
Meie, paisjärve-taguse Mäe ja Metsaääre tänava inimesed tahame lahenduse 
saada mõningatele meie jaoks olulistele, kuid valla jaoks pisiprobleemidele - mis 
isegi ei vajaks erilisi investeeringuid. Ollakse rahul, kui elu kas või väikeste 
sammudega edasi areneb, kui aga mõni eriliselt vajalik asi halveneb või 
tunnetatakse  hoolimatut  suhtumist,  siis  tekkib  küll  lootusetu  tunne.

Meie jaoks juba pikemat aega on „murelapseks“ tänavavalgustus, õieti selle 
puudumine. Eriti kurb ja ohtlik on olukord sügis-talvisel perioodil, kui paljud 
inimesed,  ka  koolilapsed,  pilkases  pimeduses  ruttavad  bussipeatusse.

Juba kolhoosi ajal oli meil tänavavalgustus olemas, ka praegu on veel postide 
otsas valgustid alles. Eelmise sajandi lõpus aga lülitati need valla korraldusel 
elektrivõrgust välja, kuna ei leitud vajadust ega võimalust voolumõõtja 
paigaldamiseks. Mõnisada meetrit eemal aga on voolumõõtja suusaraja ja 
järveäärsete valgustite jaoks olemas. Ehk saaks neid ühendada olemasoleva 
voolumõõtjaga  või  peame  kannatlikult  ootama  kuni  vald  rikkamaks  saab. 

Ka meie rahvas tundis rõõmu, kui kuulis, et valla poolt on veevarustuse ja 
heitvee ärajuhtimiseks moodustatud kõigi jaoks ühtne OÜ Tõll. Valla 
territooriumil kolhooside ja sovhooside poolt ehitatud puurkaevude 
veevarustuse ja kanalisatsiooni võrkude ekspluateerimine oli nagu kindla 
lahenduse saanud. Kuid kahjuks unustati, et pidevalt kasutatavates seadmetes 
võivad aja jooksul tekkida ka rikked ja kliendisõbralik teenindus peab neid 
kiiresti kõrvaldama. Kuid Mäe tänava inimestele on tänaseni mõistmatu, miks 
OÜ Tõll ei suvatsenud 2004 aasta 6 kuu jooksul Mäe tn. nr. 3 elamu maavaldusel 
vee põhitrassi leket kõrvaldada. Lekke koha ümbrus soostus, pool õunaaiast oli 
vee all. Keegi ei suvatsenud perenaise ees isegi vabandada, rääkimata kahju 
hüvitamisest. 

Peale lekkekoha parandamist süvendi täitmisel purustati kohalik 
telefonikaabel ja peale seda lihtsalt põgeneti sündmuskohalt. Ja ainult peale 
vallavanema sekkumist aeti aasta lõpus enne külmade tulekut see ohtlik 
„hundiauk“ kinni. See on asja üks külg - emotsionaalne. Aga materiaalne või 
õigemini rahaline külg? Huvitav palju tuli maksta ressursimaksu selle poole 
aasta pinnasesse pumbatud vee eest, millest pool seaduse järele peaks laekuma 
kohalikku eelarvesse. Kes selle kahju hüvitab? Või oligi selleks tarvis tõsta vee 
hinda  40 %  võrra? 

Peale OÜ Tõlli juhataja selgitava kirjutise avaldamist detsembris ilmunud valla 
lehes, muutus minu, vana mehe, jaoks arusaamine kohalikust veemajandusest 
veel segasemaks. Ehk oskab keegi vastata, miks veebruaris tuli maksta uues 
hinnas 11 kr kuupmeetri eest, kui OÜ Tõlli ülemus pakkus vett hinnaga 10 kr 
kuupmeeter  (andmed  detsembri  vallalehest)? 

Koos uue veehinna kehtestamisega pakkus vee-ettevõtja peatset 
kliendilepingu sõlmimist, lubadusest on juba möödunud 3 kuud. Tekib jällegi 
küsimus, kas me ikka peame vee eest tasuma uutes hindades kui kliendileping on 
sõlmimata? 

