20 (134) Ilmub aastast 1996
Sindi Gümnaasium alustas uut
õppeaastat uue direktoriga

september 2007

Esimene koolikell Sindi
Gümnaasiumis

S i n d i
gümnaasiumi
direktor on
a l a t e s
käesolevast
õppeaastast
Ain Keerup
(pildil), kes
töötas varem
Vana- Vigala
põhikooli
direktorina.
Ain Keerup on
sündinud 1964.
aastal Raplas, ta
on lõpetanud
Tallinna ülikooli Haapsalu kolledzhi pedagoogilise
nõustamise erialal ja tal on magistrikraad.
Oma eesmärgiks uuel töökohal ütles Keerup seda, et
Sindi laps tahaks käia Sindi gümnaasiumis. Esimesel
koolipäeval astus ta ligi 400 õpilase ette, kes uue
direktori rõõmsa aplausiga vastu võtsid.
1.septembri pidulikul aktusel ütles vastne direktor oma
sõnavõtus, et käesoleva aasta prioriteediks on koolis
distsipliin. Ja see puudutab nii õpilasi kui õpetajaid kui
kogu kooli personali.
“Eesmärgiks on, et Sindi Gümnaasiumis õpiksid vaid
distsiplineeritud õpilased ” rõhutas hr.Keerup.

Kooliteed alustasid
1A KLASS

1B KLASS

Klassijuhataja
NAIMA SOOSAAR

Klassijuhataja
AVE AASLAID

Anette Aas
Melissa Aaslaid
Egon Gentalen
Maarjalis Buht
Toomas Gussev Valeria Davõdov
Handreas Hallimäe Edwin Eylandt
Karl-Joosep Kass Kristiina Fetðina
Lisanna Kiviselg
Heili Jaakson
Kristella Kukk
Pille-Riin Karuse
Katre Kull
Mirell Kell
Anna Marie
Sandra Kore
Lättekivi
Chris Makovei
Merilyn Nõmm
Mikey Põder
Chätlyn Parts
Eliis Päärent
Õnneli Pilliroog
Edgar Tõtšinin
Peeter Põhonin
Samantha Ubakivi
Sander Sauväli
Margit Viies
Markus Sõber
Artur Valdre
Kevin Viikoja
Annemai Vilik
1C KLASS
Klassijuhataja

JELENA
OLEŠTŠENKO
Adelina Dombrovski

Pikem intervjuu Ain Keerupiga ilmub oktoobri lehes.
Koolikella helistavad Peeter Põhonin ja Melissa Aaslaid

SINDI LINNAVOLIKOGU
13 septembri 2007 istungil
Osa võtsid: Irina Gofman, Aleksander Kask, Priit Kask, Toomas Kuuda, Aleksander Mozessov, Viivi
Palmissaar, Oleg Pulst, Mihkel Raju, Ene Michelis, Anna Rougijainen, Silva Sikk, Mari Suurväli.
Puudus: Anne Järvsaar, Galina Petuškova.
Istungil osales linnapea Mati Mettus.
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1.
Sindi Gümnaasiumi direktori tutvustamine.
2.
Sindi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018.I
lugemine.
3.
Sindi linna arengukava läbivaatamine.
4.
Linnavara võõrandamine (Pärnu mnt 51).
5.
Ostueesõigusest loobumine (Wöhrmanni 2-1).
6.
Munitsipaalomandisse taotlemine (Veetorni 1).
7.
Munitsipaalomandisse taotlemine ( Pärnu mnt 12).
8.
Munitsipaalomandisse taotlemine ( Kiriku pargid).
9.
Detailplaneeringu kehtestamine (Leevikese 6).

