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Roheline puumaja Kadrinas Viru 8 on hoone, mis on üle
elanud erilise saatuse, tõustes
isegi üle-eestilises tähenduses
väljapaistvale kohale. Kuni 2.
septembrini 2008 võis näha
sellel majal üksnes Rudolf ja
Aino Põldmäe memoriaaltahvlit. 2. septembril lisandus sellele
veel üks – mälestustahvel Aleksander Krimmile (2. 09. 1868
– 26. 01. 1942). Möödus ju sel
päeval 140 aastat Aleksander
Krimmi sünnist.
Mälestustahvli avamisele
olid saabunud üldsuse esindajad, laulis Kadrina kirikukoor.
Krimmi eluteest ja laialdasest
tegevusest Kadrinas kõneles
Neeruti Seltsi esimees Tiiu
Uusküla. Vallavolikogu esimees Ain Suurkaev toonitas,
et mälestustahvel on oluline
märk, näitamaks, kus keegi on
tegutsenud. Selline teave jääb
hästi meelde. Oma vanaisa
meenutas helilooja Alo Põldmäe, nentides, et pole teda
küll isiklikult näinud, kuid on
uurinud tema töid ja kuulnud
inimeste arvamusi temast.
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Mälestustahvel majaseinal ei ole ehteasi
1893. a sai temast Virumaa
mees, Undla vallakirjutaja,
millises ametis püsis ta 1920.
aastani. Aga juba 1909. a oli
temast saanud Kadrina Haridusseltsi abiesimees, hiljem ka
esimees, mitme seltsi asutaja,
lavastaja ja ühiskonnategelane.
Just need viimased ametid ongi
andnud põhjuse Aleksander
Krimmi majale mälestustahvli
paigaldamiseks. Selle maja oli
ta ostnud Esimese maailmasõja ajal ning ta elas selles kuni
oma surmani 1942. a.
Oma nime Kadrina ajalukku jäädvustas ta just seltskondliku tegevusega. Peale selle oli
Krimm ka võimekas ärimees,
pangaasutaja, piimaühingu üks
loojatest. Kõigi tema ametite
ja hobide üleslugemine läheks
pikale. Kõike seda tegi ta tasuta.. Huumorimeelne, rahuliku
olemisega, samas ka kindlameelne, – sellisena oli ta rahva
hulgas väga populaarne.

Krimmide perekond

Tema tegevuse suur toetaja
ja samuti aktiivne seltsitegelaAleksander Krimm sün- ne oli abikaasa Liisa. Nende
dis Peipsi-lähedases Alatskivi kahest lapsest sai tuntuks tüvallas. Koolis käis samas, kus tar Aino, kes ülikooli õppima
enne teda oli õppinud Juhan minnes võttis liignimeks UndLiiv – Naelavere külakoolis ja la. Kui ta Rudolf Põldmäega
Kodavere kihelkonnakoolis. abiellus, lisas ta sellele nimele
Kolinud luuletajast ja kirja- veel mehe nime – Põldmäe.
mehest venna Kaarli juurde
Aino lõpetas 1936. a Tartu
Väike-Maarja lähedale Koo- ülikooli filosoofiateaduskonna
nu-Ärinale, jätkas ta õpinguid eesti keele ja kirjanduse eriala.
Väike-Maarja kihelkonnakoo- Andeka lauljana täiendas ta
lis, mille lõpetas 1887. a.
ennast Tartu Kõrgemas muusikakoolis,
Budapesti ülikoolis ja
Ferenc Liszti nim.
Muusikaakadeemias. Aga tema põhihuviks sai ikkagi
kirjandusteadus.
Ta asus uurima
eesti naiskirjanike
(Koidula, Suburg,
Aun) loomingut.
Uus mälestustahvel Viru tn 8 majal
Kirjandusteadlane

Neeruti Selts näitas
oma elujõudu

Kroonika:
oli ka abikaasa Rudolf. Seetõttu avatigi nende ühine mälestustahvel majal Viru 8.

Järelmõtteid

Richard Tammik avaldab oma mahukas uurimuses
„Kadrina kihelkond läbi aegade“ mõtte (lk 554): „Seinale
paigutatud tahvel jutustab küll
vaid sellest, et selles majas
on elanud ja töötanud abielupaar Põldmäed. Ilmselt oleks
õige vahetada (minu esiletõst
– E. M.) see tahvel teise vastu, mis tõstaks esile just Aleksander Krimmi tema perega.
Sellele juhtis tähelepanu juba
Eduard Leppik ja toetaksin
seda ettepanekut kõigest hingest. Liiga palju võlgneb Kadrina rahvas Aleksander Krimmile, et teda unustada...“

Helilooja Alo Põldmäe
Nüüdseks on see ettepanek teoks saanud – Aleksander Krimmi mälestustahvel
on Viru tänav 8 majale paigutatud. Kuid alles on ka perekond Põldmäe tahvel... Kas
on ikka õigustatud selle mahavõtmine? Põldmäede jälg eesti
kirjandusteaduses on küllaltki
auväärne ja hinnatud.
Sõjaeelsel ajal oli see maja
kõige tuntumate eesti kirjanike kooskäimiste ja kohtumiste
kohaks. Selles majas Viru 8 on
viibinud ja oma loomingulisi
asju ajanud Bernhard Kangro, Heiti Talvik, Kersti Merilaas, August Annist, ka Gustav
Suits. Kui tegemist pole just
kirjanduslooliste
faktidega,
siis kultuurilukku võib sellised
asjad alati liigitada.
Enn MÄLGAND

Alg a s u u s k ooliaast a ...
Kristi Aimla konfereerimisel
läbi viidud avaaktusele olid
tulnud ka vallavanem Aivar
Lankei ja Riigikogu liige
Marko Pomerants. Direktor
Arvo Pani avakõne järel said
sõna ka külalised. Laulis tütarlaste ansambel. Kõlasid saksofonihelid.
Kooliperele tutvustati
viit uut pedagoogi.
Aulas läbi viidud
aabitsaaktusel marssisid saali abiturientide
käekõrval kõige pisemad – esimese klassi koolijütsid, süda
ärevusest põksumas.
Mõnele neist kujunes
aabitsa järel käimine
tõsiseks sisseastumiseksamiks. Aga selline on traditsioon. Hea
tava võtta oma perre
neid, kelle tulevik ja