Kuna igasugune leping paneb paika mõlema poole kohustused ja õigused, siis 
iga klient tahab varakult OÜ Tõlli poolt pakutava lepinguga tutvuda, enne kui 
oma allkiri sinna alla kirjutada. Juba enne lepingu sõlmimist on vee-ettevõtja 
teatanud seisukoha, et kliendi kinnistul asuv vee- ja heitvee torustik ning hoone 
sisetorustik kuuluvad kliendile, kes on kohustatud neid ise hooldama, 
remontima. Paljudele, eriti vanematele inimestele ei ole see kohustus jõukohane. 
Seetõttu on mõistlik ja vajalik kliendilepinguga lahendada ka see küsimus 
selliselt, et vee-ettevõtja kliendi soovil vastava tasu eest operatiivselt teostaks 
vajaliku remondi. Lahendus aitaks tõsta OÜ Tõlli mainet klientide hulgas ja 
lähendada  meie  olemist  euroopalikule  elulaadile. 
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Ühel ööl ma nägin unes,

kuidas jänes värvis mune.

Värvis pintsliga sips ja sops,

lõbusalt takti lõi sabaots.

Värvis punaseks, kollaseks, lillaks,

äkki ühe neist maha pillas.

 

Muna vastu kivi potsas.

Ehmusin. Uni sai otsa,

segaduses ärkasin.

Laual märkasin

just neidsamu kirjuid mune,

mida jänku värvis unes.

ELUST  KÜLA  ÄÄREMAAL TÕSILUGU
Erika Esop

Kalju Rogenbaum
pensionär  

TULE  KÜLA  KOOSTÖÖ  JA 
SUHETE  ARENDAMISE  

SEMINARILE! 
Võta ka keegi kaasa, sest koos 

on lõbusam ja tegusam! 
Võimalusi koostööks on palju, 

alustades vastastikusest 
abistamisest ja ühiselt 

korraldatud üritustest kuni 
kogukonna ettevõtte loomiseni. 
Kõigest sellest ja paljust muust 

räägime juba 
10. aprillil 

kell  11.00 - 15.30 
kohtumisel 

Sooru  rahvamajas 
 Mõtteid suunab ja rühmatöid 

juhendab Maaelu Arengu 
Instituudi kogukondade arengu 

spetsialist 
LEA  SUDAKOVA. 

Lea on Küla arengukava 
koostamise käsiraamatu ja 

raamatu Külalood üks autoritest.
Kohtumise korraldaja 
MTÜ Sooru Arendus 



Kuna varsti on käes munakoksimise aeg, siis 
siinkohal üht-teist huvitavat ja igapäevatarkust 
muna  kohta: 

* Kanamunad  on inimese toidulaual  
põhjendatult tähtsal kohalsuure toiteväärtuse tõttu: 
nad sisaldavad keskmiselt 12,5 % valke, 12 % 
rasvu, 1 % mineraalaineid, 0,5 % süsivesikuid ja 74 
% vett. Kuigi muna seedub ja omastatakse 
organismi poolt üldiselt hästi, oleneb munade 
toiteväärtus suurel määral sellest, kui palju ning mis 
kujul  neid  toiduks  kasutatakse. 

* Inimese organism omastab mõnevõrra paremini  
toores, mitte pehmeks keedetud munas leiduvaid 

toitaineid, kuid see pole üldine seaduspärasus, vaid individuaalne omadus, mis 
oleneb mitmetest asjaoludest. Toore muna seedimisel eritab magu märksa vähem 
happeid kui keedetud muna seedimisel. Pehmeks keedetud või vahustatud muna 
viibib maos kuni 2 tundi. Vähese rasvaga praetud, kõvaks keedetud, samuti 
omletiks tehtud ja rikkalikus rasvas praetud munad viibivad maos tunduvalt 
kauem - 3,5 tundi. Vahustatud munavalge seedub paremini kui vahustamata 
munavalge. Keetmise tagajärjel tõuseb munavalge seeduvus. Munarebu ei või 
liigselt kuumutada, see vähendab tunduvalt ta väärtust. Kõige kokkuhoidlikum 
munade  toiduks  valmistamise  viis  on  keetmine  3 - 5  minuti  kestel. 