Kirill Kiseljov
Martin Karasjov
Kristina Kõrgesaar
Alina Malinovskaja
Nikita Mazko

otsustuskorras hinnaga mitte vähem kui 350000.- krooni. O t s u s t a t i: 11 poolthäälega, 1 vastuhäälega
(A.Kask) ja 1 erapooletuhäälega (A.Rougijainen) võtta vastu volikogu otsuse eelnõu „ Linnavara
võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 51) volikogu otsusena nr 20.
5. KUULATI Linnavalitsuse maakorraldajat Natalia Akerbergi, kes tutvustas volikogu otsuse „
Ostueesõigusest loobumine” (Wöhrmanni 2-1) eelnõud. O t s u s t a t i: 12 poolthäälega ja 1
erapooletuhäälega (A.Kask) võtta vastu volikogu otsuse eelnõu „Ostueesõigusest loobumine” volikogu
otsusena nr 21.
6. KUULATI Linnavalitsuse maakorraldajat Natalia Akerbergi, kes tutvustas volikogu otsuse „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” (Veetorni 1) eelnõud. O t s u s t a t i: 13 poolthäälega võtta vastu
volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” volikogu otsusena nr 22.
7. KUULATI Linnavalitsuse maakorraldajat Natalia Akerbergi, kes tutvustas volikogu otsuse „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” eelnõud. Ehitis on kantud Sindi linna muinsuskaitsealuste mälestiste
nimekirja (objekti nimetusega - Sindi raekoda). O t s u s t a t i: 13 poolthäälega võtta vastu volikogu
otsuse eelnõu „ Maa munitsipaalomandisse taotlemine” volikogu otsusena nr 23.
8. KUULATI Linnavalitsuse maakorraldajat Natalia Akerbergi, kes tutvustas volikogu otsuse „ Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” (Kiriku pargid) eelnõud. Kiriku park on üks vanimaid parke Sindi

1. KUULATI Linnapea Mati Mettust, kes tutvustas Sindi Gümnaasiumi uut direktorit Ain Keerupit.
Sindi Gümnaasiumi direktori konkursi komisjoni 29 maist 2007 otsuse alusel tunnistati konkursi võitjaks
Ain Keerup, kes töötas alates 2004. aastast Vana-Vigala Põhikooli direktorina.
2. KUULATI Abilinnapead Rein Arikot ja Osaühingu Ekoekspert juhataja Ranno Mellist, kes tutvustasid
volikogu määruse „ Sindi linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018"
eelnõud. Peale küsimusi ja vastuseid otsustati lõpetada määruse eelnõu I lugemine.

linnas. Vanim osa on istutatud aastatel 1834-1850, noorem osa on istutatud 1949. aastal.
O t s u s t a t i: 13 poolthäälega võtta vastu volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse
taotlemine” volikogu otsusena nr 24.
9. KUULATI Linnavalitsuse ehitusinseneri Vallo Vaargast, kes tutvustas volikogu otsuse „
Detailplaneeringu kehtestamine” (Leevikese tn 6) eelnõud. O t s u s t a t i: 13 poolthäälega võtta vastu
volikogu otsuse eelnõu „Detailplaneeringu kehtestamine” vollikogu otsusena nr 25.

3. KUULATI Linnapead Mati Mettust, kes tutvustas volikogu otsuse „ Sindi linna arengukava
läbivaatamine” eelnõud. O t s u s t a t i: 12 poolthäälega ja 1 erapooletuhäälega (M.Suurväli) võtta vastu
volikogu otsuse eelnõu „ Sindi linna arengukava läbivaatamine” volikogu otsusena nr. 19.
4. KUULATI Linnapead Mati Mettust, kes tutvustas volikogu otsuse „ Linnavara võõrandamine
otsustuskorras (Pärnu mnt 51)” eelnõud. Tehti ettepanek panna Pärnu mnt 51 kinnistu müüki

Järgmine volikogu istung toimub 11. oktoobril 2007.
Päevakorras:
-

Sindi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018. II lugemine.
Sindi linna 2007. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve.
Sindi linna arengukava muutmine. I lugemine.
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Olgem avatud raamatute rahvas ja õppigem
mõnuga!