XVI aastakäik

17. septembril seitsmeaastaseks saanud Neeruti Selts pidas
aastakoosoleku pärast Alo Põldmäe fotonäituse avamist ja oma
liikme Sirje Kuusiku küpsetatud karaski söömist. Osavõtt koosolekust oli arvukas ning teemadki, mida arutati olid kõik seltsi
põhitegevusega seotud.
NS-i juhatuse liige Ülle Visnapuu andis ülevaate viimase
üheksa kuu (eelmine koosolek oli 27. märtsil 2008) tegevusest.
Seltsi liikmete ja juhatuse meeli köidab ja nõuab mõttetööd loodustoa loomine tuletõrjemaja teisele korrusele, kus vajalikud
ehitustööd on käimas. Juba varem eksponeeritud puidunäitus
on algatuseks olemas. Käimas on museaalide kogumine ja kogemuste korjamine juba töötavatest sellelaadilistest loodus- või
kodulootubadest.
Erilise koha seltsi tegevuses on hõivanud loodusretked, matkad ja huvireisid. Kevadel käidi Harjumaal Kolga mõisas ja tööriistamuuseumis, jalgrattamatkadel Pariisi külas ja Vandu-Hulja
ringil. Ülle Visnapuu rõhutas kohapealsete inimeste olulisust
matkajate juhendamisel ja informatsiooni jagamisel, sest nii välditakse väärinfot, mis on kange edasi levima.
Populaarne oli näitus endisaegsest Kadrinast. Nii mõnigi
kohalik elanik, vaadates seda fotoväljapanekut, vangutas pead
– kas tõesti nägi Kadrina kunagi välja sellisena?
Järg lk 3 ►►►

Kes oli Aleksander Krimm?

Uus õppeaasta Kadrina
Keskkoolis algas avaaktusega kooli õues. Lipuheiskamine. Hümn. Vastse huvijuhi

25. september 2008

teod paistavad esialgu veel
väga kaugetena.
Kolme esimesse klassi
võeti vastu kokku 48 last.
Kogu Kadrina õpilasperes on
õppeaasta algul 701 õppurit.
Lõpuklassides on suhteliselt

palju õpilasi, kahes klassis
kokku 62.
Koolis on töötajaid 87,
nendest õpetajaid 61. Lisandus viis uut noort pedagoogi,
kaks õpetajat läks pensionile.

Kadrina Keskkoolil on uus huvijuht

Sellest õppeaastast on Kadrina Keskkoolil uus huvijuht ▲
– Kristi Aimla (22)
Kristi on pärit Tapa lin- õpitud erialal. Praegu jätkab
nast. Lõpetanud seal gümnaa- ta õppimist Tallinna Ülikooli
siumi. Käesoleval aastal lõpe- Rakvere kolledžis riigiteadustas ta Tallinna Pedagoogilise te erialal. Seminaris õppides
Seminari noorsootöö erialal. omandas ta näitlemise ja tantTöötas lühemat aega Tallinnas su lisaeriala. Ta on õppinud ka
Pirita Vaba Aja Keskuses oma klaverit Tapa muusikakoolis.
Arvud näitavad meie tegelikkust, laste arv on kokku
tõmbumas, ehkki järgmiseks
aastaks prognoositakse
esimesse klassi tulijate
arvu tõusu.
Üldhariduskoolides õppivate laste arv
on sellel aastal meie
maakonnas 8000 ringis. Aga kaheksa aastat
tagasi, aastal 2000 oli
see 12000. Prognoositakse, et lähema kahe
aasta jooksul väheneb õppivate laste arv
maakonnas veel umbes
1000 võrra, jäädes siis
mõneks ajaks püsima
7000 peale.
▄ ▄ ▄

Kadrina
Kunstidekool
alustas oma tegevuse 20.
aastat. Kooli aulas õppurite
ees esinedes lausus direktor Eve Vunk, viidates üldhariduskoolide
reastamise
kombele
eksamitulemuste
põhjal: „Huvikoole õnneks
ei panda pingeritta, igal neist
on ju oma nägu.“ Direktor
esitles oma kollektiivile ka
uut klaveriõpetajat Denis
Kasparovitšit, kes oma mänguvõimekuse tõestuseks esitas ühe osa Mozarti sonaadist
c-moll. Roosiõie vääriliseks
tunnistati ka kauaaegne klaveripedagoog ja kontsertmeister Silvi Ugaste, kel sai
täis juba 50 tööaastat oma
kutsealal.
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TEADE 1
Kadrina Vallavalitsus korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel ohtlike jäätmete kogumisringi valla
territooriumil laupäeval, 4. oktoobril. Kogumisringil võetakse
elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid, elektri- ja elektroonikaromusid ja sõiduauto rehvisid.
Ohtlikud jäätmed on:
■ Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid;
■ värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid;
■ lahustid (näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin);
■ taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid;
■ vanad akud ja akuvedelikud, patareid;
■ leeliselised pesuained;
■ kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted;
■ elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
■ Suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid,
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
■ Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
■ IT ja telekommunikatsiooniseadmed (raalid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
■ Tarbeelektroonika seadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad jms);
■ Valgustusseadmed (luminofoorlampide valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid);
■ elektritööriistad (va suured paiksed tööstuslikud tööriistad);
Ohtlike jäätmete kogumisringi peatuskohad ja ajad
laupäeval, 4. oktoobril:
10.00 - Jõepere sigala juures
10.25 - Pariisi küla keskel
10.50 - Salda küla ridaelamute juures
11.20 - Udriku külas enne Udriku-Saksi mnt ristumist PärnuRakvere mnt-ga
11.50 - Vanamõisa koolimaja juures
12.00 - Ridaküla küla ridaelamute juures
12.20 - Vaiatu küla (Kolu teerist)
12.40 - Kõrveküla küla teerist Tapa-Loobu mnt ristumisel
13.00 - Vohnja poe parklas
Tagasisõit uuesti Tapa-Loobu mnt-le
13.30 - Loobu metskonna palliplatsil
13.50 - Läsna bussipeatuse juures
14.20 - Viitna suures parklas
14.45 - Ama poe juures
15.15 - Kihlevere kortermajade juures
15.50 -Hulja bussijaama vastas parkimisplatsil
16.20 - Kadrina Rahvamaja parkimisplatsil
17.15 - Neeruti bussijaama juures
Lisainfo keskkonnakaitse juhatajalt Lea Uuenilt tel 32 25 620
NB! Elektri- ja elektroonikajäätmed ning ohtlikud jäätmed
tuleb toojatel otse üle anda vedajale. Arvestada tuleb, et kellajad
on orienteeruvad. Kellaajad võivad nihkuda hilisemaks, sõltuvalt toojate rohkusest.
Kategooriliselt on keelatud tuua ja vedelema jätta kogumiskohtadesse suurjäätmeid ja olmejäätmeid.
Kogumiskohad, kuhu tuuakse ja ladestatakse jäätmeid, mida
nimetatud kogumisring ei hõlma, jäetakse järgmistest kogumisringidest välja.