* Ühes  munakollases on 200 mg kolesterooli, mistõttu mune ei või üleliia 
süüa.  Ühes  kanamunas  (40 g)  on  63  kcal  energiat.

* Muna vanuse teadasaamiseks võib kasutada 10% soolvett. Nimelt vajub 
soolvette ettevaatlikult lastud värske muna liikumatult põhja, poolvärske ajab 
tömbi  otsa  üles  ja  riknenud  muna  jääb  pinnale.

* Toorest muna eristame keedetud munast järgmiselt: paneme ta iseenese 
ümber keerlema. Keedetud muna keerleb kergesti, keetmata väga vastumeelselt.

* Mida värskemat muna keeta, seda raskem on eraldada koort. Keedetud muna 
toksida katki, panna külma vette. Vesi tungib koore alla ja nii on kergem koorida.

* Munade keetmisel ei purune koor, kui keeduvette lisada soola või pisut 
äädikat. Kui muna läheb keetmisel katki, lisada keeduvette kohe veidi äädikat, 
siis  ei  voola  munavalge  välja.

* Kui munakollane on liiga hele ja ei anna koogile või toidule ilusat kollast 
värvi, segada sellesse paar tera soola ja lasta umbes kümme minutit seista. 
Munakollane  omandab  nii  ilusa  kollase  värvi.

* Munavalged vahustuvad paremini külmalt, munarebud soojalt. Munavalge 
vahustub halvasti, kui hulka on sattunud kübeke rebu või vispel ja kauss on 
ebapuhtad (rasvased) või märjad. Valgete vahustamist hõlbustab terakese soola 
või  happe  lisamine. 

* Munavalge on oivaline kleepimisvahend etikettide purkidele kinnitamiseks. 
* Munakoored sobivad lubjasisalduse tõttu hästi lilleväetiseks. Leotada neid 

24  tundi  vees  ja  kasta  siis  lilli  selle  veega. 
* Sageli asendab muna hästi mitmeid puhastusvahendeid ja on vahel isegi 

efektiivsem. Eriti sobiv on see nahkesemete - käekott, kergesti määrduvad 
nahkkindad, mööblikate - puhastamisel. Nahk tuleb üle pesta leige veega, 
millele on lisatud äädikat, siis määrida vahustatud munavalge ja vähese 
tärpentini  seguga.  Veidi  aja  pärast  hõõruda  nahkese  lapiga  puhtaks.
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               IGAPÄEVATARKUST  MUNA  KOHTA

Siinkohal tahan ka külarahvale teada anda, et meie külalehe väljaandmist toetab märtsist detsembrini 2005     
Maaelu Edendamise Sihtasutus projekti „Küla areng on maaelu arengu võti“ raames. Lisaks viime selle projekti abil 
läbi  koolituse  „Koostöö ja suhete tugevdamine külas“  ning  väike  lisatoetus  lisandub  ka  külapäeva  läbiviimiseks. 

Hea uudis on ka spordiga tegelevatele lastele, nimelt saime Kohaliku Omaalgatuse Programmi poolt toetust 
spordivahendite ostmiseks. Tore on, et nüüd saab treeninguid muuta mitmekesisemaks. Sealhulgas üheks tõsisemaks 
spordivahendiks on saalihoki komplekt, millega  juba  sel  nädalal spordilaagris plaanitakse  läbi  viia  esimene  turniir.   

Tänan veelkord kõiki inimesi, kes tunnevad huvi küla arendamise vastu ja loodan, et edaspidigi osaletakse 
tegevustes,  mis  meie  külale  kasu  toovad!

Käesolev leht on meeldiv, sest 
on lisandunud uusi kirjutajaid, 
mis näitab, et külarahvas on akti-
viseerumas ja tahab kaasa rääkida 
külas ning vallas toimuva kohta. 
See  ongi  oma küla  l ehe  
tähtsamaid ülesandeid, et ühiselt 
tahame probleemseid teemasid 
käsit leda ning meeldivaid 
sündmusi kajastada. Kindlasti on 
veel mitmeid olulisi asju inimeste 
südametel, mis vajavad avalikku 
arutelu, seega loodan, et küla on 
muutumas ühtsemaks ja ühiseid 
muresid ning rõõme suudaksime 
jagada  ka  teistega. 

