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SOORU KÜLAPÄEV
Juba mitmendat aastat tähistame Sooru külapäeva novembrikuu teisel
laupäeval. Seekord oli see 12. novembril, kui toimus kultuurimajas kontsert,
Norra reisi filmidemonstratsioon ja õhtul tantsupidu ansambliga “Matiband”.
Päevasel kontserdil esinesid väga tublilt lasteaia lapsed. Suur tänu
kasvatajatele Saimale
ja Janale, kes lastele
toredad laulud ja
luuletused selgeks
õpetasid. Sooru laste
näitering esitas uue
variandi tuntud
lastemuinasjutust
“Punamütsike”.
Vahvad olid esinejad
ja nende põnevad
k o s t ü ü m i d ,
omapärane oli
lavakujundus.
Soovime näiteringi
juhendajatele Elinile
ja Kaidile ka edaspidi
head lavastamisõnne ja jääme otama uut toredat jõulunäidendit.
Omamoodi üllatus oli
noorte neidude esinemine
tantsutrupis” Marleen”.
Paistab, et siit tuleb peagi
tublit järelkasvu meie
menurühmadele Tartus ja
Tallinnas. Tüdrukud
esinesid toredasti ka
õhtusel tantsupeol. Aitäh
nende juhendajale.
Kontserdi lõppedes
tänas Sooru naisselts, kes
oli korraldajarollis,
tublisid juhendajaid ja
lisas soojad tänusõnad
Piiale, kes on palju hoolt ja vaeva näinud, et meil oleks selline kooskäimise koht
nagu kultuurimaja. Olid avatud ka kroonikamaterjalid, mis muidu asuvad
raamatukogus. Nii mõnigi leidis ühtteist huvitavat oma sugulaste või tuttavate
elu-olu kohta eelmisel sajandil. Hea oli näha, et ka kohaletulnud noortele
pakkusid kroonikamaterjalid huvi. Omalt poolt tänan Elinit, kes on mind
aidanud materjalide korrastamisel. Esitaksin siinkohal veelkord palve kõigile
vanematele Sooru elanikele. Kui teil on mingeid materjale või meenutusi
varasema elu-olu kohta Soorus ükskõik mis teemal, siis palun tooge need
raamatukokku või isiklikult mulle. Fotodest ja materjalidest võime kroonika
jaoks teha koopiad, originaalid tagastame kindlasti.
Õhtu saabudes jõudis pärast teatavat äraeksimist kohale ansambel
“Matiband”. Mõnusate tantsulugude saatel oli hea ringi keerutada, kohvilauas
istuda või niisama lobiseda. Tantsuhimuline publik ei tahtnud ega tahtnud
muusikuid ära lasta ja nii mängisid nad varaste hommikutundideni.
Aitäh Sooru Naisseltsile toreda päeva ja õhtu eest!
Sooru külavanem Vesta Lepik

Me elame tegudes, mitte
aastates;
mõtetes, mitte eksisteerimises;
tunnetes, mitte arvudes
numbrilaual.
P.J.Bailey