TEADE 2
Alates 11. septembrist on segapakendi kogumiseks paigaldatud Ragn-Sells AS poolt konteiner Kadrina alevikus
Kauba tn 25 asuva Jaama kaupluse juurde. Segapakendi
konteinerisse võib tuua loputatud klaas-, plastmass- ja metalltaarat, tetrapakendeid. Määrdunud segapakendi ja olmejäätmete panemine konteinerisse on keelatud.

Kool sai nägusa raamatukogu

See, millest allpool pajatatakse, ei ole ainult Kadrina
vallale iseloomulik nähtus.
Seda esineb kõikjal. Kuid see
pole õigustus toimuvale. Veel
vähem saab sellega leppida
või olla ükskõikne. Ajasime
juttu AS Kadrina Soojus juhataja Gunnar Kaldmaaga.
Teemaks olukord meie kanalisatsioonimajanduses. Kuid
eks jutt kippus minema ka
üldisematele teemadele. On ju
Kadrina Soojuse hallata pea
kõik vee- ja kanalisatsiooniga seotud kohad ja seadmed.
Jutuajamise paigaks oli Huljal
asuv ringkanal, mis puhastab
paarisaja inimese reovee.

Päevateemal

Probleemi teke
Inimeste eluviis vabas ühiskonnas ei ole kellelegi peale surutud elamise vorm. Ela ja tunne elust rõõmu. Kuid mis sünnib siis, kui elada tahetakse ja
rõõmu tunda teiste inimeste ehk
kaaskondsete arvel või nendelt
rõõmu ära võttes? Üheks selliseks probleemiks ongi puhtalt
ja kultuurselt elamise asemel
lepitakse madalama elustiiliga.
Selle näiteks on üpris proosaline, samas ka vältimatu nähtus
nagu on seda elutalituse tulemusena tekkiv reovesi ja selle
kodust ärasaatmine. Teekond
algab kraanikausist või WC
potist või veel kusagilt. Rõhuv
enamus inimesi tuleb sellega
suurepäraselt toime. Eluolu
muude toimetamiste kõrval on
see tühine, isegi kõrvaline asi.
Saadad reovee teele, maksad
Kadrina Soojusele selle edasitoimetamise ja puhastamise
eest vajaliku summa ja kõik on
korras. Korras sellepärast, et sa
saatsid teele normi- ja kvaliteedikohase reovee, mis vastab nö
standardile.
Aga häda on selles, et leidub kaaskodanikke, kes standardeid ei tunnista, kes ei tea
reovee definitsiooni, vaid tõlgendavad seda omal kombel.
Selline kodanik arvab, et miks
ma pean trampima siit viiendalt
korruselt alla, et mõni lagunud
püksipaar või potitäis kartulikoori korterist välja toimetada,
parem kasutan „lifti“! WC potti
lendavadki kaltsud, mähkmed,
isegi mittetöötav mobla...Vesi
peale, ja asi ants! Kui ühest
veeportsust ei aita, siis võib
teisegi peale lasta. Ja head teed
neile minna...Siis hakkab ühel
päeval, just nädalavahetusel,
altkorruselt kuulduma appikarjeid. Ahastavaid ja sajatavaid.
Teine hääleproov algab peagi
keldris, kus kellegi kartuli ja
juurvilja kotid on silmapiirilt
kadunud musta ja haisva vedeliku sisse. Tekib üleüldine
segadus. Viienda korruse kodanik, kel korter nüüd mitmest

Värsket õhku ahmiv reovesi läbimas puhastusprotsessi Hulja
ringkanalis

Elulaad või hoolimatus?

praht ja kola on purustatud, siis
läheb see peenike kraam otseteed WC potist alla, punnsuutäis vett otsa veel, pisike tuttav
solin ja ta ongi läinud. Sellised
riistapuud on juba pealinnas ja
mujalgi olemas. Aga tagajärjed
pea samad, kui riideräbalate allalennutamisel. Samuti deklareerib selline hundiomanik, et
tal prügi ei olegi, ei saa kunagi
olema ...
Pütimehed öövarjus
On inimesi, kes pole kanalisatsioonitrassiga liitunud.
Aga ka temal tekib toda reovett. Kuhu see poetada nii, et
seda keegi ei märkaks? Loomulikult ei ole siinkohal jutt
kõigist mitteliitunuist, oh ei.
Aga kärnane lammas võib terve karja ära rikkuda. Lugu pole
just keeruline. Paakauto mees
võtab „tellija“ reovee kaevust
koorma peale ja pimeduse
katte all toimetab selle üldisesse kanalisatsiooni. Sellised
suured kogused, mis korraga
trassi lastakse võivad pumpla
rivist välja lüüa. Ka võib selline koormatäis lüüa läbi vesilukkude haisu majja, mille üle
on ka kurdetud. Vee-ettevõtjal
on palve, et need, kes pole kanalisatsiooniga veel liitunud,
peaksid selle sammu ikkagi astuma. Kavas on hakata külastama mitteliitunuid ja uurida,
kuhu see solk ikkagi pannakse.
Tahetakse viia asi niikaugele, et mitteliitunul peab olema
dokument, mis tõestab, kuhu
ta oma reovee on toimetanud,
millisesse puhastisse.
▀ ▀ ▀
Kõik on märganud, et
meie suurmajad muutuvad
väliselt aina kenamaks. Selle
taga on ühistusse koondunud
inimeste tahe elada puhtas
ja hoolitsetud keskkonnas.
Nagu vee-ettevõtja rääkis,
on hakatud ka majade tehnovõrkudele rohkem tähelepanu pöörama. Näitena tõi ta
Hulja Tõnismäe elamud, kus
aastaid elati n-ö odavat elu.
Nüüd on majad soojustatud
või jätkatakse seda tööd, paika on pandud veemõõdusõlmed, paigaldatud on kraane,
kaugküte on saanud automaatikaseadmed. See kõik
nõuab investeeringuid. Aga
hea on vaadata ja kuulda, et
elu seal on edasi läinud. See
näide tõestab ka seda, et ei
ole enam võimalik elada edasi odavalt, elamutesse investeerimata. Inimesed on investeerimise vajadusest hakanud
aru saama. Elulaadi muutused
on visad tulema. Kuid kõik ei
ole ju seotud rahaga. Puhtuse
hoidmine enda ümber ning
peremehelik suhtumine elamusse ja selle tehnoseadmetesse ning kaaskodanikega
arvestamine ei maksa ju sentigi. Trafaretselt väljendudes
– meil on veel kasvuruumi
palju ja palju.
Enn MÄLGAND