UUDISED
Sindi lasteaias uued
õpetajad
2007/2008 õppeaasta tõi kaasa
mitmeid muudatusi Sindi Lasteaia
õpetajate koosseisus. ”Puhhide” rühma õpetaja Mare
Kask siirdus pensionile, tema asemele asus õpetaja Liia
Aadamsoo(30.12.56), kellel töökogemus lasteaia
õpetajana alates 1983.aastast.
“Mesimummi” rühma asus õpetajana tööle Aime
Kauge (02.02.57), kellel lasteaias õpetaja töökogemus
juba
alates
1981-st
aastast.
Mõlemad õpetajad töötasid seni Paikuse lasteaias.
”Pesamuna” rühma õpetajana asus 1. augustist tööle
Viia Burket, kes eelolevast sügisest alustab õpinguid
TÜ Rakvere Kolledzhis lasteaia õpetaja erialal.
Sindi Lasteaiast lahkust ka endine beebikooli õpetaja
Margrit Kits.

Ajakirjanduse tellimine
kallineb

Kus veel kui mitte raamatukogus ei saaks koolipingist juba ammu
väljakasvanud inimene juurde uusi teadmisi? Kindlasti on neid kohti teisigi,
kuid sageli küsitakse mujal õppimise eest ka raha.
Oktoobrikuu on tõeline teadmiste kuu. Sel aastal tähistab täiskasvanud
õppija nädal (TÕN) oma 10.sünnipäeva. Nädala raames toimuvad erinevad
elukestvat õpet propageerivad ja tutvustavad üritused üle Eestimaa. Õpime
mõnuga üheskoos – koolis, tööl, külas, kodus, igal pool. Sindi
linnaraamatukogu on juba neljandat aastat võtnud enda kanda TÕN-i
organiseerimise kodulinna rahvale. Kindlasti leiab ka sel hooajal igaüks
endale vajaliku kursuse. Kutsun kõiki julgesti osalema!
Samas toimuvad 20.-30.oktoobrini ka raamatukogupäevad, mille motoks
on seekord Lennart Meri mõttetera – „Olgem avatud raamatute rahvas”.
Tulge raamatukokku, vaadake näitust! Oktoober on viivisevaba kuu ja võite julgelt kõik mitte õigeaegselt
tagastatud raamatud meile tagasi tuua. Lastele algab uus hooaeg lugemisklubis „Lugemistuhin 2008". Esimene
kokkusaamine on neljapäeval 4.oktoobril kell 15.00 lastekirjanduse toas.
Ene Michelis

X Täiskasvanud õppija nädal 12.-19.oktoober 2007 Sindis
Kuupäev

Uuest aastast tõusevad tihedamini ilmuvate
ajakirjandusväljaannete tellimishinnad, sest Eesti
Post kaotab ära nende edastamisele tehtavad
s o o d u s t u s e d .
Eesti Post teatas, et ühtlustab alates järgmise aasta 1.
jaanuarist meediaväljaannete edastamise hinnad.
«Muudatus on väljaannete lõikes väga erinev, mõned
hinnad tõusevad, teised langevad,» ütles Eesti Posti
pressiesindaja Inge Suder Postimees.ee’le. Tema sõnul
jäävad seni kehtinud soodustustest ilma sagedamini
ilmuvad ajalehed-ajakirjad. Suder rõhutas, et muudatus
sõltub kirjastusega sõlmitud lepingutest. «Praegu
kirjastustega läbirääkimised käivad ja need lõpetatakse
veel selle kuu jooksul,» lisas ta. Eesti Post põhjendab
muudatusi postiseaduse jõustumisega, mille kohaselt
viiakse perioodika edastamise teenus universaalse
postiteenuse alla ning hindade määramine toimub
vastavalt kehtestatud tingimustele.

Teema ning sisu

Eelregistreerimine

“KAS ME OSKAME
IKKA
ÕIETI
Õ I G E S T I
KIRJUTADA?”
Õpitunnis antakse head
nõu, kuidas korrektselt
ja
muutunud
keelereegleid järgides
igapäevaselt suhelda nii
kõnes kui kirjas.
TASUTA!

