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Lõpuks on ta siis valmis.
Täiesti uues ja värskes
kuues renoveeritud külakeskus tervitab nii
Hullosse tulijaid kui siit
läbi sõitjaid.
Selle hoone valmimine võttis
üsna palju aega, millest ehituse aeg moodustas vaid väikese osa. Siinkohal sobib ütlus: kaua tehtud, kaunikene.
Rahalised vahendid taotleti
Euroopa liidu fondidest. Projekti autoriks on Ants Rajando. Ehitas alltöövõtjana Rälby
Ehitus.
Ajalooliselt on maja ehitatud algselt vallamajaks. Hoone ehitusaastat ei ole täpselt
teada, arvatakse et 19. sajandi
esimene veerand. Küll aga on
teada, et 1927. aastal ehitati
võimude käsul hoonesse arestikamber, seni polnud Vormsil
seda vaja olnud.
Kuni 1950. aastani asus
hoones valla täitevkomitee.
Järgnevatel aastatel on majas
töötanud sovhoosi söökla, teeninduspunkt, postkontor, võõrastemaja, erinevad kauplused,
teemaja. Kõrvuti nendega on
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Uus maja sai pidulisi täis. Pildi teinud Arvo Tarmula
seal paiknenud läbi aegade korterid. Tänaseks on see periood
seljataga ja maja on saanud endale uued asukad.
Maja paremas tiivas tegutseb Perearstikeskus. Allkorrusel on ruumid käsitööseltsile,
seal tegutseb ka Vormsi Pensionäride Seltsing.
Suvel toimetab allkorruse fuajees veel ka saare
infopunkt turistide teenindamiseks. Teisel korrusel on
kaugtöökontor, psühholoogi

kabinet, valla kultuuritöötaja tööruum ja meditsiinitöötajate korter. Samuti on siia
planeeritud ja välja ehitatud
hambaarsti kabinet.
1. novembril pidulikule
avamisele kogunes rahvast
mandrilt, pealinnast ja loomulikult ka meie oma inimesed.
Väikese kontserdiga esinesid
lasteaia ja kooli toredad laululapsed. Peolauale küpsetati
ja valmistati suupisted kohapeal. Avamispeo ettevalmis-

tustel lõid kaasa õpilased ja
vabatahtlikud, peolaud sai
uhke ja maitses külalistele
niivõrd, et vaagnaid tuli aina
uuesti täita.
Sündmus oli soliidne,
kohale oli tulnud Läänemaa
maavanem Innar Mäesalu, reporterid ETVst ja TV3st ning
ajakirjanikud-päevapiltnikud
maakonnast. Väike Vormsi
jõudis taas oma tegemistega
televisiooni vahendusel laia
avalikkuse ette.

Vallavalitsuse tegemistest
oktoobris ja novembris
• Lumetõrjetehnika soetamiseks väljakuulutatud
lisatoetusvoor otsustati
tunnistada nurjunuks ja
kuulutada välja uus taotlusvoor. Lisataotlusvooru
eesmärgiks on toetada olemasolevale tehnikale kvaliteetsete lumetõrjevahendite
ja vajalike lisaseadmete soetamist. Toetuse saaja kohustub teostama lumetõrje
töid valla teedel ja sõlmima vallavalitsusega selleks
teenuse osutamise lepingu.
Toetus- ja teenuslepingu
vorm avalikustatakse koos
taotlusvooru väljakuulutamise teatega.
• Arutati Vormsi kooli lõpetanud gümnaasiumiõpilaste huvitegevuse toetamise
võimalusi ja leiti, et Vormsi
vald toetab Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõpetanud
õpilasi igakuuliselt. Hetkel
meie õigusaktid põhikooli
lõpetanute huvitegevuse
toetamist eraldi ette ei näe.
Kuna meie eelarve vahendid
on piiratud, siis ei ole toe-