Ühiste pöördumistega saame 
juhtida vallavalitsuse tähelepanu 
inimestele olulistele teemadele.  
See, kuidas vallavalitsus antud 
küsimusi lahendab, ongi meile 
vastuseks, kuidas vallas asju 
aetakse. Valla volikogus on Sooru 
küsimustele juba korduvalt 
tähelepanu juhitud, kuid kuna 
meie esindus on volikogus 
vähemuses, siis on vallavalitsus 
neis küsimustes suhteliselt 
ükskõ ikne  o lnud .  Va jaks  
täpsustamist, et OÜ Tõll on 
vallale kuuluv ettevõte ja kõik 
selle ettevõtte poolt tegemata 
jäetud või lohakalt tehtud on 
otseselt seotud vallavalituse ja 
OÜ Tõlli nõukoguga, kuhu 
kuulub ka vallavalituse esindaja. 
Kahjuks on jäetud rahvale mulje, 
et kõiges halvas on süüdi ainuüksi 
OÜ Tõll ja vallavalitsus ei ole 
selle eest üldse vastutav. Oluline 
on, et vallavanem teadvustaks 
Sooru küla inimestele tähtsaid 
probleeme, mida vallavalitsus 
peaks lahendama. See kas 
probleemi lahendaja on OÜ Tõll, 
vallavalitsus või mõni valla 
kodanik ei ole inimestele oluline. 
Tähtis on, et elu külades areneks 
ja seal osutatavad vallapoolsed 
teenused  toimiksid.  

TOIMETAJA  VEERG

Piia Ardel



Kuid ra unusta ka m ngimist! 

Nagu pildilt n ed  m ngutuba Sooru rahvamajas ootab sind!

ä ä

ä - ä
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õhtu l  ke l l  üheksa  Kuigi võib-olla arvatakse, et pole  
m a g a m a  m i n e m a .  tähtis iga päev oma und täis magada, ei 
Vi i m a s e l  a j a l  o n  ole see tegelikult tõsi. Et olla terve, on 
avastatud, et paljudel head magamisharjumused sama 
teismelistel ei tule nii tähtsad kui korralik söömine. 
varasel kellaajal und, Magamine ei tähenda lihtsalt seda, et 
sest aju töötab õhtuti ei olda ärkvel. Sügavas unes on aju 
kauem ega ole valmis ikkagi aktiivne. Magades läbib aju 
voodisseminekuks.mitu staadiumi, mis on tervisele väga 

Mis juhtub, kui ei vajalik. Magamine on tegelikult aju 
saa piisavalt magada? toit! Palju inimesi arvab, et kui nad ei 
Ilmselt on laps koolis jõua nädala sees piisavalt magada, 
unine ja tal on raskusi võivad nad selle nädalalõpul tasa teha. 
t u n n i s  ä r k v e l  Kuigi kaup tundub aus, ei lähe see alati 
püsimisega. See võib läbi. Üks tähtis une faas on REM 

rapid eye movement m õ j u d a  h a l v a s t i  (  - silmade kiire 
k e s k e n d u m i s -  j a  liikumise) ehk unenägude staadium. 