Õpetaja Meeli Hanso

Vabakutseline kunstnik
Reti Üpraus

15.oktoober
kell 17-19

“VÄRVIDE MÕJU
M
E
I
E
PSÜÜHIKALE”
Kõigile osalejatele
värvitest ning loovtööna
valmib salvrätitehnikas
meeleoluküünal.
TASUTA!

Kolmapäev,

“KAS, KUIDAS JA
M I L L E G A
MEELITADA LAPSI
T A G A S I
LUGEMISUSKU”
Ülevaade uuematest
lasteraamatutest.
S o o v i t u s e d
lastevanematele ja
õpetajatele. TASUTA!

Eesti Lastekirjanduse
K e s k u s e
lastekirjanduse
konsultamt Anne
Kõrge

NÄITUS “VÄRV JA
FANTAASIA”

Autor
Kuldsepp

Kolmapäev,

10.oktoober
kell 17-19

Esmaspäev,

Tublid maadlejad Sindis
Kuuendal Leo Kreinini kreeka-rooma maadluse
mälestusvõistlusel Paikuse spordihoones osales 68
matimeest Eestist ja Soomest. Märkimisväärseid
tulemusi saavutasid ka spordiklubi Leo kasvandikud
Sindist.
Noorte konkurentsis saavutasid teise koha Martin
Jürgenson ja Robin Reidma, kolmanda koha Randel
Uibo ja Marek Trei. Neljandaks maadles Kevin
Jürgenson, viienda koha said Valeri Krikov ja Madis
Tropp. Juunioride arvestuses sai Kauri Mitt teise
koha. Täiskasvanute arvestuses oli parim Argo Mitt.

Läbiviija

24.oktoober
kell 17-19

Oktoober

Ene Michelis
SindiLinnaraamatukogu
tel 445 1448
522 8319
raamat@sindi.ee

Krislin

Ene Michelis
S i n d i
Linnaraamatukogu
tel 445 1448
522 8319
raamat@sindi.ee

Ene Michelis
S i n d i
Linnaraamatukogu
tel 445 1448
522 8319
raamat@sindi.ee

SindiLinnaraamatukogu
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Läheneb Sindi Gümnaasiumi juubel
Juubeliüritused toimuvad 22.oktoobrist kuni 27.oktoobrini
Tähtsaim päev vilistlaste jaoks on laupäev 27.oktoober

Osavõtutasu:

Kuni 15. oktoobrini on osavõtumaks 150
krooni.
Päevakava on kavandatud järgmisena:
Hiljem ja kohapeal maksmisel on
10.00 - Algab registreerimine koolimajas, mis kestab kogu päeva
osavõtumaks 250 krooni.
10.00 - Taivo Siku mälestusvõistlused korvpallis koolimajas
Kes on lõpetanud Sindi kooli rohkem
13.00 - Mälestame lahkunud õpetajaid, töötajaid ja õpilasi kalmistutel kui 50 aastat tagasi, on üritused tasuta.
16.00 - Viktoriin Sindi seltsimajas
18.00 - Pidulik aktus ja kontsert Sindi Seltsimajas
Tasuda Sindi Gümnaasiumi arveldusarvele
19.30 - Algab pildistamine soovijatele ja kestab kogu õhtu
Hansapangas a/a 1120191021
20.00 - Juubelipeo algus koolihoones
MÄRKSÕNAGA
Infot juubeliürituste kohta täiendatakse pidevalt kodulehel!
“Juubel, vilistlase nimi ja lend, summa”
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SPORT
Korvpallitreeningud kuulsuse käe all
Uus õppeaasta on alanud ja spordivallas algas see päris
tormiliselt. Kahe kooliskäidud nädala jooksul oleme läbi
viinud kaks suurt üritust- korvpalli workshopi ja
tervisepäeva.
Esimestel
koolipäevadel
liikus meie
k o o l i s
pikakasvuline
(201cm) ja
mustanahaline
t u n t u d
korvpalliäss
C h r i s
Moore.
Pea kogu
maailma
läbi reisinud
j
a
eksootilistes
kohtades
korvpallurina
l e i b a
teeninud
mees on järjega jõudnud Sindi Gümnaasiumisse,
kus ta lastele korvpalli õpetab. Ta on juba 13 aastat
Eestis elanud ja kuulub esimeste mustanahaliste hulka,
keda Eestisse mängima palgati ja on Eesti korvpallis
ilma teinud. Sportlasekarjääri alustas California Ülikoolis
ja on olnud Austrias, Canadas, Küprosel, Saksamaal,
Hollandis, Venetsuelas, Islandil, Soomes, Puerto Ricos,
Dubais ja nüüd siis ka Eestis. Siin on ta mänginud
sellistes võistkondades nagu BC Tallinn, Kamee,
Baltika, Nybit, A.Le Cog, Keila , Pärnu Mets. Suvel
kohtusid korvpalluriga meie gümnaasiumi poisid ja mõne
päeva pärast oligi mees Sindis.Ühel septembrikuu
nädalavahetusel sai teoks Sindi laste jaoks korvpalli
“workshop”. Kutsutud olid kõik. Väikestele tutvustati
korvpalli algõpet ja igasuguseid korvpallinippe. Olid
oodatud ka vanemad, kes tahtsid korvpalli enda jaoks
avastada või taasavastada. Mõlemal päeval oli kohale
tulnud umbes nelikümmend korvpallihuvilist poissi ja
tüdrukut. Rahule jäid kõik.

