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Küsimus nr. 1
Küsimus nr. 2
SILVESTER:

Mis mulle lasteaias meeldib?
Mis mulle lasteaias ei meeldi? Mis võiks olla teisiti?
1. Meeldivad kasvatajad, vihikusse kirjutamine, õppimine
2. Ei meeldi magamine
KADI:
1. Meeldivad sõbrad, mänguasjad, matemaatikat teha, emakeelt
õppida, turnida, sporti teha, magada
2. Ei meeldi paha und näha ja kui keegi minu kohta halvasti ütleb
MARGUS:
1. Palju mänguasju, kasvatajad, arvuti, lugemine
2. Ei meeldi matemaatika ja magamine
VAIKE- LIINE: 1. Meeldib muinasjutte kuulata, raamatuid vaadata, joonistada ja
Keitlyniga mängida
2. Ei meeldi magamine ja söömine
ROMI:
1. Meeldib mängimine, õues käimine, raamatuid vaadata, palju
mänguasju ja kasvatajad
2. Ei meeldi pimedus ja suur auto
ANDRA:
1. Meeldib mängida, ronida, muinasjututoas teatrit mängida, õppida
ja meeldivad kasvatajad
2. See mis ei meeldiks, ei olegi
GREETE:
1. Meeldib joonistada, mängida, sõpradega koos olla ja meeldivad
kasvatajad
2. Pole sellist asja, mis ei meeldi
KEITLYN:
1. Meeldib väljaskäimine, joonistamine, oma vihikusse kirjutamine
ja head kasvatajad
2. Ei meeldi kohe üldse magamine
MADLI:
1. Meeldivad nukud, autonurk, mängimine, muinasjuttude
kuulamine ja joonistamine
2. Ei meeldi magamine ja klotsidega ehitamine
ELIIS:
1. Meeldib puzzlesid kokku panna, rollimängud, arvutimängud,
õppimine ja kõik kasvatajad
2. Ei meeldi poiste mänguasjadega mängimine
LIINA:
1. Meeldib poemäng, muinasjututoas teatrit teha, lauamänge
mängida, öölasteaed
2. Ei meeldi magamine ja nukkudega mängimine
JOHANNA:
1. Mulle meeldib mängimine, õues käimine, üldse tegutsemine ja
kui kasvataja teeb igasuguseid huvitavaid asju
2. Ei meeldi pahasti ütlemised laste poolt
LISANDRA:
1. Meeldib sõpradega mängida, joonistada, poemäng, õppida ja
meeldivad head kasvatajad
Lastega ajas juttu Saima,
2. Ei meeldi laste tülitsemine omavahel
trükkis Õie

Lasteringide
ajad:
Peotants
E kell 14.45
Laulmine
K kell 16.30
kell 17.15
kell 17.45
Näitering
R kell 15.00

Kõige
nooremad
stardi eel
Sooru
suusapäeval
7. märtsil

KÜLAVANEMA
MÕTTEID
SAABUVAST KEVADEST
Märts on kevade alguse kuu ja sel
kuul on mitmeid tähtpäevi, mida
oleme alati tähistamise vääriliseks
tunnistanud. Need on rahvusvaheline naistepäev 8. märtsil ja
emakeelepäev 14. märtsil. Siinkohal
tahan kõigile naistele soovida
tujuküllast naistepäeva ja kogu külarahvale päikeseküllast algavat
kevadet.
Kevad toob ka mõtteid puhtusest
meie ümber, sest peatselt sulav lumi
toob meile nähtavale erinevat prahti
ja mustust, mis sinna on kogunenud
pika sügis-talve jooksul. Oleme siis
üheskoos hoolsad ja püüame oma
majade ümbrused varakult puhtana
hoida. Tsiteerides S.Rannamaa
raamatut „Kadri“ on puhtus
inimväärikuse esimene nõue.
Taas tuletan meelde kõigile, kes te
olete enda majja võtnud neljajalgse
sõbra. Olge head ja tegelege oma
koertega ja ärge laske neil niisama
hulkuda, sest tulemus võib olla
ettearvamatult ebameeldiv nii
külarahvale kui hulkuvale koerale.
Meeldiv oleks, kui me teeksime
ühtse väljanägemisega majade
numbrid. Ootan kõikide majaelanike
soovi numbrite ühiseks tellimuse
vormistamiseks 20. märtsini.
Vesta Lepik