Vallavanema
veerg

tatavate ringi laiendamine
hetkel mõistlik. Juhul kui
tegu on vähekindlustatud
perega, siis on erandkorras
võimalik õpilase huviringide lisakulusid katta peretoetuste eelarvest.
• Vallavalitsus arutas eakate
juubelitoetuste maksmist
ja teeb volikogule ettepaneku uuest eelarveaastast
tähistada eakate sünnipäevi
alates 70. eluaastast. Põhjendusega, et meie määrus
näeb ette eakate toetamist,
kuid tänapäeval 60 ja 65
aastane on veel noor inimene, kes enamasti on tööeas
ja töötav ning temale ei ole
sobiv eakate toetuse maksmine.
• Vallavalitsus eraldas Vormsi Rahvatantsurühmale
toetust avatud tervisepäeva «Tervis läbi teadmiste»
korraldamiseks ja Seltsingule Vormsi Pensionärid
mardilaada külastamiseks.
Mõlemad toetatud tegevused olid suunatud mitte
ainult taotlejale vaid olid

avatud kõigile saare elanikele.
• Lõpetatud on jäätmejaama
kinnistu ehituseks ettevalmistamine ja nüüd võib ehitustöödega alustada. Töid
teostavad meile juba tuttavad Külakeskuse ehitajad.
• Vallavalitsus andis välja
projekteerimistingimused
Annuse (Kersleti) kivilauda
renoveerimiseks ning kirjaliku nõusoleku Rälby küla
tuletõrje veevõtukoha ehitamiseks Lillgordi katastriüksusele ja väikeehitise
püstitamiseks Kersleti küla
Uue-Nimesi katastriüksusele.
• Valla vapi ja lipu küsitluse
võitis suure edumaaga kolmas variant, kus nii vapil kui
lipul on sinisel põhjal kollane rõngasrist. Lemmikuks
osutunud variant on esitatud riigikantseleile kooskõlastamiseks.
• Lõppemas on Hajaasutuse
veeprogramm. Maavalitsuse järelkontroll teeb Vormsi projektide ülevaatuse ja

kokkuvõtte 22. novembriks
käesoleval aastal.
• Aastalõpuni lisati praamigraafikusse kolmapäeviti
lõunane reis väljumisega
Svibyst kell 13.05 ja Rohukülast 14.15 ja reedeti väljumisega Rohukülast 16.15
ja Svibyst 17.05. Järgmise
aasta praamigraafiku läbirääkimised käivad.
• Volikogule esitatakse Vormsi valla arengukava tegevuskava muutmise ettepanekud, eelarve strateegia,
ettepanek arutada 2013.
aasta maamaksu toetuse
korraldamist, ettepanekud
Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise,
maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korra
muutmiseks, ettevõtlustoetuse maksmise korra muutmiseks, kohanime muutmiseks ja eelnõu Vormsi valla
omandis olevate eluruumide kasutusse andmise korra
kehtestamiseks.
Kokkuvõtte tegi E. Leht

