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SOORU KÜLAPÄEV PÄEV TÄIS HUVITAVAT TEGEVUST IGALE EALE

Käisid ammu mardid hallid,
kadrid käisid oma teed.
Tulemas on pühad kallid,
rõõmsad jõulupühad need.

Traditsiooniks kujunev külapäev toimus 6. novembril nüüd juba osaliselt
renoveeritud Sooru Rahvamajas. Päeva korraldajad Sooru Arendus ja Naisselts
püüdsid pakkuda külarahvale ja külalistele mitmekülgset programmi juba
lõunatundidest alates ning viimased tantsupalad ansambliga lõppesid järgmises
päevas.
Avalöögiks sai Tõlliste - Õru valdade ühinemise tutvustamise koosolek.
Talvetaat toob uue ilma,
Põhjaliku selgituse andsid komisjoni liikmed M. Maask ja V. Ardel.
silub silla üle vee;
Kohaletulnud said teada, miks kavandatakse ühinemist ja mis muutub Tõlliste
valla ning Sooru küla elanikele. Üheskoos lahati erinevaid eluvaldkondi ja püüti
üle jõe ja järvesilma
leida vastuseid üleskerkinud küsimustele. Põhiseisukohana jäi kõlama arvamus,
hiilgab hõbedane tee.
et see ühinemine muudab rohkem elu Õru vallas, sest juba täna kasutavad Õru
elanikud Tõlliste valla poolt pakutavaid teenuseid (kool, perearst, surnuaiad).
Uue valla nimi jääb Tõlliste ja keskus jääb Laatresse. Suurim kasu peaks
Paiskab lemmetava lume
sündima valdade juhtimise (vallavalitsuste) koondamise tulemusel, sest oluliselt
rohkem tööd ühisvallal ei tule. Seega on võimalik teistele eluvaldkondadele
pilvepõuest lendlema;
rohkem rahalisi vahendeid suunata. Põhiarutelu keskendus haridusele ja koolile,
põllukamar must ja tume
kuna kohaletulnutele oli antud teema kõige südamelähedasem.
Järgnes laste kontsert, mis oli pühendatud lähenevale isadepäevale ja etteasted
kattub valge vaibaga.
olid saali kogunenud inimestele meeldejäävad. Peotantsijate poolt esitatud
Julius Oro
standardtantsud võtsid nii mõnegi lapsevanema suu muigele,
sest esitus oli üllatavalt hea, arvestades kooskäidud kordi.
Eriliselt meeldejääv oli laste tantsuesitlus oma vanemaga.
Jõudu tööle tuleb vaid soovida ja ootusärevuses järgmist
esinemist oodata. Suured tänud lasteaia muusikaõpetajale ja
peotantsude juhendajale.
Pärast kontserti tuli lastega trallitama Valga Põhikooli maskott
PANDA, kes koos Annega aitas mänge korraldada.
Väikesesse saali aga kogunes haridusteemaliseks aruteluks
suur hulk huvilisi ning külalised Valga Põhikooli direktor
Tarmo Post ja Valga abilinnapea Ivar Unt. Külalised tegid
põhjaliku ülevaate, miks haridus peab muutuma (laste arvu suur
vähenemine, õppekavade probleemid, gümnaasiumi- ja
kutsehariduse tulevik jne.) ja millised on praegused
kitsaskohad, millele tuleb lahendusi leida.
Lühidalt peatuti Valga linnas toimuvatel muutustel
(arengukava alusel) ja põhirõhk jäeti küsimustele ning
arutelule. Suurt muret tunti lasteaedade (eelharidusasutus)
tuleviku üle ja kõrgharidusega lasteaiaõpetajate palkade pärast.
Ühiselt leiti, et see on probleem, millele tuleb üheskoos (vald ja
riik) lahendusi otsima hakata. Praegusel kujul, kus lasteaedu
finantseeritakse vaid valla eelarvest, tuleb lahendusi leida vallal endal tihedas koostöös lasteaedadega. Põhiline, et
mõlemad pooled saaksid õieti aru olukorrast ja tahaksid üheskoos parimaid lahendusi välja pakkuda. Kuna
haridusteema puudutab vähemal või rohkemal määral kõiki vallas elavaid inimesi, siis üheks lahenduseks pakuti välja
küsitluse tegemine. See võimaldaks paremaid lahendusi vastavalt kodanike ootustele ja arvestaks tuleviku väljavaateid
valdade ühinemise korral. Minul (allakirjutanul) jäi arutelust arvamus, et teema on väga oluline kõigile ja inimesed
tahavad selles kaasa rääkida. Valla poolt tuleks korraldada haridusteemaline suur ümarlaud, kus kõik osapooled saaksid
lahti rääkida oma mured ja üheskoos leiaksime objektiivselt parimaid lahendusi.
Õhtu lõpetas ansambel „Reliikvia“, kes pakkus meeldivat tantsumuusikat. Jalga sai keerutada erinevate meloodiate
saatel ja paras hulk (40-50) kohaletulnuid said külapäevale punkti panna. Saalis istudes tuli mõte, et tuleks jätkata
Sooru rahvamaja renoveerimist, sest on näha, et külaelanike huvides on see maja vägagi vajalik. Loodan, et
renoveerimistööde jätkumine lähimas tulevikus ka teostub.
Veiko Ardel
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HAIGUSTE
ENNETAMINE
Elu tõestab, et vaieldamatult
lihtsad põhitõed, millistele
tugineb vähktõve ennetamine, on
poole sajandi vältel leidnud
teadlaste poolt tõestamist
rakutuuma tasandil. Vähktõbi on
ainult 8 - 10% juhtudel päritav
(pärilik), kuid oma olemuselt on
geneetiline haigus. Geeni
kahjustus võib toimuda
väliskeskkonnas (õhk, vesi,
maapind) esinevate kahjustavate
tegurite toimel. Kuid need tegurid
võivad tekkida ka organismis
eneses ebasoodsate tingimuste
kokkulangemisel.
Ü h e k s o l u l i s e k s
v ä l i s k e s k k o n n a s t t u l e n e v,
organismi igakülgselt mõjutav
kompleksne tegur on meie
igapäevane toit. Selle kvaliteet
oleneb toiduainete kasvatamisest
ja töötlemisest, säilitamisest ning
toidu valmistamisest. Ahel, mille
läbimisel võivad tekkida
organismi kahjustavad tegurid.
Omaette probleemiks on meie
toitumisharjumused, millised
pole alati tervise kindlustajaks.
Hea tervise ja täisväärtusliku elu
tagatiseks on alati peetud õiget
toitumist. Vanasti tähendas see
piisavalt toitvat toitu, et vältida
alatoitlust ning vitamiinide ja
mineraalide puudusest
põhjustatud haigusi, nagu
skorbuut ja rahhiit. Tänapäeval
oleme teadlikud sellest, et teatud
toitude liigne söömine võib
samuti oluliselt mõjutada meie
tervist ja heaolu ning rasked
haigused, nagu vähk ja südameveresoonkonna häired on
osaliselt põhjustatud sellest, mida
me iga päev sööme.