ka nädalavahetustel. Katsu magama otsustusvõimele ning saadakse halbu REM on vajalik, sest sel ajal töötleb 
minna mitte rohkem kui üks tund h i n d e i d .  M õ n e d  t e i s m e l i s e d  aju päevaseid läbielamisi ja aitab 
tavalisest hiljem ja ärgata mitte kannatavad emotsionaalsete hädade, maailmaga kohaneda. REM faasi 
rohkem kui 2-3 tundi tavalisest hiljem. näiteks depressiooni all ning võivad jõutakse tavaliselt alles pärast 
* Korralda nii, et hommikul oleksid o l l a  ä r r i t u v a d ,  t u j u k a d  j a  neljatunnist magamist. Seega, kui 
kohe ärgates ereda valguse käes, ent emotsionaalsemad kui tavaliselt. magatakse öösiti ainult kuus tundi ja 
õhtul püüa seda vältida. Ere valgus Unepuudus võib suurendada ka püütakse seda päevastel uinakutel või 
annab ajule märku, et on aeg ärgata.    nahaprobleeme ( akne).nädalalõppudel tasa teha, siis ei pruugi 
* Ära õpi eksamiteks öösiti. Parim Näpunäiteid kiireks uinumiseks:  une kval i teet  ol la  sama mis 
viis eksamiks valmistuda on jaotada * Mine alati ühel ajal magama ja säti  kaheksatunnise  magamise  puhul.
materjal päevade vahel ära ja magada päevaplaan vastavalt sellele. * Ära Kui kaua peaksid teismelised 
küllaldaselt. liiga kaua päeval tukasta, kõige magama? Uurimused näitavad, et 

Kui magad öösel piisavalt, aga rohkem 20-30 minutit. * Jäta endale ideaaljuhul peaksid teismelised 
ikkagi kipud päeval tukastama, tuleks aega enne voodisse  minekut  magama 9,2 tundi igal ööl! Seda on 
pöörduda arsti poole. Arst kontrollib lõõgastuda. * Ära tee sporti vahetult üsna raske saavutada - ei pea just 
su üldist tervislikku seisundit ja enne voodisseminekut. * Hoidu olema arvutamisgeenius, mõistmaks, 
uneharjumusi, kui vaja, teeb kindlaks, õhtupoole jookidest, mis sisaldavad et kui kooli minekuks tuleb hommikul 
kas miski häirib öösiti su und.kofeiini. * Püüa päevaplaani järgida ärgata kell kuus, siis sel juhul peaks 

TEISMELISED  JA  UNI

Piret Granovskaja

Igal kevadel, enne suurte tööde algust tuletatakse Paju, Sooru ja Tõlliste kandis meelde siinse talurahva pöördumist uue elu 
avarale teele. „Esimene Mai“ on kahe valla kolhoos. 09.10.1948 asutasid Kaagjärve valla Paju küla talupojad „Komnoore“ 
kolhoosi ning valisid selle etteotsa Herman Viidingu. 30.01.1949 sündis Tõlliste valla Sooru külas „Lembitu“ kolhoos, kus 
esimeheks sai Karl Ilves. 09.03.1949 loodi Kaagjärve valla Jaanikese külas „Arengu“ kolhoos, mida asus juhtima August Järveots. 
17.03. 1949 moodustati  Tõlliste valla Tõlliste külas kolhoos „Esimene Mai“  ning valiti esimeheks Karl Braun. 07.04.1949 tekkis 
veel  üks  kolhoos.  Supa  küla  talupojad  andsid  oma  ühismajandile  nimeks „Murrang“ ning  valisid  esimeheks  Hendrik Ilvese.

Noorte ja väikeste kolhooside ette kerkis järjest rohkem keerulisi ja üsnagi raskeid probleeme, mille lahendamine käis üle jõu 
nõndanimetatud külakolhoosidele. Partei soovitusel sai teoks väikeste kolhooside ühinemine. 08.03.1950 liitusid „Murrangu“ ja 
„Lembitu“ kolhoos ning 01.04.1950 „Arengu“ ja „Kommnoore“ kolhoos. Sama aasta sügisel, 05.11.1950, ühines „Lembitu“ 
kolhoos  „Esimese Maiga“  ja  siis  tuli  enam  kui  aastane  paus. 

17.02.1952 ühines „Kommnoore“ kolhoos „Esimese Maiga“ ja nii jäigi siinkandis püsima üks elujõuline kolhoos, mida juhtis 17 
aastat  Eduard  Karpats  ning  edasi  12  aastat  Viktor Vilks. 