õhjalikumad aasta kokkuvõtted valla tegemistest teeme järgmises lehes, aga täna tahan
ma teha ülevaate Vormsi turvalisusest selles
osas, mida peaks tagama riik oma elanikele kiirabi, pääste ja politsei abil.
Oleme saanud viimase aasta jooksul suhteliselt heale järjele nn meditsiinilise julgeoleku saarel. Meil töötab perearsti kabinet viiel päeval nädalas ja kohapeal on 24 tundi ööpäevas valves
erakorralise meditsiini abi brigaad. Lähikuudel
lisandub perearstikabinetti telemeditsiinitehnika,
mis võimaldab patsiendi erinevaid meditsiinilisi
parameetreid üle interneti vahendada spetsialistidele mandril ning saada diagnoos ilma saarelt
lahkumata. Erakorralise meditsiini brigaad töötab ja telemeditsiinitehnika on hangitud PõhjaEesti Regionaalhaigla toel. Ma arvan, et eelnevale tuginedes võime öelda, et Vormsist on saamas
meditsiinilises plaanis üks kõige turvalisem elukoht Eestis.
Riiklik päästekomando on Vormsil olemas.
Komando paikneb küll vallale kuuluvates ja väga
halvas seisukorras olevates ruumides ja kasutab
vallale kuuluvat tehnikat, aga on siiski toimiv ja
riigi poolt rahastatav. Viimasel ajal toimunud
ümberkorralduste raames on ka Päästeamet võtnud seisukoha, et komandode ümberstruktureerimisel peavad jääma püsiasustusega väikesaartele alles olemasolevad komandod ja tuleb parandada nende võimekust ning töötingimusi. Meie
kohalik probleem on komandosse meeste leidmine ja kutsun siinkohal üles Vormsi mehi, kellel
on omandatud keskharidus tulema tööle meie
komandosse, et kohad oleksid täidetud ja ei
jääks võimalust kohtade mittetäitumise tõttu hakata neid vähendama või koguni komandot sulgema!
Täna on Päästeamet võtnud väga tugevalt vedada ka vallavalitsuse algatatud Vormsile uue
päästehoone ehitamise projekti, millele Vormsi
vald on saanud väikesaarte programmist toetuse
~89 000 €. Hoones saavad omale korralikud töötingimused päästjad, erakorralise meditsiiniabi
brigaad ja ka politsei. Loodetavasti saame selle
Vormsi jaoks väga olulise maja ehitamise eelarve
ja rahastajad paika juba lähikuudel ning peatselt
alustada ka ehitamist.
Politsei osas kahjuks kohapealset pidevat
esindatust meil ei ole, aga teisalt ei ole selles
osas ka eriti probleeme olnud. Meile lähim politseijaoskond on Haapsalus, kus töötab ka piirkonnakonstaabel, kes tegeleb Vormsi asjadega.
Liiklusjärelvalve osas tehakse Vormsile reide ja
valla poolsete pöördumiste korral on politsei olnud ka koostööaldis tulema patrullima saarele
suuremate rahvaürituste ajal. Kiire reageerimise
vajadusel saab politsei kasutada ametkonna
kaatrit ja saarel aitab omaltpoolt kaasa ka saarevaht.
Kindlasti on veel palju arenguruumi, aga eelpool toodut arvesse võttes usun, et Vormsil võivad inimesed tunda ennast tegelikult kogu riigi
kontekstis täna üsnagi turvaliselt.
Kirja pandud tormivangistuses
Rohukülas
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Kus on internet?
JAAK KAABEL
Volikogu aseesimees

RIINA KAABEL
Igal hoonel on oma lugu. Millest see jutustab ja keda kuidas kõnetab?
See on lugu ennekõike
inimestest, lastest, õpetajatest ja koolipapadest. See
on lugu panuseandmisest,
kasvamisest ja arenemisest,
nutust ja naerust, hirmust ja
lootusest, aust ja uhkusest.
Aga ka värskest värvilõhnast,
tilkuvast katusest, katkisest
aknast ja uuest koolipingist.
Õhtuti üksi koolimajas
olles jään vahel kuulama ja
püüan mõistatada, mida need
seinad mulle pajatavad. Ma
tean sellest õige pisut, ma alles
õpin seda lugu kuulama.
Täna on siin kindlasti
neid, kelle suur osa elust on
selles majas möödunud, kes
teavad seda lugu peast, kes
on ise osa loost. Tänu kõigile,
kes on meie koolimaja hoidnud ja hoolitsenud selle eest,
et me täna võime uhkusega
selles loos osalised olla ning
väga hea tunne on kogeda, et
loo lõppu ei ole paista.
Tänasel päeval peame
vaid mõtlema sellele, kuidas
olla selle maja väärilised.
Õppida neilt, kelle elutöö on
märkamist ja järgimist väärt.
Nende tarkade sõnadega
avas direktor Veikko Kõrv
koolimaja sünnipäeva piduliku aktuse, mis lõpetas terve
nädala kestnud kooli juubeliürituste sarja.
Aktusel võttis sõna ka üks
endistest, pika-ajaline Vormsi
kooli direktor Olev Piirsalu,