Talveõhtu
Tuul pillub lumehelbeid akna
vastu,
kuu naerab salalikult läbi
pilvede
ja nagu vibunöörist just-just
lastu
üks tuisuvihur paiskub üle
väljade.
Õhtune hämarus tänavail
keksib,
laternavalguses arglikult
hüpleb,
aknasse korraks vaatama
eksib,
justnagu midagi mõtetut ütleks.
Pimedus, saladus, vaikinud
hääled,
lumi vaid jalge all rabiseb.
Helbeid langeb huultele,
käele.
Valgus tuule käes rabiseb.
Leanika Pajo
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KUI SURM ON ARMASTUSE VAHEL,
SIIS POLE ENAM MIDAGI PARANDADA
17. detsembril, 2004. aastal kaotasin mehe, oma kahe poja ISA. Ja tollest
hetkest alates on saanud minu sõnumiks: KUI SURM ON ARMASTUSE
VAHEL, SIIS POLE ENAM MIDAGI PARANDADA.
Olen püüdnud panna inimesi mõtlema, et kõige alus on mõistmine ja
üksteisest hoolimine - ARMASTUS. See on lihtne tõde, aga tänapäeval on
inimesed oma mõtetega ÜKSI, kuna arvatakse, et nende probleemid ei koti
kedagi, kui väljendada end kui tänapäeva noor.
Olen olnud väga kurb, et inimesed lahutavad. Nad arvavad, et on teinud
kõik oma perekonna päästmiseks, aga enamasti jääb vajaka just oma
hingePÕHJAS rääkida, kõige lähedasemaga, oma lapse/laste ema või isaga.
Arvasin, et minagi rääkisin Urmoga kõigest, avameelselt ja ausalt, kuid
meie vahele tuli või õigemini juba oligi, raske haigus, vähk. Mind see ei
hirmutanud, sest nagu mu pere ja lähedased sõbrad teavad, tegin ma KÕIK,
et Tal oleks hea. Aga Ta ise muutus kinniseks ja ma saan Temast täiesti aru,
miks. Ta ütles mulle väga tihti: ma ei taha sind oma muredega koormata.
Miks ma Teiega räägin. Tahan öelda, et Sooru on kõige ilusam koht
KODUKS. Olen seda lapsest peale tundnud. Siin on kõik paigas, looduse
poolt. On inimesi, metsa, põlde, järv. Ma usun, kes seda paika armastab, on
minuga nõus.
Ja nüüd, olles EMA, tean, et lapsed viivad elu edasi. Ja Soorus elu ei seisa,
siin ELU lausa KEEB.
Kui käisin keskkoolis, oli mulle Laatre täiesti vastuvõetamatu. Aga, kus ma
viimased neli aastat elasin, üks kord võite arvata. Miks ma elasin? Armastus,
Urmo ja meie pojad, Urmet ja Ernst. Aga miks ma praegu Soorus olen?
Armastus, minu pere ja minu pojad. Ütlen uuesti: elu alus on ARMASTUS,
inimestevaheline armastus.
Olen jälginud Sooru külaelu. Ja tänaseks hetkeks on mul kahju perekond
ARDELIST. Ma tean, olen isegi väikest vimma pidanud. Aga tahaks
seletada, miks. Minu vimm oli võib-olla see, et Veiko on „jutupaunik”, aga
mis selles halba on, see on ju VÄGA HEA. Kes on meid keelanud rääkida?
Suud ju ongi rääkimiseks. Ise asi, et jutt oleks AUS ja ÕIGE. Ma tean, et
Veiko plaanid on Tema peas olnud ausad ja õiged. Mulle tuleb meelde
kooliajast Tema lause: õige ärimees alustab uue äriga, kui vana untsu läheb.
Sõnastus polnud võib-olla täpne, aga mõte küll. Ja tegelikult nii see elus
olema peabki. ELU PEAB EDASI MINEMA.
VEIKO ja PIIA, Te olete väga palju teinud Sooru laste heaks. Ja olles nüüd
ise suure kaotuse üle elanud, tean, miks Te seda teete/tegite.
Olete kurvad, et soorukad Teid ei mõista, minagi olen. Aga kunagi pole
meil hilja Teilt andeks paluda. Mina palun oma pere eest andeks. Aga, et me
Teie üritustest osa pole võtnud, see pole mitte seepärast, et on vimm. Me
oleme kinnised, eestlased, ja oma kodu on meie kindlus. Arvame, et kodus
oleme kaitstud. Või on see laiskus: ei viitsita, ei taheta end teiste heaks
liigutada. See on eestlase ISEKUS.
Soovin öelda nagu rebane, väikses printsis: AINULT SÜDAMEGA NÄED
HÄSTI. KÕIGE TÄHTSAM ON SILMALE NÄHTAMATU. Nii, et kõige
alus on ARMASTUS.