Laste treenimist peab Moore oma kutsumuseks.
„Kõikides riikides, kus olen mänginud, olen tegelenud
lastega. Nii mõneski kohas oli see isegi mu lepingusse
sisse
kirjutatud.”
Programm nimega Hoops International tegutseb edukalt
ka Eestis. Chris on korraldanud nii nädalalõpu- kui
koolivaheaja-laagreid. Mees rändab koolist kooli ja
tutvustab
oma
programmi.
Treeningute eesmärgiks peab ta just korvpalli algõpet
8
9
aastastele
lastele, aga
ta tegeleb
k
a
suurematega,
nendega,
kes tahavad
korvpalli
enda jaoks
avastada või
taasavastada.
Lisaks
seletab
Chris, mis
paneb teda
treeneritööd
armastama:
„Mulle
meeldib
tegeleda
lastega, ma nagu mõistan, mis nende peas toimub. Ma
ei tee seda tööd raha pärast. Sõidan isegi bussiga, sest
nii on odavam ja saab puhata”.
Alates 10.septembrist harjutavad poisid kooli
võimlas korvpalli kaks korda nädalas Chrisi käe
all.
”Eks lähem aeg näitab, mis saab edasi ja mis suunas.
Kas ta ka Eestisse jääb, ei oska mees öelda. Hetkel
elab ta Pärnus ja kasvatab oma 10-aastast tütart.
Ta on seda tüüpi mees, kes peab edasi liikuma. Uskliku
mehena arvab ta, et küll kõigevägevam annab talle mingi
märgi, kui aeg minekuks küps on.
Oma sportlikust vormist arvab ta ise, et peale kuu aega
treenimist võiks mängida korvpalli ka tipptasemel.
Viimane võistkond, kus ta mängis, oli Pärnu maakondlik
liiga ja võistkonnaks Pärnu Mets.