Pidupäevakõnega esineb kooli direktor Veikko Kõrv.
Pildi teinud Malle Hokkonen
kes pani lastele südamele
omandada teadmisi — eesmärgiga avardada oma tuleviku võimalusi.
Tänane õpetaja, endine
õpilane Maarja Koppelmaa
meenutas oma kooliaegu. Jäi
peaaegu mulje, et tegemist oli
väikese seelikus Tootsiga, kuigi ta tunnistas, et õpetajatetuba ja direktorikabinet jäid tal
kooliajal seestpoolt nägemata. Teatavasti oli ju kõigil üleannetutel esimene tee karistusena õpetajate tuppa või veel
hullem — direktori jutule.
Volikogu esimees Ivo
Sarapuu astus ette roobiga!
Õnneks siiski rahumeelsena.
Roop anti üle kingitusena
kooliperele. Sõnumiks oli:
tänapäeval enam mitte kasvatusvahend vaid õppevahend!
«Inimese elus on 75 aastat
väga pikk iga, ühele hoonele
annab see vaid väärikust, ja
ees on veel pikk teekond läbi
aastate,» alustab Ivo Sarapuu
oma sõnavõttu.
Vormsi kooli vilistlasena
meenutas Ivogi endisi kooliaegu ja kombeid. Huvitav ja
korduv seik meenutustes oli
see, et vanasti sisenesid õpetajad koolimaja peauksest,
õpilastel oli lubatud kasutada
koolimaja hoovipoolset ust

koolimajja sisenemiseks ja
väljumiseks.
Tänasel päeval on palju
koolielus muutunud ja pigem
on Sarapuude peres «probleemiks», et lapsed ei taha koolist koju tulla. See teeb rõõmu
ja näitab, et lastele meeldib
meie koolis käia.
Suure teene sellise tulemuse saavutamisel on kohalikul omavalitsusel, kes teeb ja
toimetab selle nimel, et meie
lastel oleks piisavalt võimalusi arenemiseks.
Ivo kinnitab, et mitte kunagi ei ole kokku hoitud ega
kärbitud kooli eelarvet. Kõige
suurem teene kooli püsimisel
on aga volikogu esimehe sõnul siiski nendel lastevanematel, kes julgevad oma lapsed
tuua Vormsi kooli. See näitab,
et need inimesed on Vormsi
endale koduks võtnud ja väärtustavad seda.
Vormsi kultuuriühing kinkis õpilastele lauamängu «Eesti tuletornid» sõnadega: olgu
need 21 tuletorni teile teenäitajaks laias maailmas, aga jätke meelde, et 22. asub Svibis
ja näitab teile teed koju tagasi.
Aktuse sõnavõttude vahele esitasid õpilased koos oma õpetajatega pillilugusid. Pidupäeva
lõpetas ühine tordisöömine.

Vormsi lasteaed sai rannarootsist
inspireeritud mänguväljaku
LAURI LEVO
Ehe mereteemaline mänguväljak on lastele suureks rõõmuks. Vormsi 10 lasteaialast
on juba mõnda aega saanud
mängida põnevas kalalaevas
ning õhtupoolikul on uus
väljak olnud atraktiivne ka
Vormsi kooli kasvandikele.
Mänguväljak koosneb kalalaevast, millel on suur dekk,
puidust laevarooliga kapteniruum, kuhu on võimalik pääseda erinevate avauste kaudu.

Laste turvalisuse tagamiseks
on laeva vööris ka reeling.
Ainulaadsele kalalaevale saab
ronida mööda maaga ühendatud kalavõrku.
Kalalaev-mänguväljak valiti kolme võistlustöö hulgast
just seetõttu, et see sobis kõige paremini kokku Vormsile
omase rannarootsi pärandiga.
Mänguväljaku valmimist
toetas logistika- ja kullerfirma
DHL ülemaailmse vabatahtlike päeva (Global Volunteer
Day) raames. DHL Expressi

Baltikumi müügi- ja turundusjuhi Kristina Laaneotsa
sõnul abistas DHL Expressi
meeskond rõõmuga Vormsi
lasteaeda, kuna niivõrd erilise
kujundusega mänguväljak on
sinna justkui loodud.
Global Volunteer Day ettevõtmisel osales sel aastal
üle 120 riigi ning 1000 projekti, mille 62 000 vabatahtlikku
aitasid kohalikke projekte
värvimis-, ehitus- ja aiatöödes
mitmesugustes haridusasutustes.