Tahan Soorule soovida ilusat tulevikku
ja inimestele rahulikke Jõule
AUSUST, MÕISTMIST, HOOLIVUST!
Merle
6. detsembri hommikul 6.15, 2005 aastal

TEATED
Kohalik omaalgatuse programm
ja Tõlliste Vallavalitsus rahastasid
Sooru Naisseltsi projekti
"Kööginurk ja advendiaeg Sooru
rahvamajas”. Seoses sellega
soetati rahvamajja väike pliit ja
sisustatakse kööginurk.
Tähistatakse advendiaega
piparkookide küpsetamisega ning
toimub jõulupidu täiskasvanutele.
Kaidi Kaljuste

Kohalik omaalgatuse programm,
Hollandi Fondid, Tõlliste
Vallavalitsus ja Sooru Arendus
rahastasid Sooru Arenduse projekti
"Saali toolide soetamine Sooru
rahvamajja ja meeskonnatöö
koolituse läbiviimine". Selle
projekti abil soetatakse rahvamajja
uued toolid ja viiakse läbi
meeskonnatöö
koolitus Marek
,
Mekki juhtimisel jaanuaris,
veebruaris.

Piia Ardel

KÜLAVANEMA
PALVE
Tahaksin paluda meie küla
lastevanemaid. On jõuluaeg,
inimesed kaunistavad oma kodusid
tuledega ja pärgadega, okste ja
kuusekestega. Olge kenad ja tehke
lastele selgeks, et teiste tehtud tööd
ja ilu ei ole sobiv lõhkuda või muidu
määrida. Näete ju ise mis on
juhtunud meie postkastiga, mille
kellegi mõtlematu tegu on koledaks
muutnud. Hoiame teiste tehtut ja
püüame ka ise oma koduümbrused
kauniks teha.
Järjekordne palve
koeraomanikele! Hoidke oma
karvased hoolealused kodudes. On
pime aeg, lapsed kardavad pimedas
koeri, samuti võivad hulkuvad
koerad ohustada metsloomi.
Keskuse majade elanikud, püüame
mõistvalt suhtuda ühisesse
prügikasti. Ärme täidame seda
üksi, mõtleme ka teiste peale.
külavanem Vesta Lepik
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AASTA ILUSAIM JA OODATUIM AEG - JÕULUAEG
Aasta lõpp võiks olla tagasivaatamise ja endasse pilguheitmise aeg. Tänapäeval on asjad kuidagi nuripidi.
Aasta lõpp kipub olema kõige kiirem ja pingelisem aeg
nii suurtele kui väikestelegi.
Muinasjutulise pühademeeleolu loovad just jõuludeks
rühmaruumide kaunistamine, küünalde põletamine.
Detsembrikuu nädalaplaanidki on kõik jõuluhõngulised.
Laste jaoks on pühadeks valmistumine sageli põnevam
kui pidu ise. Jõulud on laste elus sama olulised kui
sünnipäev. Jõuluaeg on alati eriline, sest ta kannab endas
ootuste ja lootuste täitumist. Aknale pandud sussidesse
ja sokkidesse toovad päkapikud igaks hommikuks lisa,
sest nemad teavad kellele ja kui palju. Alati on jõuluks
midagi head süüa tehtud. Lasteaialastel on plaanis enne
jõule piparkooke küpsetada ning maitseme ära ka
verivorstid.
Praegu on käsil vilgas jõulu-teemaliste kaartide
meisterdamine, mis tuleb vanemate abiga ka ära saata
lapse jaoks olulisele inimesele. Eesti Post saatis meile
selleks kõik vajaliku. Tuleb mark peale osta, jõulusoov
kirjutada ning õige aadress postkaardile. Kui ise ei oska
kirjutada, siis kasvataja toel saab kirja saaja õnnelikuks
tehtud.
14. detsembril sõitsime kogu lasteaiaga
tsirkuseetendusele uude Valga spordihalli. Peale
näitlejate olid kaastegevad veel haned ja koerad, karud,
fakiir, nukk, õhuakrobaat, eksootilised loomad, zonglöör
klotsidega, antipoot, taksikoerad ning klounid. Oli väga
tore üritus. Lasteaialaste piletid ja sõit makstakse
õppemaksu arvelt lasteaia eelarvest.