tekitatakse ka vee-ettevõtjale,
kes peab tulema oma meestega avariid likvideerima. Ja vanajumal on asjad sättinud sedaviisi, et suuremad uputused
ja lõhkemised sünnivad ikka
nädalavahetusel, kui paranProbleemi tehniline külg
dajaid on pea võimatu leida.
Gunnar Kaldmaa, kes juba Pealegi ei ole veemajandusega
peale TPI lõpetamist 1984. a tegelev ettevõte vaid avariide
tegeleb igasuguste pumpade, likvideerija, ka muud tööd on
torude ja mis seal salata, ka vaja teha. Juhtus nii, et Huljal
torude ummistustega, jutustab läksid kaks pumpa lühisesse...
üksikasjalikult nende häda- Kord leidsid toruparandajad
de tekkepõhjusi, mille niidid pumba seest pooliku sidruni,
pea alati viivad meie kallite mis oligi pumbal n-ö suu kinkaaskodanike juurde. Selle ni löönud, pump töötas tühikinnituseks viib ta jutu kir- käigul, kuni tuli suur vaikus...
Riidest kalts pidi
japanija ühe
kõige hirmsam
rohelist värvi plastikust
Ohtlike jäätmete olema. Kui trussikud veel kuidakasti juurde,
vastuvõtupunkt
gi torust läbi pomille sisuks
asub Kadrina
evad, siis mehine
ongi need kunagi kallihinjäätmejaamas ja vest juba läbi ei
trügi.
nalised kauon avatud vallaEriti tundlibad, millest
eespool juttu elanikele R 15-18; kud töörežiimi
oli. Ta rääL 10-15; E 11-13. rikkumise suhtes
on väikepuhastid.
gib, et reovesi
Kadrina Soojuse
voolab kanalisatsiooni mingil määral ise- mehed on avastanud värvijäävoolu teel, aga seda tuleb ka ke, pahtlilabidaid on pestud
pumbata. Kui nüüd kuskil on ja pesuvesi torusse läkitatud.
tropp ees, näiteks üks päeva- Kuigi ka vihmane suvi lisas
särk, siis reovesi hakkab selle trassidesse vett, kuid siiski on
taga ülespoole paisutuma, ja kõige murettekitavamad ikkatulemuseks ongi kanalisatsi- gi võõrkehad. Nende tekitatud
ooniavarii. Kui see avarii juh- kahjud on suured. Ettevõtte
tub tekkima maja sisendis või töömees peab ju minema avaselle lähedal, võib juhtuda, et riikoldesse, vahel rinnuli selkelder hakkab pikkamisi täi- les koletus ebamäärase konsistuma koledasti lehkava, tum- tentsiga vedelikus. Tööd tuleb
mise vedelikuga. Miks siis tal teha käsitsi, sest roboteid
ikkagi satuvad tahked kehad meil veel pole. Ta peab kogu
kanalisatsiooni? Nende koht selle ummistuse põhjustanud
kraami käsitsi välja tirima.
on ju prügimäel.
Ettevõtja arvab, et peaksi- Aga töömees on ka inimene,
me lööma häirekella... Et ini- ta on meie kaasmaalane, ühemesed peaksid mõtlema oma küla-mees vahestki.
väära käitumise tagajärgede
Prügihundid ...
peale. Sihiliku uputuse korInimese soovil elada hästi
raldamine, millega tekitatakse
otsest kahju teistele majaela- ja mugavalt pole piire. Ja kas
nikele, peaks ju olema surm- neid peabki olema, sest see pakindlalt taunitav. Aga kahju neks ka leiutustegevuse otsekohe seisma. Inimene leiutas prüUuest õppeaastast sai kätetöö. Raamatukogul on gihundi. Tore riistake, seisab
Kadrina Keskkool enda- nüüd ka korralik ventilatsi- köögis aukohal ja “hundib”.
le põhjalikult renoveeritud oon ja küte, samuti valgus- Purustab kõike, mis tema lõugade vahele söödetakse ning
raamatukogu või nagu ütles tus. Sisustus läks maksma
ta isu ei saa kunagi täis. Kui
raamatukogu avamisel di- veerand miljonit krooni.
rektor Arvo Pani: „Tegemist
Nõelasilmast tulnud raaon nüüd vast maakonna pa- matukogu olid avapäeval
rima kooliraamatukoguga.“
tulnud kiitma ja töötajaid õnKui endises raamatuko- nitlema valla raamatukogu ja
gus (mille baasil uus tek- selle filiaalide töötajad.
kiski) oli teeninduspinda
Juhataja Aino Põldaas
120 m², siis nüüd on seda tänas uhke ja kalli kingituse
juba 160 m². Töökohtade eest kooli direktorit ja valmööbli ja riiulid valmistas lavalitsust. Raamatukogu
Narva mööblivabrik OÜ Vi- avamise päev (8. september)
relton, lauad-toolid tehti ko- langes sümboolselt kokku
duses firmas – OÜ Pixneris. rahvusvahelise kirjaoskuse
Raamatukogu ehituslik osa päevaga.
on Aipe Ehituse OÜ meeste
Enn MÄLGAND
Fotol: Uuest töö-ja teeninduspaigast tunnevad siirast rõõmu ju„Väike kingitus“ majaelanikelt, mille kättesaamiseks tuli
hataja Aino Põldaas (paremal) ja raamatukoguhoidja Anneli Sild
palju vaeva näha
liigsest asjast vabanenud, vaatab sel ajal telekat ja tunneb
elust rõõmu. Temani kisa ei
ulatu. Keeras küll käki kokku,
aga ta ei adu seda, isegi ei tule
sellisele mõttele.
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Kadrina Rahvamaja Kapell – 10!
Oktoobris tähistab oma 10.
tegevusaastat Kadrina Rahvamaja Kapell. Selle aja jooksul
on kogunenud tuhandeid kilomeetreid reisimist, et viia pillilusti paljudesse erinevatesse
paikadesse. Esinetud on Kadrina valla rahvale ja rahvatantsukollektiividele, osaletud
maakonnas ja vabariiklikel
üritustel.
Kontserte on antud ja jalakeerutuseks mängitud Soomes,
Rootsis, Poolas, Leedus ja mu-