Alustada tuleb vist aegade
algusest. Kõigepealt ostis
vallavalitsus külades asuvate tugijaamade haldamise
teenust EMT-lt, mis kohalike spetsialistide abiga tugijaamadele lähemal asetsevates majades mõningate
abivahendite olemasolul interneti levi ka mingil tasemel andis.
Tänaseks on mõistagi
aeg edasi läinud — nii tehnoloogia kui ka kohapealse
korralduse mõistes. Mobiilset internetti ehk «netipulgaga» ühendust pakuvad kõik
Eesti suuremad mobiilioperaatorid.
Lisaks ostab vallavalitsus külades asuvate internetitugijaamade haldusteenust
alates 2011. aasta maist
osaühingult ProDigi. Seeläbi
on võimalik kasutada tasuta internetti Hullos, Rumpos, Suuremõisas, Saxbys,
Norrbys, Svibys, Rälbys ja
Borrbys. Plaanide kohaselt
teostub selline võimalus
järgmise aasta jooksul ka
Diby inimestel.
Siinkohal tuleks ilmselt
lahti rääkida, mida kujutab
endast tasuta internet.
See ei tähenda kindlasti
seda, et vallavalitsus korraldab interneti olemasolu
igas kodus, igas majas. Vald
on taganud interneti levi
olemasolu küla tugijaamas
2,4GHz tehnoloogia tasemel, mis tähendab Vormsi
külalistele 512kbit/256kbit
interneti kiirust ja kohalikele elanikele ID-kaardiga sisse logimisel poole kiiremat
interneti.
Sealt edasi sõltub WiFi
levi kvaliteet juba iga konkreetse maja, õigemini küll
arvuti, asukohast. Sageli
tähendab see ka seda, et
interneti kasutaja peab ise
sammu vastu astuma ehk
kui levi on nõrk või puudub
täielikult, siis on vaja korrigeerida tugijaama ja kodu
vahele jäävaid puid-põõsaid
või püstitada hoopis antenn.
Silmside korral tugijaamaga levib WiFi umbes 1 km
kaugusele, takistuse korral
umbes 300 meetri raadiuses.
WiFi kiirused sõltuvad
ka netikasutaja arvuti raadiokaardi võimekusest, st
nutitelefonid ja väga väikesed arvutid ei pruugi isegi
ühenduda, samal ajal suuremad seadmed töötavad
probleemideta.
Kui majal on puitseinad,
siis 2,4GHz raadiosagedust
need üldjuhul ei takista. Kui
on tegemist kivi- või betoonseintega, siis sinna sumbub
signaal kiiresti ja vaja oleks
püstitada väliantenn.
Kokkuvõtlikult öeldes
on internet osades külades
olemas, kuid võib juhtuda,
et külaelanikud peavad seal
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• Nõrga signaali korral saab arvutile lisada võimsama antenni, USB porti käivatest antennidest annavad hea tulemuse järgmised:
Sweex wireless 150N, maksumus ca 20 eur.
Ubiquiti wifistation USB adapter, maksumus ca 40 eur
(ühendatakse arvutiga 1 m USB- kaabliga)
• Väliantennidest tasub kaaluda järgmisi variante:
Ubiquiti Nanostation Loco M2, maksumus ca 70 eur
Ubiquiti Nanostation M2, maksumus ca 120 eur
Ubiquiti Nanobridge M2, maksumus ca 130 eur
Ubiquiti Airgrid M2 HP (suured kaugused), maksumus
ca 75 eur
Allikas: www.prodigi.ee)