UUDISEID VALLAST
Selle lehega võib öelda, et uudised on lausa kuumad, sest küpseks said need
alles eile volikogus. Nii võib julgelt öelda, et Sooru Sõnumid on kiire
sõnumikandja.
1. Valla järgmise aasta eelarveprojekt on läbinud esimese lugemise ja lühidalt
võib kokkuvõtteks öelda, et 2005 aasta eelarve on suunatud tulevikutegevuste
arendamisele ja vallaelanikele osutatavate vallapoolsete teenuste kvaliteedi
tõusule.
2. Investeeringute kasv haridusse on märkimisväärne. Tsirguliina KK-s ja
lasteaedades on oodata töötajate palgatõusu ja investeeringuid hoonetesse.
Järgmisel aastal Laatre lasteaeda ja 2006.a. Sooru lasteaeda.
3. Tsirguliina KK-s rahastatakse uue tööõpetuse klassi väljaehitamist ja selle
sisustamist ning spordivahendite soetamist. Eesmärk on luua tingimused
parema hariduse saamiseks Tsirguliina KK-s.
4. Tegin volikogule ettepaneku toetada ka hariduse abiteenuste (koolitoidu)
rahastamise suurendamist. Selle kinnitamise korral peaks jaanuarist 1 - 5 kl.
saama tasuta toitu ja septembrist kõik Tsirguliina KK õpilased. Loodetavasti
käivitub ka väljapakutud idee, et esimesse klassi minejad saavad vallalt toetuse.
5. Optimaalse tänavavalgustuse süsteemi väljaehitamiseks ja selle
rahastamiseks on eelarvesse suunatud rohkem raha. Loodetavasti uuest aastast
vallavalitsus viib need tegevused ka reaalselt ellu.
6. Oluliselt on suurenemas investeeringud vee- ja kanalisatsioonimajandusse
(2,5 korda), et paraneks antud eluvaldkond. See puudutab ju otseselt meid kõiki
vallaelanikke. Ka on töös Sooru uue puurkaevu rajamise projekt.
7. Probleemiks on jätkuvalt valla lehe ilmumine ja selle sisu aktuaalsus.
Vallavalitsusel puudub vist tahe antud teemaga tegeleda. Samuti on tõsiseks
proovikiviks OÜ Tõlli tegevuse koordineerimine (läbi Tõlli nõukogu, kuhu
kuulub vallavalitsuse esindaja) ja elanikele probleeme tekitavate küsimuste
lahendamine. Õpilasliini haldamine on lausa tupikusse jooksmas. Töö korraldus
on suunatud valla raha mõttetule kulutamisele ja vallavolikogu poolt aasta tagasi
eraldatud raha bussi soetamiseks pole leidnud rakendust. Selles küsimuses
otsustati korraldada eraldi koosolek 7. detsembril kell 10.00, et leida võimalikult
kiire lahendus.
8. Sotsiaalrahade (toimetulekutoetused) üle otsustamine peaks toodama valla
tasandile, mis annab suurema võimaluse aidata tõeliseid abivajajaid.
Suurendanud oleme valla eelarves ka peredele suunatud toetusi ja ettepanek on
tehtud sünnitoetuse tõstmiseks.
Arutelu vallaeelarve üle jätkub ja loodetavasti kõik väljapakutud positiivsed
ettepanekud ka kinnitatakse. Seega võin öelda, et loodetavasti tuleb järgmine
aasta parem kui eelmine.
Volikogu poolt kinnitati ka aasta tagasi valitud Sooru külavanem ja jääme
ootama, millal lõpuks vallavalitsus oma samme astub koostöö lepingu
vormistamiseks.
volikogu liige Veiko Ardel

