
TEATED

Rakvere teatri lavastus aitab
kassid jõulukskoju
Rakvere teatri jõululavastus ju-
tustab loo, kuidas vaprad lap-
sed Hansuke ja Greteke saavad
jagukõigist katsumustest ning
jõuavad lõpuks õnnelikult ko-
ju. Sestap teavad õde ja vend
väga hästi, mis tähendab olla
kodust kaugel, või veel hullem
– mis tunne on siis, kui kodu
üldse polegi.

Just sellepärast algatavad
Hansuke ja Greteke koostöös
Virumaa koduta loomade var-
jupaigagaheatahtliku kampaa-
nia, mille eesmärgiks on leida
hüljatud kassidele sobiv kodu.

Esmalt korraldage lasteaias
või koolis loodusloo tunni ajal
uurimisretk kaslaste maailma

–kes needkassid üldse on, kes
on nende sugulased, millised
on nende harjumused, toitumi-
ne, päevakava ning kuidas
suhtlevad nad inimestega.

Kui te nüüd oma peres, las-
teaiarühmas või klassis olete
kõik läbi mõelnud ja otsusta-
nud, et te tahate otsida ini-
mest, peret või firmat, kes kas-
sile kodu võiks pakkuda, siis
andke oma soovist teada Rak-
vere teatri aadressil kassid@
rakvereteater.ee.

Projektijuht Mari Rohtla
saadab teile ühe koju igatseva
kassi pildi ja iseloomustuse
ning raamkujunduse.

Kunstiõpetuse tunnis saab

iga laps viimase sisse ise joo-
nistada, rebida, kartulitrükki-
da, mosaiiktehnikas kujunda-
da teie rühma hoolealuse kiisu
pildi.

Laste joonistatud kasside
portreed jäädvustage fotole ja
saatke teatrisse kassid@rakve-
reteater.ee – aitame teil teatri
kodulehe ja FB kaudu kassiot-
singuid laiendada.

Tänutäheks neile, kes on
soovinud loomakesi aidata,
loosime ühele rühmale välja
Sagadi looduskooli metsaret-
ke, mis aitab loodust mõista ja
looduses hakkama saada – na-
gu said metsas hakkama Han-
suke ja Greteke. (VT)

111 aastat Kunda kabeli rajamisest
Heldi Randver
Kunda Kolmekuninga koguduse
juhatuse esimees
toimetus@virumaateataja.ee

Tsemenditehase Port Kunda
töölisasula esimene puukirik
(hiljem nimetatud Kunda ka-
beliks) ehitati 1904. aastal pa-
run Girard de Soucantoni eest-
vedamisel Kunda Kukerpalli-
mäele, mõisamaadest eralda-
tud alale maantee ja jõeoru va-
hel.

Paikkonda pühakoja rajami-
ne oli selle sajandi alguses rah-
vale tõeliseks tähiseks kristliku
kasvatustöö arendamisel. Val-
mis kümme süldapikk, viis sül-
da lai ja kolm sülda kõrge viie
suure aknaga puithoone, mis
vabadussõja päevil, 23. det-
sembril 1918 dessandi mürsu-
tabamusest maani mahapõles.

Enesestmõistetavalt on sel-
lest nüüdseks saanud ajalooli-
ne pärand Kunda ja lähikonna
rahvale. Pühapäeviti kogunes
neil päevil rahvast kirikusse ju-
malateenistustele, jõulude ae-
gu kaikus teedelt aisakellade
rõõmsat helinat.

Kabeli tegevusaeg osutus
küll lühikeseks, kuid vunda-
mendi koht on tänaseni alles.
Sada aastat hiljem paigutati
sinna suur mälestuskivi. Varsti
järgnes kivile mälestusplaadi
“Kunda kabel 1904–1918” kin-
nitamine. Esmane mõte mäles-
tuskivi pühitseda nelipühal,
Kristuse kiriku sünnipäeval, oli
edasi lükkunud.

Kogunesime 14. juunil hea
tahtepäevale Mere tänaval Ku-
kerpallimäel kabeli mälestuski-

vi juures,kus kirikuõpetaja Ah-
tiBachblum pühitses Kunda ki-
riku jaKunda linna ühist mäles-
tusobjekti.

Suur aitäh rahalise toetuse
eest Põdra Pubi juhile, Erko, Ei-
nar ja Elli Vallbaumile, Kunda
linnavalitsusele, ASi Kunda
Nordic Tsement juhtkonnale.

Endise Kunda kabeli koht
on ju kogu aja olnud meie lin-
nas ja lähikonnaskõigile teada-
olevaks ajalooliseks mälestus-
väärsuseks. Tuhat tänu tegevu-
se tublidele algatajatele Marek
Uustalule, Igor Piterjale; Janar
Vellakule ja Sirje Liiskmaale lin-
navalitsusest ning hoolsatele
korrastustööde jätkajaile Viljo
Randverile, Marika Soonele
ning Andres Veidnerile.

Tänud headele abilistele te-
hase tehnikaosakonnast, Riho
Iskülile ja JaakPaimile, samuti
Rakvere kiviraidurile Elvart Sil-
verele imeilusa mälestusplaadi
eest. On hea meel, et jätkus

mõistvat suhtumist ja sai antud
panus Kunda kiriku heaks. Eral-
di tuhat tänu Svetlana Pressile
meeskonnaga omaalgatusliku
abi eest selle aasta kevadel ka-
beli platsi korrastamisel.