Vormsi tasuta
WiFi levi 25 meetri
kõrgusel maapinnast
ta
tasut
ta iinterneti
nterne
t
tii ttarbimiseks
arbi
bimisek
i ks
tasuta
ka ise samme astuma.
Tasuta interneti leviala
kaarti on võimalik näha OÜ
ProDigi kodulehel www.prodigi.ee. Samas ei tohi lasta
end eksitada kaardist, kuna
antud kaart kajastab WiFi
signaalitugevust 25 meetri
kõrgusel vabas õhus. Osades kohtades võib kaardil
näidatud levi tähendada ka
interneti olemasolu maapinnal, osades kohtades piisab
vastuvõtuseadme tõstmisest
mõne meetri võrra, kuid raskemates tingimustes tuleb
rajada 10-20 meetrine mast.
Sisuliselt tähendab see seda,
et osades külades, kus ei ole
tugijaama, ei ole võimalik
ilma pika masti ja väliantennita tasuta WiFit kasutada.
Kui kellelgi peaks WiFi
levi puuduma, kuid soov
oleks internetti siiski kasutada, on üheks võimaluseks
osaühinguga ProDigi ühendust võtta ja konsulteerida,
mida oleks võimalik ette
võtta.
Teine võimalus on loomulikult kasutada Eesti suuremate mobiilioperaatorite
jt mobiilse side lahendusi
— sageli on «netipulki» erinevatelt teenusepakkujatelt
võimalik lühemaks ajaks
võtta ka levi testimiseks ning
kui Hullo mobiilimastidest
signaal siiski kohale ei jõua,
saab «netipulga» ilma probleemideta tagasi viia.
Loomulikult ei ole ka
mobiilse interneti pakkujate
leviala maapinnal see, mis
kaardil näidatud, kuna ka
nende kaartide koostamisel
on võetud aluseks levi kvaliteet metsa kohal. Seega tuleb
levi «katse-eksitus-meetodil»
igaühel ise järgi proovida.
Ühe seaduspärasusena
võib siinkohal kindlasti välja tuua selle, et mida kaugemale praeguses olukorras
Hullost minna, seda nõrgemaks jääb mobiilse levi
signaal, mis tuleb Hullo mobiilimastist ja seda rohkem
on tõenäosust, et parema

levi
külade
levii saab
b kü
kül
lad
de ttasuta
asuta
t Wi
WiFi
Fi
tugijaamadest. Seda loomulikult neis külades, kus tugijaamad on paigaldatud.
OÜ ProDigi tehniku
Markko Salmi sõnul on tasuta teenuselt võimalik üle
minna ka tasulisele, mis ei
ole antenni olemasolul rahaliselt koormav ja tagab
3G levist oluliselt suuremad
kiirused samaväärsel hinnatasemel.
Kui jutt juba kiire interneti peale läks, siis ei
saa kuidagi mööda minna
ka EstWin'i ülikiire internetiühenduse projektist
maapiirkondadele, mida rahastatakse Euroopa struktuurifondide vahenditest ja
teostatakse Eesti riigi poolt
läbi Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse. Nüüd, kui üks
osa projektist on ellu viidud,
tundub suurem hoog vaibunud olevat. Kas EstWin kunagi Vormsil teostub on täna
rohkem kui ebaselge.
Internetti oleks mõistagi
kohe vaja ja levi osas võib
tänasel päeval kahtlemata
OÜ ProDigiga, kui Vormsil
tegutseva teenusepakkujaga,
ühendust võtta ning konsulteerida, mida oleks mõistlik
tasuta WiFi levi loomiseks
või parandamiseks ette võtta. OÜ ProDigi pakub tuge
telefonil 528 9558 või e-posti aadressil info@prodigi.ee.
Kokkuvõttes võib öelda,
et kindlasti ei ole Vormsil
interneti võimalused võrreldavad levikvaliteediga Eesti
linnades. Vastupidi, arenguruumi on veel kõvasti, kuid
paljudes kohtades Vormsil
on WiFi levi ka väga hea —
olgu selle levi pakkujaks siis
mobiilside operaator või OÜ
ProDigi.
Loodetavasti andis artikkel mõningase ülevaate
asjade hetkeseisust ja levi
parandamise võimalustest.
Kui salapärast internetti ei
õnnestu vaatamata kõigele
tabada, siis uue Hullo külakeskuse kaugtöökontoris
elab ta kindlasti.
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Vormsi Perearstikeskus
seadis ennast sisse
Külakeskuse ruumides