Mida peaksime järgima?
* Esiteks sööge rohkem köögi- ja puuvilju, täisteraleiba ning teraviljatooteid,
millest saate piisavas koguses vajalikke vitamiine, mineraale ja kiudaineid.
* Teiseks vähendage rasva-nii küllastunud kui küllastumata rasva hulka 30%-ni.
Tavaliselt läheneb see meie toidus 50%-le. Eelistama peaksime taimeõlisid.
* Kolmandaks tarbige mõõdukalt soolatud ja suitsutatud toitu.
* Neljandaks tarbige mõõdukalt alkoholi ja loobuge suitsetamisest.
Tuleb rõhutada, et nimetatud põhisuundade järgimine ei taga seda, et teil kunagi
vähki ei teki - on ju iga inimene erinev ning vähktõbi väga keeruline haigus. Sellele
vaatamata ollakse seisukohal, et toitumise põhisuundade järgimine aitab vähi
teket vältida, samuti südame-veresoonkonna haigusi ja diabeeti. Mitte nälgimine,
vaid ratsionaalne tasakaalustatud toitumine on üheks tervise aluseks.
Piret Granovskaja
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NEIDUDE ANSAMBEL
ESINES
TAAGEPERA LOSSIS
14. Novembril, isadepäeval,
esines neidude ansambel Jaana
Aaviste juhendamisel Taagepera
lossis. Ansambel on juba pikemat
aega koos laulnud (esialgu
stuudios „Naeratus“ ja praegu
Valga Muusikakoolis) ja neil on
juba välja kujunenud oma
repertuaar, millega saab terve
kontsertprogrammi sisustada.
Sinna kuulub palju särtsakaid ja
kaasakiskuvaid laule, mida
tüdrukud ise on ilmestanud
lavalise liikumisega. Seekord oli
kavas 15 laulu ja nende
esinemisega jäädi väga rahule.
Lisaks tehti neile ka ettepanek
j ä rg n e v a t e l l o s s i ü r i t u s t e l
osalemiseks.
Ansamblis on viis
liiget: Karoliine, Anne,
Kethi ning meie külast
Anne ja Janika. Jaanal
on mõttes ka
tüdrukutega plaat välja
anda, kuid siiani pole
see mõte veel piisavalt
toetajaid leidnud.
Soovime neile
jätkuvat indu
harjutamiseks ja jääme
peatselt plaadi ilmumist
ootama.