TEADE
Kolmapäeviti perearsti vastuvõtt
(kahe nädalase vahega) Sooru
rahvamajas etteregistreerimisega E,T,K,N,R kell 9.00 - 13.00
Laatre arstipunkti telefonil:
76 96 502
Järgmised perearsti vastuvõtuajad Sooru rahvamajas on:
17. märts
kell 9.00
31. märts
kell 11.30
14. aprill
kell 9.00
28. aprill
kell 11.30
Väljaspool vastuvõtuaega kuni
kella 17.00 perearsti konsultatsioon telefonil: 50 55 675
Peale 17.00 erakorraline arstiabi
telef. 112 Traumadega vastuvõtt
ilma perearsti saatekirjata Valga
Haiglas.
Perearstile palutakse kindlasti
ette registreerida, et ei oleks
asjatuid ootamisi!
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MÄRTS - PAASTUKUU
Tuletatud nimest Martius, mis roomlaste kalendris tähendas sõjajumal Marsile
pühendatud kuud.
12. märts - TALIHARJAPÄEV
Näha on selged kevademärgid: lumi sulab, ussid hakkavad mullas liikuma ning
kuked-kanad peavad ennast juba ise ära toitma.
17. märts - KÄÄDRIPÄEV (TRUUTAPÄEV)
Kirikukalendris on see abtiss Gertrudi mälestuspäev. Gertrud on laevnike, kangrute ja
aednike ning hiljuti surnute eestkostjaks.
20. märts - KEVADINE PÖÖRIPÄEV (PÄEVAKÄÄNAK, KÄÄNDLEPÄEV)
Päike läbib oma näival liikumisteel kevadpunkti ja jõuab taeva lõunapoolkeralt
põhjapoolkerale. Sel ajal on öö ja päev ühepikkused.
21. märts - PENDIPÄEV
Pühak Benedictuse mälestuspäev. Teda peetakse vaskseppade ja koolilaste
kaitsepühakuks. Rannakülades valitseb sel päeval vaikus: kopsimine ja muu müra
hirmutavat kalad ulgumerele.
25. märts - PAASTUMAARJAPÄEV
Kirikukalendris kannab päev ka Issanda kuulutamispäeva nime. Sel päeval ilmunud
ingel Maarja ette ning kuulutanud, et ta peagi Jumala poja ilmale toob. Neitsi Maarja on
kogu inimkonna kaitsepühak. Paastumaarjapäevaks said naiste tubased tööd otsa. Enam
ei tohtinud tulevalgel töötada. Põrand jäeti pühkimata, juuksed kammimata, jahu
sõelumata. Kes keelust üle astus selle kapsad läksid ussitama või sai sõnakuulmatu
marjul käies nõelata. Põldudel hakkab rukkioras end liigutama. Kapsas külvatakse
Elin Tamm
maha.
TÕLLISTE AVATUD
NOORTEKESKUSES

19. MÄRTSIL 17.00

PÕHJALA PÄEVAD

Tsirguliina
Rahvamajas

25. MÄRTS

ROOTSI PÄEV

6. MAI
17. MAI

SOOME PÄEV
KELL
NORRA PÄEV

17.00

Tutvustatakse ajalugu ja kultuuri.
Räägitakse reisimuljeid ja vaadatakse
filme. Kuulutatakse välja joonistuste
konkurss „Põhjala aastaajad“ ja viiakse
läbi viktoriin Põhjamaade tundmisest.
Kokkuvõtteid tehakse mai lõpus.