SINDI NOORED
Kerdi Mihhailova ja Leo Lihtne –
vahvad noored inimesed
Ei ole palju neid noori, kes oma isiklike tegemiste
kõrvalt leiavad aega tegeleda vabatahtlikuna.
Kaks viimast aastat on Sindi Avatud Noortekeskuses
vabatahtlikuna töötanud Kerdi Mihhailova ja Leo
Lihtne.
Kerdi õpetas abiturientidele matemaatikat isegi
11.klassis õppides. Tubli neiu astus sel aastal Tartu
Ülikooli matemaatika erialale. Soovime Sulle edu,
Kerdi!
Leo Lihtne hooldas juba 8.klassis oma kooli arvutiparki
ja samaga tegeles ta meie keskuses.
Mõlemad noored on ka noortekeskuse 4H klubi Sindila
liikmed.
Sel aastal kandideeris Leo IFYE-na kaheks kuuks
((24.juuni – 24.august) Luksenburgi, tutvumaks sealse
organisatsiooni tööga ja eluoluga.
Leo elas neljas peres, tutvudes nii linna- kui maaeluga.
Hea suhtlejana polnud tal kohanemisega probleeme.
Isegi Pariisis õnnestus ära käia, rääkimata kohalikest
vaatamisväärsustest. Luksenburg sai risti-põiki läbi
käidud. Eriti jäi talle reisilt meelde Väike Šveits oma
liivakivikaljudega, kus oli 24 km katakombide käike ja
järsud, kõrged kaljud. Ka farmis elamine oli hakkajale
noormehele huvitav. Tuli sõita traktoriga ja lüpsta
masinaga 120 lehma. Pererahvas oli rõõmsameelne ja
tore ning kui farmis pidu peeti, siis ikka 150 inimest
korraga.
4H liikmed, kes on 18aastat vanad, saavad ka järgmisel
kevadel kandideerida erinevatesse riikidesse. Ainult
Soome saab minna 16.aastaselt.
4H klubi uusi liikmeid võtame noortekeskuses
vastu kuni 15.oktoobrini. Aastamaks on 40.-.
(sisaldab liikmekaarti).
Helle Vent

Kehalise kasvatuse õpetajad
Helle Artel ja Nanni Kull

Tervisepäev “reipalt koolipinki”
Sel aastal Sindi
Gümnaasiumis
peetud tervisepäev
ärgitas taas noori
värskes
õhus
liikuma, propageeris
tervislikke toite ning
ergutas klassisisest
koostööd. Iga-aastane
üle Eesti peetav tervisepäev, mida Sindi
Gümnaasiumis peeti sel korral 14.
septembril,
tundus
gümnaasiumiõpilastele kandvat pigem
pealkirja „Loiult staadionile,” sest enne
sportimist oli neli tundi ja söömine.
Sellegipoolest võttis üritus üsna pea hoo
sisse kui hakati klasside kaupa end
üksteisele tutvustama. Tervisepäeva
kava oli vanuseastmeti erinev, I-III
klassil toimusid 2 tundi, misjärel söödi
ning mindi aardejahile. IV – VIII asusid
sportima kohe peale 2. tundi ning nemad
läksid sööma alles peale teatevõistlust,
veekandmist, klassidevahelist jalgpalli,

saapaheidet ja jalgratta vigurrada. IXXII klass pääsesid staadionile peale
neljandat tundi.Iga klass pidi tegema
salati ja seda teiste ees iseloomustama.
Oli väga vaimukaid ja samas ka veidi
igavamaid etteasteid. Peale seda sai
alustatud
klassidevaheliste
spordivõistlusega. Et ikka teistest
erineda, ei olnud alad kaugeltki mitte
tavalised: naise- (tüdruku-)kandmine,
saapavise, staadioniringid rulaga jne.
Kaasa elati suure häälega, enamasti
oldi loomulikult oma klassi poolt.
Kõige rohkem pinget pakkus võib-olla
jalgpall, mis toimus nii poistele kui ka
tüdrukutele eraldi arvestuses. Kui
võrrelda spordipäeva eelmiste
aastatega, oli fantaasia veidi hääbunud,
aga peamine oli see, et üritus ikka
toimus. Loodame, et ka tulevikus
leidub tugevaid eestvedajaid, kellel
jätkuks huvi üritust vedada ning samas
innustada õpilasi rohkem vabas õhus
liikuma.
Ivo Rosenberg

Pildil Leo Lihtne (paremal)Luksenburgis oma
kohaliku sõbraga

Tulge treenima!
Teisipäeviti ja neljapäeviti ootab kell 16.00
maadlustreener endisi ja uusi maadlushuvilisi poisse
taas treeningutele.
Esmaspäeval ja reedel kell 15.00 alustab ka jalpalli treening algklassidele.
Oodatud on ka jalgpallihuvilised lasteaiapoisid!
Meeste võrkpalli treeningud on teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00.
Poks jätkab samadel aegadel - esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 19.00.
Naised tervisevõimlejad alustavad 2.oktoobrist kell 18.00 igal teisipäeval ja
neljapäeval.
Naised korvpall kolmapäeviti kell 19.00 alates oktoobrist.