HUVITAVAT MÖÖDUNUD AEGADEST ROOTSI KULD
Meie rahva suus liigub rohkesti jutte, et üht ehk teist kohta peetakse sõjaajal
maha maetud Rootsi kulla asupaigaks, kuhu Rootsi sõjaväe väärtasjad ja raha on
maha maetud Vene pealetungiva sõjaväe eest taganedes Olgugi, et need jutud on
liialdatud suust suhu edasi kantuna, siiski ei puudu neil rahvakirjanduslik
väärtus.
Umbes kaks põlve tagasi Sooru mõisa proua leidnud mõisa arhiivist
dokumendi, mille järele on maetud Rootsi kulda ja hõbedat Supa talu nõmmel
kasvava pedaja lähikonda. Tähendatud dokumendi juure lisatud plaani järele
lasknud mõisaproua äramärkida maaaluse vaanduse koha ja kaevamistööd
alganud peale. Kaevuriteks toodud Valgast venelased, kes seal kaupmees
Kampmanni ehk bürgermeistri Lamberti maja ehitamisel töös olnud. Koht, kus
kaevamistööd alati, olnud mõisast umbes üks kilomeeter eemal, praegusest
Uibopuu suvilast vähe idapool. Tööd juhatanud mõisaproua ise, istudes kaeviku
serval. Esimese päeva töö jäänud tagajärjeta ja õhtul töö lõpul läinud proua koju,
kuid keelanud valjusti ära jatkata öösel tööd. Teisel hommikul, kui proua kohale
sõitnud, ei ilmunud venelased enam tööle. Lähemalt järelvaadates leitud
kaeviku põhjas ümmarguse paja ase, millest järeldati, et venelased olid öösel
kullatagavara väljavõtnud ja põgenenud. Hoolimata sillakohtu otsimisest ja
selle kohtu komissaari tegevusest jäänud venelased kadunuks.
J. M.
Väljavõte ajalehest „Helgid“ 1927 a. juunis

NALJANURK

Piia Ardel

SOORU LAPSED KÜLALISESINEMISEL
Peotantsijad ja lasteaialapsed käisid külalisesinemisel 21. novembril
Tsirguliina Rahvamajas Tõlliste valla memme ja taadi valimise peol. Laste
esinemine võeti
väga soojalt vastu
ja neile kingiti
kommipakk.
Pildil ongi
JOHANNA, ATS,
LISANDRA, RANNO,
KA D I , H A N N O,
ANABELL, RASMUS,
A N D R A , TA N E L ,
LIINA, ARDO,
ELIIS ja MARGUS