Neeruti

Seltsi
VEERG

jalgi. Viimati esineti ja mängiti
tantsukeerutuseks Viru Folgil
Käsmus. Kapell on olnud peaaegu igakordne esineja Viru
Särul. Kapelli tegevus on tuginenud omaalgatusele ja ühistegevusele ning on suunatud
rahvamuusika,
rahvatantsu
ja rahvakunsti traditsioonide
väärtustamisele ja hoidmisele.
Palju tänu lustakate pillilugude eest ja õnne edaspidiseks!
Enn MÄLGAND

Fotol: Kapellis mängivad: esireas vasakult – Merike Trepp, Juta
Vahula, Aili Purk, Anu Piirisalu, tagareas vasakult – Ivar Kaljuvee, Sirje Toiger, Andres Aps, Margus Laugesaar: kapellmeister

Neeruti ammendamatud rikkused
Vaid poolteist aastat tõsisemat tegutsemist fotograafia alal on helilooja ja muusikapedagoogi,
Neeruti Seltsi liikme Alo Põldmäe teinud tuntuks
terves Eestis, nüüd juba ka väljaspool oma kodumaa piire. Aasta tagasi ka Kadrinas üleval olnud
Kalevipoja aineline näitus andis märku omanäolisest loodusfotograafist. Alo Põldmäe tegutsemispaigaks on Neeruti oma mägede ja metsadega. Tema loodusenägemine ja vaatenurk on olnud
kõikjal üllatuseks, sest toob vaataja ette looduse
seninägematu ilu ja elupeegeldused.
Jätkuvalt fotografeerides sündis tal uus näitus,
mis inspireeritud Neeruti looduse puutumatusest
läbi semiootilise ehk märgilise tõlgenduse.
17. septembril avas fotograaf Alo Põldmäe
oma loodusfotode näituse „Semiootiline Neeruti“
Kadrina rahvamaja fuajees. Välja on pandud 132
fotot, mis jagunevad mitmeks alateemaks. Algab
ekspositsioon alfabeediga – tähtedele on leitud
loodusest puufiguurid, mis äratuntavalt sarnanevad tähekujudele. Samas on selle äratundmise
taga looduse kui suure kunstniku oma nägemus
või tõlgendus. Kõik need leiud on pärit Neeruti
ooside ja orgude rüpest. Nende leidmiseks ja ära-

aastal kirjutasin ühe helitöö
Neerutist... See
avas
minus
mingi lisaklapi ja andis uut
hoogu edasi tegutseda,“ rääkis
fotograaf oma
köögipoolest.
„Täna käisin
Tallinnas Loodusloo muuseumis... Leppisime seal kokku, et
minu seenenäitus tuleb selles
muuseumis. See ei ole söögiseente näitus, vaid kõikvõimalike kännuseente näitus fotode
näol.“
Alo Põldmäe rääkis ka
oma kokkupuudetest Fred
Jüssiga, kes teda julgustas fotograafina edasi töötama.
Enn MÄLGAND
Näituse avamisele oli kogunenud poolsada inimest,
kes uue ekspositsiooni aplausiga vastu võtsid. (Fotol all)

ALFA

B

tundmiseks on fotode autoril tulnud üles näidata
suurt kannatlikkust, head silma ja isegi teatud
enesekindlust.

Neeruti Selts näitas oma elujõudu

Autor selgitab: „A-sid on
kõige rohkem. Üks esimesi pilte,
mis ma a-st tegin, oli Linnamäe
augus... S on uss, on ka dollari märk...“ Sedaviisi kujundite
haaval on ta kokku seadnud oma
semiootilise pildirea. Võrratuid
leide täiendab autori fantaasia.
„Mu järgmine näitus on pühendatud armastavatele ja kallistavatele puudele. Neid puid on
Neerutis palju. Ka sellel näitusel
on mõned fragmendid tulevasest
näitusest. Ma ei oleks osanud arvatagi, et ühes metsas on nii palju armastavaid puid. Möödunud

• Pikk loodusretk Äntu järvede
kanti 11. oktoobril algusega
kell 10 rahvamaja juurest,
tagasi kella 16 paiku. Osalustasu à 80 krooni, võileib
taskusse! Eelregistreerimine
tel 55 52 53 14.
• Alo Põldmäe uus loodusfotode näitus SEMIOOTILINE NEERUTI rahvamajas
avatud vaid septembrikuu
lõpuni. Kiirustage tutvumisega!
• 18. oktoobril rahvamajas kell
12-14 õpituba TUNGUUSI
METEORIIT 100. Lektor
Saima Gordejeva. Osalustasu à 20 kr, NS liikmeile ja
õpilastele à 10 kr.

Sahtli põhjast

Sügis oli saabumas...

Anneli Eller
Suvi nuttis sügises
oma kuumi pisaraid,
need olid veel soolasemad
kui Surnumeri.
Vihmavood rabistasid
vastu plekk-katust.
Ta tõstis hüvastijätuks käe,
kuldsetes vahtralehtedes
oli ärevat ootust.
Sookured nuuksatasid
melanhoolselt
ning lendasid ära
universumi kohutava
kurbuse eest.
Sügis oli saabumas
ning talv oli tulekul.
Kuskil ootab oma sündi
kevadetüdruk.