Jõuluaeg ei ole ainult saamisrõõm, vaid ka
andmisrõõm, sest metsloomad ja linnukesed ootavad
samuti kõhutäidet. Enne jõule on plaanis kitsekestele
heina; jänestele porgandit ja kapsast; oravale pähkleid ja
tõrukesi ning linnukestele terakesi viia. Võib-olla
kohtame metsas tänutäheks kedagi väga olulist inimest,
kes märkab laste poolt tehtud heategu ja ehk on
kingikotis ka midagi headele lastele.
Detsembrikuust alates on luuletusi õpitud ja korratud,
mitmed uued laulud selgeks saadud, mis tulevad
ettekandmisele 25.12.2005 Sooru rahvamajas laste
jõulupeol.

Sooru lasteaiapere poolt soovime kõigile Sooru
küla elanikele rahulikke jõule, et jõuluõhtu pühalikkus
puudutaks hinge ja annaks jõudu ka uueks
2006 aastaks!
Kell tasa tornist kesköötundi teatab,
mustmiljon tähte särama siis lööb.
Sa seisata - aeg korraks peata
ja tunne südames, et käes on jõuluöö.
Sa süüta oma käega kuusel küünlad
ning usu homsesse - kõik päevad õnne täis.
Hetk minevikust proovi kinni püüda,
mis sulle õnne tõi või kaunis näis.
Ja salasoovid sosista sa tuulde
ning otsi üles oma hoburaud
ja sule jõuluuneks oma silmalaud.
Sooru lasteaiapere

2006 aastal planeeritud
tegevused ja üritused
Sooru Naisselts:
vastlapäev, emadepäev,
isadepäev, külapäev,
ja käsitööring
(juh. Õie Ploom)
Sooru Lasteaed:
volbriöö ja mihklipäev
Sooru Arendus:
lauluring, aeroobikaring,
näitering (juh. Elin Tamm
ja Kaidi Kaljuste), laste
jõulupidu, maadluse ja
kergejõustiku treeningud
(juh. Veiko Ardel) ja
treeninglaagrid ning
parimate sportlaste
austamisüritus
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PÜHAPÄEVAL,
25. DETSEMBRIL
SOORU RAHVAMAJAS
JÕULUPEOD
* kell 15.00 laste jõulupidu

* kell 20.30 jõulupidu koos ansambliga RONJA
Pääse 40 kr.
Eelmüügis Sooru raamatukogus

KOOLIVAHEAJA ÜLLATUS TUDUST
Sooru on külla tulemas Tudu põhikooli lapsed koos kooli
direktori Riho Mäega, kes näitavad meile, mis on

JUDO, SUMO ja MAADLUS.
Väikese Tudu kooli enamus lapsi, ka paljud tüdrukud
teavad, mis spordialad need on, sest Riho on olnud see
entusiast ja treener, kes nendes suure huvi on äratanud.
Külla tulevad nii tüdrukud kui ka poisid, kes
demonstreerivad meile koos Tõlliste noortega, et nende
spordialadega saavad tegeleda kõik, kes soovivad.
On oodata ka Eesti tänavust ,parimat
naismaadlejat Epp Mäed.
Kõik on oodatud Sooru rahvamajja õhtusele
spordiüritusele koos oma laste ja lastelastega,
et näidata neile midagi uut ja huvitavat.
Õhtu naelaks on Tudu tüdrukute väljakutse
Tõlliste poistele - see saab põnev olema.
Ole kindlasti kohal, sest huvitavat
noorte ühistegevust ei näe iga päev.
Programmi algus saab olema 27.12

kell 17.00
kell 20.00,

lõpetame ühises sõbralikus peolauas
kus esinevad ka Sooru lapsed väikese etteastega.

Rahulikke jõule ja meeldivat aastavahetust soovides
SK „BEAVERS“

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
Valeri Ignatenkov
Erki Kaljuste
Heikki Ersto
Paul Niitov
Peep Granovski
Leho Möldre
Marju Möldre

!

Kaimar Karm
Airi Punt
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

Kallid Sooru elanikud!
Kõik halb las meelest
läeb,
kui küünlaid süütavad
Te käed,
las tuua Teile aasta uus
rõõmu, õnne, armastust!
Sooru Naisselts

Kõige ilusamad jäälilled
aknale,
kõige säravamad küünlad
kuusele,
kõige puhtamad tunded
südamesse!
Sooru Arendus

Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