pärast ärevat
esinemist ja kommi
nosimist rõõmsad
ja rahulolevad.
Piia Ardel

* Jutukatke polikliiniku
järjekorrast:
„Kas teate, et arstiteadus on
saavutanud juba sellise
arengutaseme, et praegu ei ole
praktiliselt
enam ainsatki
inimest, keda võib lugeda täiesti
terveks.“
* Arst patsiendile: „Ma tean, et te
olete mehine inimene ja seepärast
ei varja ma teie eest midagi homme tuleb teil jälle tööle
minna.“
* Haige polikliiniku ooteruumis:
“ Ei viitsi siin kauem istuda.
Lähen parem koju ja suren
loomulikku surma.“
*„Ma tundsin end halvasti ja arst
soovitas mulle kahe nädalase
küüslaugu kuuri.“
„Ja kuidas sa ennast praegu
tunned?“
„Väga üksikuna…“
* Väike poiss kohtab tänaval
sõpra.
„Mul tõmmati just haige hammas
välja.“
„Noh ja kuidas on? Kas
valutab?“
„Ei tea.“
„Kuidas ei tea?“
„Hammas jäi ju arsti juurde.“
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“TULEKS JÕULUD, SAAKS ÖÖ LÄBI SÜÜA”
Jõulud on meie rahvakalendris kõige suuremad pühad, mille pühitsemist alustatati
toomapäeval (21.XII) ja lõpetati kolmekuningapäeval (6.I).
Kogu jõuluaja tuli ohtrasti süüa - seitse, üheksa või kaksteist korda. Jõuluõhtu suurele
söömaajale kogunes terve pere - vanemad, lapsed, teenijad ja muud kodakondsed.
Söömisest loodeti rikkalikku toidulauda kogu eelolevaks aastaks, maagilist väge sööja
edaspidise jõu ja tervise kohta ning õnnistust majale. Üldiselt tapeti jõuluks siga, kõikjal
oli jõulutoitudena liha, vorstid, parem leib ja õlu. Liha kõrvale pakuti kartuleid ja
kapsaid. Lõuna-Eestis tunti veel küdüsesuppi - liha ja kartulid pandi keema ja vorst
nende peale. Seda lihaleemes soojendatud vorsti söödi teisel jõulupühal.
Põhjamaades on kuulunud puder kohustuslike jõulutoitude hulka, see komme põlvneb
paganausust. Puder oli ohvritoit nagu jõuluõlu ohvrijook. Puder tahab ka eesti
jõuluroogade seas olla esireas, küll mitte otse pudruna, vaid moonutatud kujul vorstipudruna. Väideti, et ei ole jõulu, kui ei ole vorste. Vorstisöömine tähendas majja
õnne toomist ja jõuluvorstide valmistamine oli eriti pidulik toiming. Odratangudest
vorstipudrusse segati sealihatükikesi, rasva, köömneid, vorstirohtu, harvemini sibulaid.
Soolikatesse täidetud vorstipuder kinnitati otstest puutikkudega. Tikkude ja vorstiorkide
tegemine oli poisikeste töö. Vorste söödi alati soojendatult ja vähemalt kord päevas,
harilikult õhtuti.
Pühadeleivad erinesid argipäevaleibadest erilise kuju poolest. See ei olnud lihtsalt
piklik või ümmargune, vaid võis olla seakujuline, kuhikuga (imiteerides viljakuhja),
auguga, millesse võis hiljem asetada küünla. Jõululeib seisis kogu jõuluaja laual lahti
lõikamata, iialgi ei tohtinud poolt leiba lauale panna. Aidas või mujal alal hoitud
jõululeib jagati enamasti esimesel karjapäeval või mõnel muul tähtpäeval
kariloomadele. Odrajahust nääris rulliti spiraalselt kokku, nii et keskkohta moodustus
ümmargune nupp. Küpsetamisel pisteti näärise sisse viljapead püsti seisma. Kelle
viljapea ahjus ära kõrbes, sellele arvati uue aasta kestel midagi halba juhtuvat.
Peale spetsiaalse jõululeiva valmistati peredes tavalisest rohkem mitmesuguseid
jahuküpsetisi nagu peenleiba, sepikut, karaskit ja saia. Küpsetati riivkartulikooki kartulid, muna, piim ehk rõõsk koor; pekiribad peale. Keskele jäeti auk, kuhu hiljem
pisteti küünal. Sepikutaignast tehti igaühe nimele jõulukakk. Ühele neist pandi sisse
„õnn“ - mingi magusaine nagu siirup, kompvek või muu taoline. Õnnekaku saaja sai
järgmisel aastal õnne osaliseks.
Jõuludel pidi tavaliselt kolm leiba laual olema - hapu, magushapu ja saialeib
(Märjamaa). Küpsetised - präänikud, piparkoogid on hilisem laen.
Toredat küpsetamist ja head isu!
Elin Tamm