REEDENE
„KELLA VIIE Jututuba”

KÜLLA TULEB

LIISA PAKOSTA
Eesti
Lastevanemate
Liidust

1. Volikogu moodustas komisjoni, koosseisus Martin Maask, Veiko Ardel ja
Vello Mets, kes peaksid analüüsima Õru
vallaga ühinemise võimalusi.
2. Võeti vastu valla 2004.a. esimene
lisaeelarve v.a. õpetajate palgafondi
suunatavad lisasummad, mis polnud
volikogu istungi toimumise ajaks saanud
rahandusministri kinnitust.
3. Lisaeelarve suurimateks kuludeks on
investeeringud valla teedesse kogusummas 348 700 krooni ja Tsirguliina
Rahvamajja investeering kogusummas
420 000 krooni.
4. Arengu- ja eelarve komisjoni koosolekul olid arutlusel lisainvesteeringud.
4.1 Laatre reoveepuhastussüsteemi
renoveerimiseks summas 1,65 milj.
millest 1,5 milj. tuleb projekti raha.
4.2 Tsirguliina veetrasside uuendamisse
lisavahenditena saadud 180 000 kr.
4.3 Märtsi seisuga on käesolevaks
aastaks juba planeeritud investeeringuid
valda kogusummas ca. 4 milj, millest
valla eelarvelisi vahendeid on ca.1 milj.
5. Arengu- ja eelarve komisjoni koosolekud toimuvad iga kuu kolmanda
nädala esmaspäeval kell 9.00 vallamajas
(järgmine 15.03) Kõik inimesed ja
ettevõtjad, kes soovivad kaasa rääkida
valda arendavates tegevustes on teretulnud oma ideede ning taotlustega.
Taotlus tuleb esitada komisjonile
põhjendatud eelarve ja tegevuskavaga,
kus näidatakse ära valla üldist arengut
toetavad meetmed.
Volikogu liige Veiko Ardel

ÕNNITLEME

NALJANURK
Lapsesuu
* Isa: „Ma ei tea, mis oleks juhtunud, kui
ma väiksena oleksin küsinud sama palju
kui Sina.”
Väike poeg: „Siis Sa oleksid osanud
mõnele mu küsimusele vastata.”
* Ann: „Kas võib inimest karistada selle
eest mida ta ei ole teinud?”
Õpetaja: „Loomulikult mitte.”
Ann: „Mul on täna kodused ülesanded
tegemata.”
* „Isa, tead, Jaani kodus pühib isa
põrandat ja klopib vaibad.”
„Kui Sa sellest emale räägid, saad
nahatäie.”
* Väike Kalle: „Kas on tõsi, et olen
sündinud detsembris?”
Ema: „On küll!”
Väike Kalle: „Imelik?! Aga kured on
ju sel ajal Aafrikas.”
* „Tee kähku, Sa jääd kooli hiljaks!”
„Pole viga, ema, kool on pool päeva lahti.”

UUDISEID VALLAST

!

24. veebruaril sündis
Jaanika Laine ja Romen Vare
teise lapsena poeg David Vare

12.00 Pidulik avamine
Rein Randveri tervituskõne
Slaidiprogramm Sooru
kultuuri ajaloost
14.00 Tervituskontsert ja
näidend Sooru lastelt

20.00 Sünnipäevapidu
ansambliga MARCO
Pääse peole 35 kr.
Eelmüügis Sooru raamatukogus.
Peoõhtul 50 kr.
info: 76 98 416

ÕNNITLEME
MÄRTSIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Marta Surri
Olga Jallai
Naimu Õiesaar
Ellen Must
Aare Boisen
Arne Nõmmik
Tatjana Sarv
Õie Ploom
Maria Rjazanova
Mirja Pettinen
Niina Org
Albert Alamets

Õie Nõmmik
Leili Sergejeva
Tiiu Torn
Inga Suur
Enel Ploom
Merle Käis
Marika Rebane
Aile Org
Annika Malleus
Keitlyn
Reinhold

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