Lõpuks on käsitööseltsil ka avarad ruumid. Pildi teinud Arvo Tarmula

Kuueteistkümnes mardilaat
HELLE RINNAK
Mardilaat on Eesti suurim käsitöö ja rahvusliku elulaadi esitlus, toimus see Saku suurhallis 8.—11. novembrini käesoleval aastal.
9. novembril marssisid (sõitsid) sinna ka
Vormsi naised, osa saama tublide inimeste
töödest ja toimetamistest. Kahjuks sellel aastal
Vormsi Käsitööselts oma töödega ei osalenud.
Selle aasta teemaks oli «Taimest tulnud».
Vormsis otsustati katsetada eestimaise kõrvenõgesekiu töötlemist. Osales 35 inimest üle
Eesti. Täpselt polegi teada, kas Eesti aladel
on nõgest kiudtaimena kasutatud. Meie käsitööseltsi naised tegelesid aga usinasti kohaliku rahvusliku käsitööga — kangakudumise,
heegeldamise ja kinda-soki kudumisega maavillasest lõngast. Aga laadale ei jõudnud!
Järgmise aasta teema on «Maavillane».
2013. aasta on kuulutatud kultuuripäran-

di aastaks — ilus võimalus elustada rahvuslikku ja arendada selle põhjal uut.
Laadal oli aga uudistamist küllaga, kogusime uusi ideid ja materjalide kasutamise
võimalusi. Ilusasti ja korrektselt valmistatud
käsitööd, nii naiste kui meeste loodud. Palju
oli noori käsitöötegijaid, kes õpivad erinevates ametikoolides tekstiilitööd, rahvuslikku
puutööndust, keraamikat, sepatööd. Kahju,
et Vormsi kooli õpilased ei tulnud uudistama. Sellest, et kooli käsitööklass asub käsitööseltsi ruumides, ei piisa, on vaja näha ka
teiste poolt loodut — õpetaja innustamas ja
aitamas tähele panna.
Meie sõit Mardilaadale läks korda, oli
tore reedene päev, mõnus bussireis. Hea, et
on oma saare buss ja abivalmis bussijuht.
Sooviks on jälle tulevikus saarelt välja
sõita, saada kogemusi. Selle võrra muutub ka
elu Vormsil huvitavamaks ja paremaks.

Aiavana soovitused
AIN OJASOO
Kersleti külast
Erakordselt märg taimede kasvu ja viljumise
aeg on nüüd läbi, saagid korjatud ja hoiule
pandud. Raskusi oli saagi koristamisega sagedaste vihmahoogude vahel, nüüd on säilitamise mured.
Kartulikeldris tuleb hoolega ninaga õhku
vedada — kas ei ole mädanik mugulate kallale läinud. Riknenud mugulad tuleb kohe
eemaldada. Kartuli säilimise eest peab juba
suvel hoolt kandma, lehemädanikku tõrjuma.
Siis on saak suurem ja säilib ka paremini.
Soovitan kasutada lehemädaniku tõrje
vahendit «Aerobat». Pritsida tuleb mitu korda. Alustada tuleb juba siis, kui varred on 2030 cm kõrgused. Ooteaeg selle kasutamise järel on 20 päeva. Varast kartulit võib maiuseks
mõne pesa eraldi maalapil kasvatada, et siis
põllul piiranguteta pritsida saaks. Mõnevõrra
aitab seenhaigusi tõrjuda pealsete tuhaga tolmutamine hommikuse kaste ajal. Samas on
see ka väheke väetiseks.
Koloraadomardikate peibutuseks võiks
põllu nurkadesse panna mõne õrnema lehega
varasest sordist paar mugulat kasvama, sealt
on esimesi vastseid varem märgata. Mardika
vastsete korjamisel võib tekkida see viga, et aetakse segi lepatriinu vastsetega. Nad on üsnagi
sarnased ja nii võib kasu asemel sündida kahju.
Varase kartuli eraldi kasvatamiseks sobib
hästi selline maalapike aias, kuhu hiljem võib
kasvõi lillepeenra rajada, sest rohukamar
hävib peaaegu täielikult. Soovitan kasutada
sellist vana Vormsi meetodit, kus kartul pannakse maha muru peale ja kaetakse umbes
10 cm paksuse adru kihiga. Kasta aeg-ajalt
vajadusel. Sedamööda, kuidas pealsed sirguvad, lisada adru, hiljem võib kasutada ka
rohuniidet. Kartul kasvab nii ilus ja puhas, et
võtad adru seest nagu pestud mugulad.
Kõik see, millest siin kirjutan, on minu
oma potipõllumehe kogemus ja järele proovi-

