kes mind ei tea! Mina ?
Punane elevant ehk TORE-vants ? olen ju torekate
maskott! Kas sa siis ei märganud, et terve koolimaja
on täis minu pildiga tervitusplakateid???”
Vantsike ajas ennast püsti, kummardas edevalt,
keerutas end eest ja tagant näidates ringi: “Selline
ma olen ? suur, soe, tubli ja tugev, sõbralik ja hästi
ilusat punast värvi!”
Siis läks ta nägu hästi kavalaks ja järgmisel
hetkel olin kolme TORE-vantsi keskel. Nii suuri ja
punaseid kallistusi pole ma kunagi varem saanud!
Ja intervjuu läks mul üldse meelest!
Lea Metsis
Koolipsühholoog