Palju jälgi ja mälestusi on Sooru maile jätnud: esimeestena Herman Viiding, Heino Kärson, Karl Ilves, Herman Jänes, August 
Järveots, Karl Braun, Peeter Krall, Hendrik Ilves, Eduard Karpats ja Viktor Vilks; agronoomidena: Aleksei Virnas, Ilmar Kont, 
Toivo Näppi, Loreida Maa, Mirja Pettinen, Luule Lepik, Arno Sildnik, Malle Kants; zootehnikutena Maie Põldmaa, Adelaide 
Mandel, Feliks Solom, Leo Lindpere, Julius ja Helgi Sepp, Aina Nummert, Õie ja Johannes Sildnik, Eha Ristolainen, Aino Toll, Eha 
ja Kalev Lemmik, Ester Raja, Anta Moosus; insener-mehaanikutena Johannes Kärson, Jaan Kangro, Eldor Parder, Väino Järna, 
Ants Orgel; veterinaararstidena Tiiu Sepp, Ants Moosus, Uve Nõmm; arveala töötajatena Villem Sikk, Maimu Pajuste, Selma 
Prede, Minna Ainla, August Rebane, Johannes Kasuk, Helmi Kikas, Valve Ahk, Maimu Aidla, Ida Urbmets; parteisekretäridena 
Herman Viiding, Loreida Maa, Silvia Leheste, Olavi Sternfeld, Evald Kool, Ilme Kin; komsomolisekretäridena Maimu Pajuste, 
Helmi Kikas, Elvi Aidla, Aili Toomet, Aino Toll, Marianne Urbmets, Leili Varjun, Aleksander Aldošin, Ants Moosus; ametiühingu 
esimeestena  Leili  Jaama,  Johannes  Kikas,  Eldor  Parder,  Feliks  Solom,  Õie  Karm.  

VÄLJAVÕTE  KOLHOOSI  „ESIMENE MAI“  KROONIKAST - koostanud  Viktor  Kollin 1982 aastal 

 Vesta Lepik
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Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

ÕNNITLEME 
MÄRTSIKUU

 SÜNNIPÄEVALAPSI!
Marta Surri Õie Nõmmik
Olga Jallai Leili Sergejeva
Naimu Õiesaar Tiiu Torn
Ellen Must Inga Suur
Aare Boisen Enel Ploom
Arne Nõmmik Merle Käis
Tatjana Sarv Marika Rebane
Õie Ploom Aile Org
Maria Rjazanova Annika 
Mirja Pettinen           Malleus
Niina Org Keitlyn 
Albert Alamets       Reinhold

SOORU RAAMATUKOGU SOOVITAB:

* Kord koorisin ja pesin kartulid ära, siis asjatasin nendega hajameelselt. Vahele 
tuli pikem telefonikõne. Saabun kööki, ühtki kartulit kraanikausis pole, potis ka 
pole. Otsisin terve korteri läbi, masenduses panin makaronid keema. Õhtul 
nõusid  pestes  leidsin  kartulid  kapist  nõuderestilt  kuivamast.  Täitsa  sinised.
* Lugu raadiost mingist saatest kuuldud. Tööpäeva lõpp. Isa võtab lasteaiast 
lapsed auto peale ja kodu poole. Vaja käia ka toidupoes. Lapsed jäävad autosse 
ootama, isa käib ruttu poes. Poest välja tulles isa vaatab, et oi, minu buss on ees, 
hüppab oma kottidega peale ja sõidab koju. Nii kui kodus uksest sisse saab küsib 
naine, kus lapsed on?
* Vaatasin ükskord pühapäeva kenal hommikul aknast välja ja näen järgmist 
pilti: mees vastasmajast, muuseas tuntud eesti luuletaja, läheb oma väikse 
beebiga jalutama, tõstab hoolsalt vankri õue, kiigutab ja lükkab seda rahulolev 
pilk näos ikka edasi-tagasi---  ja kui siis äkki pöörab kanna pealt ringi ja padavai 
hirmsa tormamisega toa poole tagasi. Ma mõtlen, mis nüüd, kõht läks lahti või! Ja 
kui ta siis tuleb karjuv pambuke käte vahel. Mees oli tükk aega tühja vankrit 
jalutanud  ja  kiigutanud,  enne  kui  avastas,  et  laps  jäi  ju  tuppa!!!
* See lugu juhtus mu lapse õpetajaga. Pikk tee 
bussiga Tallinnast Tartusse. Und ei tule, õhtu, 
lehti lugeda ka ei näe. Toibub siis mõne hetke 
pärast (omaarust), vaatab aknast välja... Küll 
sajab. Ja kahtlaselt vaikne on. Bussis ei ühtegi 
hinge, ka bussijuhti mitte. Välja ka ei pääse, 
telefoni aku tühi, helistada ei saa. Egas 
midagi, keerab istme peale magama tagasi. 
Küll bussijuht oli hommikul üllatunud, kui 
"reisija" bussist leidis. Ja "vihmasadu" oli  
busside  pesula.