►►► algus lk 1
Kodulooliste retkede läbiviimisel olid silmapaistvalt agarad Tiiu Erlich (fotol vasakul)
ja Anne Raava, kes teenindasid rännuhuvilisi
retkedel siinkandi kaunites paikades.
Väiketrükiseid A5 on seni välja antud
40 ning uued käsikirjad on ees oma järge
ootamas.
Koosolekul loeti ette (kirja autor ise oli
tööga hõivatud) seltsi liikme Tõnis Saki kiri,
kes teeb ettepaneku anda need popid vihikud
välja kokkuköidetuna, ainealade järgi eraldi
köidetuna. Ka mainib Sakk oma avalikus kirjas,
et eraldi vihikud võiksid olla Enn Loigust
ja Eduard Leppikust kui seltsi teenekatest
liikmetest.
Koosolekul arutati ka rahaasju ning
kavandati uusi tegevussuundi edaspidiseks.
Enn MÄLGAND

Inimese võrsumine lapsepõlvest on kui ojanire teekond, mis voolusängi paisutades läbi jõgede lõpuks merre
suubub. Seda tajume eriti selgelt Vaike Kalindi värsket mälestusteraamatut „Vanatantsu-

Vaike Kalind – raamatu autor

Sooja sisu ja talletatud tarkuse raamat
Vaike Kalind „Vanatantsumuusika“. Meenutusi lapsepõlvest. Kadrina 2008. 46 lk
Küljendanud ja toimetanud Tiiu Uusküla

muusika“ sirvides. See raamatuke ei ole külm elukroonika,
mis ajab näpuga järge paberile
kirja pandud ankeedis. Tagasihoidliku natuuriga autor üllatab oma avameelsusega; mis
veel olulisem – üllatab ka kujundiloomise ja kirjandusliku
vilumusega.
Aastakümneid
kodu-uurimisega tegelenuna
on ta talletanud tohutu materjali. „Vanatantsumuusika“ on
kui kõige selle kontsentraat.
Omaette väärtusena läbib
kogu raamatut keskendumine inimkarakteritele. Mitmed
tüübid „Pärni“, „Päikesekivi“
jt avanevad lugejale läbi kodumiljöö ja iseloomude labürin-

di. Autoril on olnud ka sisemist tahet loomadest rääkida,
sest maalapsel oli nendega
oma isiklik suhe ja kõnepruuk.
Ja oh seda õnnetust ja südamevalu, kui nendega midagi juhtus! Kunstilise mõjukusega on
kirja pandud lugu „Lehik“, mis
räägib lapse meeletust hirmust
mullika saatuse pärast. Sama
teema, samal ahastav-emotsionaalsel toonil on kirja pandud
loos „Punik“. Need on mälestused maalapse lapseaegadest,
kui last ümbritses pidevalt palju elusid – inimesed, loomad ...
Ja kõiki neid oli mitut liiki.
Kõik olid su ümber, kõik olid
ühteviisi armsad. Nõnda said

tundliku hinge ja terase tähelepanuga maalastest varaküpsed
täiskasvanud. Nagu oli seda
Allan Haug („Memori“), kes
kümneaastaselt teadis taimede
ladinakeelseid nimetusi ning
kellele polnud antud elupäevi
saada päristeadlaseks.
Vaike Kalindi sünnikohaks
oli Aaspere vallas asunud Ahila küla Leppussaare talu. Seda
küla pole enam ammugi, kuigi
oli olemas juba ristirüütlite tuleku ajal. Poeetilises sissejuhatuses kirjeldab ta muistsete
taluasemete kohal hõljuvat
vaimuderiiki, sest taluhaldjad
elavad veel edasi...
Enn MÄLGAND

ILUSALONG „ELIS“

K a d r i n a s Te h n i k a 1 - 2
(Apteegi maja I korrusel)
Teid ootavad juuksurid

Ülle (56 234 407) & Marge (56 678 948)
Töötavad ka kosmeetik, massöör
ja solaarium Tule ja lõõgastu!
INFO: 53 475 685 www.elis.ee

TEADE

2009/2010. õppeaastal Kadrina Keskkooli tulevate
laste ettevalmistusrühm alustab tööd 2. oktoobril
2008. a kell 8.45. Vanematel palutakse esitada
kooli kantseleisse avaldus 1. oktoobriks k.a. Info tel
32 25 644 – õppealajuhataja; 32 25 640 – kantselei.
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SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Kadrina SK vutineidudele hõbemedalid

Viru-Nigulas peeti Lääne-Virumaa meistrivõistlused naiste
jalgpallis. Esikoha ja meistritiitli võitis Viru-Nigula vutineidude

I võistkond. Hõbedase autasu sai Kadrina SK ning pronksmedalid
läksid Viru-Nigula SK II võistkonna kätte.

Kadrina noormehed tulid maailmameistriteks!

13.-14. septembril
toimusid Valgamaal,
Karula rahvuspargis
8. Rogaini maailmameistrivõistlused 24tunni orienteerumises. Meesjuunioride
võistlusklassis osales
ka kolmeliikmeline
meeskond, kuhu kuulusid Tõnis Tulp (pildil vasakul) ja Priit
Randman Kadrinast
ning Ain Roosimägi
Tapalt. Saavutatud
205 punkti andsid
kolmikule maailmameistri kuldmedalid
ja karika. Nii Tõnis