KUHU MINNA
ABBA-muusika austajatele!
Järjeks üliedukale Abba muusika kontserdile
juulis Tallinna lauluväljakul, toimuvad oktoobris
lisakontserdid Pärnus, Tartus ja Tallinnas.
Repertuaari on täiendatud ning Tanel Padari
asemele on valitud Koit Toome.
Maailma popmuusika ühe suurima mõjutaja Abba
hittlaule esitavad Eesti tippartistid Lenna Kuurmaa,
Koit Toome, Ines, Dave Benton, Ivo Linna,
Marju Länik ja Gerli Padar. Artiste saadab
ansambel ja 12-liikmeline keelpilliorkester.
Kontserdite kunstiline juht on Mihkel Mattisen.
„Need, kes ei jõudnud juulikuisele lauluväljaku
kontserdile, saavad nüüd nautida veelgi paremat
kontserdi varianti,“ ütles Mihkel Mattisen.

„Kontserdid toimuvad siseruumides, on seega veidi
intiimsemad ning jõuavad ka Pärnusse ja Tartusse,“
lisas Mattisen.
Kontsertsarja kunstiline juht jätkas, et piletihinnad on
hoitud madalad, et võimalikult palju inimesi saaks
Abba muusikat Eesti versioonis kuulda. „Eeskätt
tingib lisakontserdite tegemise lauluväljaku show
ülimalt postiivne järelkaja. Väga paljud inimesed on
pöördunud meie poole küsimusega, kas taolisele
kontserdile tuleb ka lisa,“ kommenteeris Mattisen.
Laulja Koit Toome ütles, et võtab ainulaadsest sarjast
osa suure heameelega. „Abba muusika on mitut
põlvkonda ühendav muusika. Ma arvan, et Eestis on
väga palju inimesi, kes seda muusikat armastavad,“
ütles Toome.
Abba muusika lisakontserdid toimuvad 22. oktoobril
Pärnu Kontserdimajas, 23. oktoobril Tartus
Kontserdimajas ja 24. oktoobril Tallinna Linnahallis.
Piletid hinnaga alates 95 kroonist on müügil Piletilevi
müügipunktides ja Statoli jaamades üle Eesti.

Sindi Seltsimaja kutsub
26.sept. ja 27. sept. kell 18.00
Sindi Seltsimaja esisel väljakul
Tšehhi Tsirkus.

KUULUTUSED ja TEATED
Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või
suvilakrundi. Tel. 4452422
Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly
Soovin osta maad või metsa otse omanikult,
ilma maakleri vahenduseta! Palun helistada 5810 6978

Sindi Avatud Noortekeskuse ringid:
- Iluvõimlemisring teisipäeval ja kolmapäeval lasteaia
saalis ( kell 15.00 algajad ja kell 15.45 edasijõudnud).
Juhendaja Margit Schmidt
- Kitarriring esmaspäeval, 1.oktoobril kell 19.00.
Juhendaja Kait Kallau
- Lauamängude ring kolmapäeval 3.oktoobril kell
18.00. Juhendaja Mihail Šorin.
- Kunstiring (siidimaal) 29.septemberil kell
12.15.Juhendaja Retti Üpraus
- Matkaringi demonstratsioonesinemine 20.septembril.
Matkaringi esimene kokkusaamine 3.okt. kell 18.00.
Konkurss “Igaüks võib saada igaüheks”!