NALJANURK - HAJAMEELSUSEST

Laar, Mart  "Emajõgi 1944" 
Raamat annab ülevaate 1944. aasta augustis ja septembris Emajõe ümbruses 
toimunud  lahingutest.  Teos  on  varustatud  kaartide  ja  fotodega.
Tohvri, Erik  "Äravalitu".  Esimene raamat
Iga inimese, ka kõige silmapaistmatuma elukäik on ainulaadne ja kordumatu. 
See lugu on Vaike Katterist - pehmest ja samas isekast, boheemlase hingega 
eluvõõrast ja ometi kõikidele raskustele, katsumustele vastu pidanud naisest.
Samalt autorilt  varem  ilmunud:  "Kodumaja",  "Lepavere mõis",  "Elutöö".
Murutar, Kati  "Džungliseaduste vangid”
Jutustuse aluseks ja inspiratsiooniks on eelkõige eestlaste kirgi üles kütnud 
džunglistaari  lugu.  Džungli  teema  on  ülekantud  ühe  naise  igapäeva  ellu.
Ustinova, Tatjana  "Varuinstinkt" - kaasaegne vene kriminaalromaan
Arseni Trojenpolski tunnistas oma elus tööd ja ainult tööd. Kui tapetakse tema 
asetäitja disainigeenius Fjodor Grekov, püüab Arseni aru saada, miks Fjodor 
tapeti. Ta avastab, et kõik ümberringi valetavad: töökaaslased, armuke, kadunu 
õde  ja  õetütar.
Roberts, Nora  "Korallrahu”
Merearheoloog Tate Beaumont armastab kirglikult aardejahti. Ta on oma isaga 
aastate jooksul avastanud palju imelisi varandusi, kuid üks aare on alati nende 
käest  ära  lipsanud:  Angeliquei  Needus...
Merila - Lattik, Helbe  "Karm ja kaunis Karula”
Elust, olust ja inimestest muinasajast tänapäevani. Karm on olnud selle paiga 
ajalugu, sest see Eesti lõunapiiri ligiduses asuv paikkond on olnud kõigi 
sissetungide ja sõdade ajal vaenuvägede tallata ja rüüstata. Selles keskkonnas on 
võrsunud sitke ja haridusele püüdlev rahvas, kelle hulgast on tõusnud kirjanikke 
ja  kunstnikke,  ministreid  ja  majandusmehi.

14. jaanuaril 
sündis

 Marika Rebase ja 
Margus Ilvese 

teise lapsena poeg 
Markus Ilves

Elin Tamm

Õnnitleme Sooru 
küla tublisid laululapsi !

Järgmisesse vooru pääsesid edasi: 
Vaike Liine Rehkalt

Johanna Ardel
Tanel Kaljuste
Janika Ardel

Tunnustuse üriilt koos III kohaga sai 

Anabell Tamm 
ja Laatre kooli õpetajad märkisid ära 

nii Anabell Tamme kui Liina Suure 
tubli esinemise. 
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Haaravad loengud eneseleidmise kunstist koos huvitavate 
inimeste ja vahvate tegevustega. Kuidas jääda iseendaks? 
Miks eristuda teistest ning kuidas leida oma tee? Nendele 
ja  teistele  küsimustele  leiad  vastused  kohapeal.

LEIAB SEE,
KES OTSIB!
LEIAB SEE,
KES OTSIB!
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