Koerte ja kasside pidamise lihtsad tõed
Kadrina vallal on hulkuvate loomadega tegelemiseks
sõlmitud leping Varjupaikade
MTÜ Virumaa osakonnaga,
asukohaga Lille talu, Roodevälja küla.
Kui lasete lemmikul väljuda
oma territooriumilt, siis peate arvestama, et kui see häirib
kaaskodanikke, võivad nad Teie
lemmikloomast teatada kui hulkuvast ning loom võib sattuda
varjupaika. Ilma väljakutseta me
loomi püüdmas ei käi. Kui Teie
koer või kass läheb kaduma, siis
tuleks sellest kindlasti teatada
Kadrina Vallavalitsusse telefonil
32 25 600, 52 89 419 ning Virumaa Varjupaika 53 090 510 või
virumaa@varjupaik.ee. Omanikul on võimalus oma koer või
kass varjupaigast kätte saada 14
päeva jooksul pildi avaldamisest
kodulehel http://virumaa.varjupaik.ee. 14 päeva möödumisel
hakkame loomale uut kodu otsima. Siiani pole ühelegi loomale
meie varjupaigas tulnud eutanaasiat teha, kõik on varem või
hiljem leidnud uue kodu.
Kui tahad ka ise midagi
kodutute loomade heaks ära
teha, siis:
● Tule vabatahtlikuks!
● Paku loomale hoiukodu!
● Anneta!
Annetatud raha kulub loomade vet. kulude katmiseks
ning nende hoidmiseks varjupaigas kauem, kui seadusega
ettenähtud 14 päeva. Annetus
ei pea olema ainult rahaline,
varjupaiga-asukad on tänulikud
koera- ja kassitoidu, kassiliiva,
mänguasjade ning kogu muu
eluks vajaliku eest. Kuna meie
varjupaik on suuresti alles ehitusjärgus, on abiks ka kõikvõimalikud ehitusmaterjalid.
Kui Sul seisab ülearusena
näiteks koerakuut, poolik rull
soojustusvilla või mõni värvipurk, siis anneta see varjupaigale! Kõik huvilised on teretulnud
loomadega tegelema ning varjupaiga ehitusel abiks olema!
Kui leiate ise hulkuva looma, siis pöörduge esmalt vallavalitsusse. Sealt edastatakse

väljakutse meile ning me toome
hulkuva looma varjupaika. Kui
soovite omale koera või kassi,
olete oodatud tutvuma meie asukatega varjupaigas. Selleks palume ette helistada 53 09 05 10
ning oma tulekust teatada. Külastamise kellaajad reguleerime
siis vastavalt Teie soovile. Kui
Te mingil põhjusel ei saa enam
oma koera või kassi pidada ning
soovite ta varjupaika anda, peab
loom olema vaktsineeritud nii
kompleksvaktsiiniga kui marutaudi vastu ning loomale peab
olema paigaldatud mikrokiip.
Piisavas vanuses kass peab olema kastreeritud/steriliseeritud.
Kuidas kaitsta oma kutsikat või kassipoega raskete viirushaiguste eest?
Koerad ja
kassid
tuleb
vaktsineerida
kohustuslikus
korras marutaudi vastu (tasuta) ning kui
tõesti hoolite
oma loomast,
siis tuleks teha
ka kompleksvaktsiin koertele koertekatku, hepatiidi, adenoviiruse, paragripi, parvoviiruse ja leptospiroosi vastu alates
5. elunädalast. Kasside kompeksvaktsiin aitab vältida looma
haigestumist panleukopeeniasse
(kassikatk), herpesviirusse ning
calitsi-viirusse. Ka segaverelised koerad ja „õuekassid” on
haiguste suhtes samuti vastuvõtlikud!
Kui Teie lemmik on lihtsalt
kadunud, võib üheks põhjuseks
olla tema nakatumine ning minek vaiksesse kohta oma viimaseid hetki veetma. Kiiresti
kulgevateks ning sageli surmaga
lõppevateks haigusteks on koertekatk ja parvoviirus ning kasside panleukopeenia. Lemmiklooma vaktsineerimine kompleksvaktsiiniga ei ole kallis, kuid see
võib päästa Teie lemmiku elu!
Millal vaktsineerida?
● I kompleksvaktsiin 2 kuuselt. ● II kompleksvaktsiin 3

AS Kupar (pankrotis) müüb raamatuid
Pankrotihaldur Ly Müürsoo müüb väga odava hinnaga AS
Kupar raamatuid. Hinnad on vahemikus 10 – 50 krooni, ka paksude teoste eest. Maksmisel on võimalikud kõik variandid, soovi
korral väljastatakse ka arve. Raamatute, nende sisukokkuvõtete ja
hindade kohta saab teavet aadressil: lyy.myyrsoo@mail.ee.
Samal aadressil saab ka tellimusi esitada. Täpsem info telefonidel: 50 97 383 või 6 48 11 56.

kuuselt. ● Marutaudivaktsiin 3–
4 kuuselt. ● Edaspidi kompleksja marutaudivastane vaktsiin
1 kord aastas II vaktsineerimise
kuupäeval.
Ussirohu andmisest:
● Ussirohtu peaks nii kassipoeg kui kutsikas saama vanuses 1–6 kuud igal kuul vastavalt
kehakaalule; edaspidi 1 kord
kvartalis.
● Ussirohtu tuleb alati loomale manustada 10 päeva enne
vaktsineerimist, tagamaks vaktsineerimise tulemuslikkust.
Miks steriliseerida/kastreerida oma koer või kass?
Mure korral oma lemmiklooma soovimatute järglaste
pärast, on võimalus steriliseerida/kastreerida oma kass või
koer. Tasuta
seda küll teha
ei saa ning
erinevates
loomakliinikutes on erinevad hinnad.
Kuid arvestades, et see on
ühekordne
kulutus kõigi
nende aastate
jooksul, mis veedate oma lemmikuga, ei ole summa kindlasti
suur. Olukorras, kus segaverelisi
loomi on liiga palju, ei saa Te
kunagi kindel olla, et Sinu kassipojad, koerakutsikad või nende järglased satuvad headesse
kätesse.
Miks siis seda teha:
● Pole enam muret soovimatute järglaste pärast. Oma
loomade järglaste eest vastutate
Teie. Koduste meetoditega hukkamine on seadusega keelatud
ning karistatav.
● Steriliseeritud koerad ja
kassid ei hulgu nii palju ringi.
Seetõttu väheneb risk sattuda
erinevatesse õnnetustesse.
● Vähem on omavahelisi
võitlusi ja saadavaid haavu, mis
võivad muutuda põletikulisteks
ning mille kaudu võivad levida
nakkushaigused.
● Steriliseerimata kassidel
võivad sageli ilmneda ema-

kui Priit on Kadrina
keskkooli abituriendid. Ain Roosimägi
on lõpetanud Tapa
gümnaasiumi ning
õpib Paikuse politseikoolis. Nad osalesid ka mullu Euroopa
meistrivõistlustel.
Seekordsetel võistlustel oli eri klassides väljas üle 700
võistkonna 23 riigist.
Kokku läbisid noormehed distantsi pikkusega 102,230 km.
Maailmameistrite
treeneriteks on Kuno
ja Raili Rooba.