Head teelised, sealt mööda
käies hoidkem pilk peal esime-
se Kunda kiriku, endise kabeli
asupaigal. Mälestuskivi on seal
nüüd keset vaikust jaüksindust
heade teeliste ootel.

Vundamendi kõrval jätkub
avarat platsi, kus vajadusel
saab piknikut pidada, mõnus
oleks edaspidi sinna luua iste-
pinkidega puhkepaik, miks mit-
te ka kellegi mälestuspink.

Nõukogude piirivalvurite
vundamendist läbi kaevatud
kaitsekraav vajab täitmist, sa-
muti on tarvis aeg-ajalt eemal-
dada vundamendilt sinna pide-
valt tekkivat võpsikut ning mä-
lestuskivi ette rajatud lillepeen-
rale võiks anda meeldivat täien-
dust.

Kunda kabel hävis 1918.aasta detsembris. ERAKOGU

Talveaeg muudab
Elroni Narva
reiside
sõidugraafikuid
Pühapäevane üleminek tal-
veajale toob Tallinna-Narva
liini reisirongide sõidugraa-
fikusse väikseid muudatusi.

“Talveajale üleminekust
tingitud rahvusvaheliste rei-
sirongide sõiduplaani muu-
tumise tõttu on pühapäe-
vast, 25. oktoobrist ka Elro-
ni Tallinna-Narva liini reisi-
de sõiduplaanis kuni 10mi-
nutilisi muudatusi,” ütles El-
roni kommunikatsiooni- ja
turundusjuht Mai Vahtrik.
“Uued väljumisajad on leita-
vad kodulehe sõiduplaaniot-
singust õige kuupäeva sises-
tamisel,” lisas ta. (VT)
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ÜRITUS
KADRINA KIRJANDUSKLUBI
kutsub luuleetendusele “Kevad ja
suvi ja” täna, 20. okt kell 19 Kad-
rina huvikeskuse saali. Tõnu Õn-
nepalu luulet loeb Tiina Mälberg,
musitseerib Taavo Remmel. Toe-
tavad kultuurkapital, kultuuriko-
misjon, Oto Ehitus, Pixner, Haka
Plast ja Andres Lindam.
VIRMA PUBIS reedel, 23. okt
Eesti Mees ja retrodisko, laupäe-
val, 24. okt Patune Pool ja retro-
disko. Algus kell 22. Tasuta.
KATARIINA KELDRIS laupäeval,
24. okt tantsuõhtu, Ergo. Algus
kell 21.

EELTEADE
EESTI MUUSIKAAGENTUUR
esitleb: Annely Peebo ja Jassi
Zahharovi jõulukontserdid üle
Eesti. Rakvere Kolmainu kirikus
18. detsembril kell 19. Piletid Pile-
tilevist.

NÄITUS
RAKVERE GALERIIS näitus “Pil-
did klaasidelt” – vanade klaasne-
gatiivide pealt kopeeritud pilte
1930ndate Eestist.
ART CAFÉS Udo Vool – joonistu-
sed.
LÄÄNE-VIRUMAA KESKRAA-
MATUKOGUS näitus “Rakvere
varane muusikaelu”.

KUHU MINNA

SOODSALT ÜÜRILE ANDA II KORRUSE ÄRIPINNAD.
3 EUR/M2 SISALDAB KOMMUNAALKULUSID!
Üürile anda erineva suurusega äri-ja kaubanduspinnad Prestone
Kaubanduskeskuses, Kohtla-Järvel, Järveküla tee 82

Rohkem infot: +372 5107969; +372 646 1004 colonna@colonna.ee

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja
Kultuuripärli preemia kandidaatide esitamise

Lääne-Viru maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kunstide, rahvakultuuri
ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste
pühendumist.

Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi
isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid
oma maakonna kultuuri-ja spordielu edendamisel.

Kandidaate võivad pakkudakõik isikud ja organisatsioonid.
Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi.

Lääne-Virumaa ekspertgrupile saata 20. novembriks vabas vormis
ettepanekvõi taotlus, milles peavad olema:
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest
jooksvalaastal; kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress,
telefon, e-post).

Lisaks ootab Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp
ettepanekuid tunnustus-jaaastapreemiateks erinevates kultuuri-ja
spordielu valdkondades.
Kandidaatideks võivad olla Lääne-Viru maakonnas tegutsevad füüsilised
isikud, mittetulundusühingudja organisatsioonid.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil
laanevirumaa@kulka.ee või esitada taotlus

E-KULKA kaudu aadressil http://taotlus.kulka.ee.

Lisainfo Eda Lauri tel 325 8022.

KAITSEINGEL MINU ÕLAL
22. okt 19.00Tamsalu Kultuurimaja

ÕNNENUMBRID
15.nov 19.00 Rakvere Teater

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.Vana Baskini Teater

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Mittetulundusühing Partnerid
(tegevuspiirkond Kunda linn, Haljala, Rakvere, Sõmeru,
Vinni jaViru-Nigula vald)

MTÜ Partnerid liikmeteüldkoosolek toimub
27. oktoobril 2015 kell 17 Selja seltsimajas
Päevakord:

1. MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia
2014–2020 kinnitamine

2. 2015. ja 2016. aasta rakenduskavade kinnitamine
3. Jooksvad küsimused

Täpsem info kodulehel www.mtupartnerid.eu
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