Etendus kestab 1,5 tundi.
Pilet: 75.- ja 100.-

06. okt. kell 17.00 alustab Sindi
Seltsimajas uut hooaega
mälumängu seltskond. Pilet: 25 krooni

13.okt. kell 18.00 Sindi Seltsimajas Sindi Rock.

Igaüks võib saada aastavahetuse ja/või
jõulutervituse postkaardi autoriks, mille
trükivariant hakkab toetama Eesti Lastefondi
tegevust.
Eesti Lastefond kuulutab välja konkursi
heategevusliku eesmärgiga postkaardi
leidmiseks.
Ootame jõulu- ja aastavahetustervituseks sobilikke,
silma ja südant liigutavaid fotosid ning joonistusi.

Huviringid:
Segakoor Sindi alustab uut hooaega
02.10.2007.a. kell 19.00 Sindi Seltsimajas. Ootame
kõikidele vanadele olijatele lisaks ka rohkelt uusi
lauljaid, kes sügistuska ja talvekülma heas
seltskonnas ja kauni muusikaga peletada sooviksid!
Kohtumiseni! Dirigendid Kristel ja Aire!
- Breik kolmapäeviti kell 15.00
- Naisrahvatantsurühm Sindi memmed
esmaspäeviti kell 17.00
- Vene Segakoor Slavjanotška kolmapäeviti kell
18.00 ja pühapäeviti kell 15.00
- Kantritants esmaspäeviti kell 19.00
- Näitering kolmapäeviti kell 19.00. Esimene
kokkusaamine 26.sept. Oodatakse uusi osavõtjaid!
- Akordion ja Co esmaspäeviti kell 18.00

Osalema on kutsutud kõik vanusegrupid
vanavanaemadest lasteaialasteni.

-

06.okt.kell 19.00 Sindi Seltsimajas

Koit Toome kavaga “Allikas”.
Kaasategev Jorma Puusaag.
Piletid müügil kohapeal, Piletilevi ja
Piletimaailma kassades.
Pilet eelmüügist soodsamalt:
100 eek/125 eek,

15.10.1919
21.10.1921
22.10.1921
26.10.1921
21.10.1922
14.10.1923
31.10.1923
02.10.1924
02.10.1925
31.10.1925
15.10.1926
17.10.1926
20.10.1926
22.10.1926
01.10.1927
03.10.1927
04.10.1927
25.10.1927
25.10.1937

Konkursitöödele palume lisada oma nimi,
kontakttelefon või elektronposti aadress.
Konkurss kestab kuulutuse ilmumise kuupäevast
kuni 30. septembrini 2007.
Info telefonil: 64 111 88.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Evlalia Pirs
Johanna Sitam
Zinaida Metsmaa
Rudolf Saart
Maimo Sauväli
Paraskeva Prenge
Jakob Sauväli
Ottomar Jürimäe
Alise Lavi
Neidi Kukk
Ljubov Ionova
Asta Jürna
Helju Hirs
Oskar Hirs
Anastasia Bessonova
Edmund Kuusik
David Shtoppel
Linda Mättik
Aino Osols

Fotosid võib saata digitaalsel kujul (.jpg formaadis)
meie e-posti aadressile lastefond@elf.ee,
joonistused palume saata traditsioonilise postiga
paberkandjal (max suurusega 210x150 mm)
aadressil: Eesti Lastefond, Lai 31/Suurtüki 1, Tallinn
10133.

88
86
86
86
85
84
84
83
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
70

Kaks roosat päkka,
kaks särasilma
on teie rõõmuks
sündinud ilma.

Sünnid
Palju õnne!

KARL REEDIK
ANNI SAAGIM

Mälestame lahkunuid
Virve Tamme
Oskar Mühlmann
Helgi Meripõld
Heino Keek
Mari Simmo
Feliks Gailon
Jaan Kurm
Elmar Eifel

31.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
04.09.2007
05.09.2007
11.09.2007
14.09.2007
17.09.2007

28.08.2007
12.09.2007

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli
sindis@hot.ee
Sindi Postkontor, pk.5
Trükkinud Pajo Trükikoda

Hind 2 krooni