kapõletikud ning piimanäärmekasvajad. Emakapõletik lõpeb
ravimata jätmise korral surmaga. Steriliseeritud kassidel neid
probleeme ei ilmne.
Kindlasti on vajalik lemmiklooma märgistamine mikrokiibiga.
● Mikrokiip on väike elektroonilist informatsiooni sisaldav kapsel, mis kannab endas
täiesti ainulaadset 16-kohalist
numbrikombinatsiooni.
● Mikrokiip süstitakse loomale vasakule küljele kaela
keskmisesse kolmandikku naha
alla vastava süstlalaadse instrumendi abil. Protseduur ei ole
valulikum kui tavapärane vaktsineerimissüst.
● Kui mikrokiip on loomale paigaldatud, saab selle
olemasolu kontrollida vastava
seadme abil. Seade aktiveerib
mikrokiibi ning selles sisalduv
number edastatakse lugemisseadme ekraanile. Vastavad
seadmed on olemas politseil, piirivalveametil, loomakliinikutes
ning varjupaikadel. NB! Vallavalitsusele ja Virumaa Varjupaigale teadaolevatest leitud mikrokiibiga märgistatud loomadest
teatatakse omanikule esimesel
võimalusel ning kui toimub
hulkuvate loomade püüdmine,
siis mikrokiibiga märgistatud
loomad toimetatakse varjupaika ainult juhul, kui omanikuga
pole kuidagi kohapeal võimalik
ühendust saada.
● Mikrokiipimine on garantii Teie kui loomaomaniku väga
kiireks ja objektiivseks tuvastamiseks looma kadumise (ka
varastamise) ja leidmise korral.
Info www.loomaarst.ee.
Neljajalgsete koduotsivate
sõprade vahvaid fotosid saab
vaadata meie koduleheküljelt:
http://virumaa.varjupaik.ee ning
jääme siis ootama Teie abistavat
kätt ning mõistvat meelt!
Toeta kodutuid loomi, tehes
annetuse Varjupaikade MTÜ
a/a 10220068203017 SEB Eesti Ühispank. Selgitus: Virumaa
varjupaigale.
LIIS LILL
Virumaa Varjupaiga juhataja

TEADE
Kadrina rahvamaja naiskoor Katrina alustab tegevust
teisipäeval, 30. septembril kell
19.00 rahvamaja kooriruumis.
Oodatakse uusi lauljaid
kõigisse häälerühmadesse.
Dirigent Eve VUNK

Õnnitleme – juubilarid!
Sep t ember ‘2008
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Marielle Alexandra TIPP
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ÕNNE KÕIGILE!

Millega tegeleb inkotuba?

Inkotuba nõustab uriinipidamatusega inimesi, korraldab
pidamatuse-alast koolitust ja
müüb hooldus- ja põetusvahendeid. Oodatud on kõik pidamatusega inimesed, nende
hooldajad, hoolekande- ja meditsiinitöötajad. Uriinipidamatus on probleemiks paljudele.
Teema delikaatsuse tõttu jääb
see sageli käsitlemata ja probleem lahendamata. Inkotuba
pakub vastuseid uriinipidamatuse-alastele küsimustele ning
annab professionaalset abi,
seda kõike TASUTA. Spetsiaalse ettevalmistuse saanud
nõustaja tutvub teie või teie
lähedase murega ning selgitab välja uriinipidamatuse
raskusastme ja liigi. Samuti
aitab ta valida õige mähkme
või muu abivahendi ning annab nõu, kuidas neid kasutada.
Uriinipidamatust on võimalik
leevendada sooritades spetsiaalset tualetitreeningut ja
vaagnapõhjalihaste võimlemisharjutusi, korrigeerides oma
toitumusharjumusi jpm. Selles
kõiges juhendab teid nõustaja,
kes annab vajalikud-juhised

ka koju kaasa. Sobiva toote
valimine ja selle paigaldamine
aitavad ennetada nahakahjustuste teket. Valesti paigaldatud
ja ebasobivate mähkmete kasutamise korral tekivad uriinilekked, mis võivad põhjustada
nahakahjustusi. Juba tekkinud
naha-kahjustuste korral pakub Inkotuba sobivaid nahaja haavahoolduse vahendeid.
Saadaval on ka teisi tarvilikke
hooldusvahendeid nagu imavad aluslinad, kateetrid, siibrid jpm. Inkotoast jagatavate
teadmiste abil ja nõustaja toel
on teil võimalik tõsta oma
elukvaliteeti. Inkotuba aitab
ja annab nõu! Puuetega inimestel, vanaduspensionäridel
ja lastel alates 3. eluaastast on
võimalik osta paljusid abivahendeid riigipoolse soodustusega. Soodustusega ostmiseks
tuleb esitada ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART. Isikliku
abiahendi kaardi saab kohalikust maavalitsuse või linna/
valla sotsiaalosakonnast. Kaasa on vaja võtta: arstitõend, isikut tõendav dokument, puuet
tõendav dokument.

Tähelepanu, lapsevanemad!

Kadrina Keskkool alustab lapsevanemate koolitussarja
2008/2009. Kolmapäeval, 15. oktoobril kell 17.30 ootame
Kadrina rahvamajja I klasside ja lasteaia koolitulevate laste
vanemaid. Lektor Tuuli Vellamaa esineb teemal: Kooliga
kohanemine minu lapsel.

Kutse tänujumalateenistusele
Kadrina kiriku Hermann-oreli remondi esimene järk on lõpule jõudnud. Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus ja EELK Kadrina
kogudus ootavad kõiki, kes oreli heaks on annetanud, nimelise
vile ostnud, kontserte külastanud või muul moel remondi õnnestumisse oma panuse andnud tänujumalateenistusele ja kontserdile Kadrina kirikus laupäeval 18. oktoobril kell 11.00
Esitletakse ka Kadrina orelil äsjasalvestatud CD-plaati
Kontakt: Külli Erikson 53 420 723
kyllierikson@hot.ee ja www.hot.ee/kadrinaorel

TEADE
Käsitööhuvilised on oodatud Kadrina rahvamajja kolmapäeval, 8. oktoobril kell 19.00.

KADRINA VALLAVALITSUS

32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201, kadrina@kadrina.ee

Toimetaja Enn Mälgand
32 51 845 & 32 25 631
GSM 53 418 330
ennmalgand@kadrina.ee
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