PIIRKONNA JÕULUPEOD
* 23. detsembril kell 16.00 Sooru
piirkonna laste jõulupidu Sooru
rahvamajas. Lapsed esinevad
laulude, peotantsudega ja
näidendiga “Jõulud metsas”
* 23. detsembril kell 21.00 Sooru
küla jõulupidu. Tants makimuusika
saatel. Osalusest teatada 17.12
raamatukokku - osalusmaks 25.* Sooru lasteaia jõulupidu toimub
metsas. Kuupäev sõltub
ilmastikust.
Jõulupeod Tsirguliina rahvamajas:
* 12. detsembril pensionäride jõulupidu
* 22. detsembril keskooli jõulupeod
* 08. jaanuaril ülevallaline uusaastapidu
Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

SOORU ARENDUSE
PLANEERITAVAD TEGEVUSED
2005 AASTAL
Lasteringid Sooru rahvamajas:
Laulu- ja mänguring, näitering ja
peotantsuring
Spordiklubi tegevus ja tervisepäev
Spordivõistlused:
“Sooru Sadul”, “Sooru Sops” ja
rannaspordipäev Sooru järve ääres
Emadepäeva, isadepäeva ja
mihklipäeva (koostöös Sooru
lasteaiaga) tähistamine
SOORU NAISSELTSI
PLANEERITAVAD TEGEVUSED
2005 AASTAL
Vastlapäev Sõbrapäeva klubiõhtu
Heakorrapäev Kevadine perepäev
Lastekaitsepäev
Jaanipidu
Koolisaatmise pidu
Külapäev
Naisteklubi üritus
Jõulupidu

ÕNNITLEME
NOVEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Hele-Mall Jürisson
Ene Ader
Maimu Aidla
Ago Värton
Vaike-Virve Reilson
Johannes Lepik
Thea Põder
Luule Lepik
Enn Jallai
Aivar Lehtmets
Ene Patlep
Piret Granovski
Igor Koroljov
Janek Võsu
Ele Aumann

Elar Punt
Marek Käis
Riina Rebane
Raili Arikas
Lennart Must
Aiko Patlep
Dmitri Aldošin
Janika Ardel
Remo Surri
Ats Tamm
Ranno Surri
Lisandra Talv
Liina Suur
Urmet Põder

ÕNNITLEME
DETSEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Ilme Kin
Valentina Oja
Kersti Veevo
Sergei Rjazanov
Sirje Orgel
Aado Sarv
Mati Leetmaa
Peeter Ploom
Silvia Jallai
Tatjana Rebane
Malle Aldošina
Erki Kaljuste
Heikki Ersto
Paul Niitov
Peep Granovski
Leho Möldre

!

!

Marju Möldre
Kaimar Karm
Punt Airi
Janar Laine
Eneri Kapp
Piret Tammik
Inrika Bõstrova
Rivo Vare
Katrin Taimur
Stanislav Gaistruk
Innar Malleus
Aivi Bõstrova
Johanna Ardel
Stella Möldre
Ergo Niitov
Arro Tahur

29. novembril 2004
* MTÜ Sooru Arenduse
avatud üldkoosolek
kell 18.00
* Sooru küla arengukava
koosolek täiendused ja muudatused
arengukavas

kell 19.00