tud. Eks igal maaperel on ikka oma aialapike
ja ma väga loodan, et see nii ka edaspidi kestab. Seisan nukralt oma kartulimaa ääres nagu
Toots kabeli varemetes ja soovin, et tuleks
nüüd mõni jeekim, mis selle maa mustaks pööraks. Oma pisike aiatraktor ei jaksa ja suurema
tehnika omanikud jätavad künnitöö kevadeks.
Aga teada ju on, et parem sügisene songermaa
kui kevadine suur künd. Ehk äkki leidub keegi
hakkaja ja huviline inimene kes lööks kokku
väikeaednike ühenduse, kirjutaks projekti,
hangiks raha, ostaks tehnika. Küll siis leiaks
ka masinamehe ja küllap tarbijaid oleks.
Midagi saab siiski praegusel pikaks veninud sügisel ka oma kätega ära teha. Komposti ümber kaevata, marjapõõsaid harvendada,
viljapuude võra lõigata. Lõigata võib siis, kui
leht ei kasva. Lõigata ei saa pungade puhkemisest suve teise pooleni. Ja õunapuu võra
olgu nii hõre, et võib mütsi läbi visata. Niiskete ilmadega tuleb vanade viljapuude tüvedelt sammal hästi maha. Sellega hävitame
palju kahjureid. Tulevase saagi tarvis on veel
õige aeg fosfor- ja kaaliumväetist anda. Kõige
lihtsam on võra piirdele kangiga lehtrid lüüa
ca 0,5 m vahedega ja sinna sisse väetis segus
kompostiga puistata. Et kevadised hiliskülmad viljapuude õisi vähem kahjustaksid on
mõistlik sügisel viljapuu alla, keltsa peale
laotada paks multši kiht kas adrust või sõnnikust. Maa soojeneb siis viljapuu all hiljem ja
õitsemine on ka hilisem.
Jõuludeks võiks parimaid õunu eriti mõnusates tingimustes hoida, kui juhtub olema
kodus jõude seisev šahtkaev. Õunad tuleb
korvis riputada veepinnast ca 1 m kõrgusele. Üle õunte laotada kile, et kaevu kaanelt
tilkuv kondentsvesi õuntele ei tilguks. Tuleb
aeg-ajalt jälgida, et veetase õunu ei uputaks
või liiga kaugele ei langeks. Niiviisi säilivad
õunad ilusad kevadeni. Öeldakse, et kui
süüa iga päev üks õun, pole arsti juurde asja.
Soovin kõigile jõudu aiatööl ja loodame sõbralikku talve ning tuleval aastal paremat ilma.

Uus kabinet on igati kaasaegne ja mugav. Vormsilased on
unistatud päris pikka aega
uuest perearstikeskusest.
Minu teada vähemalt 2004.
aastast alates, siis nägin mina
esimest korda projekti.
Seega, aega läks aga asja
sai. Vanaga ei saa seda kohe
kuidagi võrrelda. Kuigi ega
ausalt ei osanud isegi sellistest töötingimustest unistada
ega enne arugi saada kui uues
sai juba päevake ära oldud.

Millistes tingimustes tehti
tööd aastaid tagasi
Paratamatult tuleb meelde kuidas oli olukord päris
alguses kui ma Vormsile tulin.
Vanas velskripunktis asus ka
hooldekodu oma asukatega. Hommikuti sai pandud
küünlaga lõhnalamp koridori
põlema, et pisutki peita kuivkäimlatest tulevat iseäralikku
«parfüümi».
Kabinetis vett ei olnud.
Vaatamata sellele et puudusid
euronõuded, rääkimata tavalistest sanitaarnõuetest, sai
abivajaja trauma korral seotud ja õmmeldud.
Kuna maja ümber jooksid
lambad, siis ei olnud mingi
ime kui koos jalanõudega, mis
jalas, ka lambapabulaid sisse
sai tassitud.
Vanas
velskripunktis
tundsid ikka tõeliselt et meditsiin ja madu sobivad kokku, sest suviti peesitas päikese käes akna all nastik. Ilmselt
juba vana olija, sest suurust
oli tal ikka omajagu. Kahjuks
ei lasknud ta oma pikkust
täpselt mõõta. Alguses kartsin ikka päris tõsiselt aga siis
harjusime üksteisega.
Hommikul kui aknad lahti tegin siis esimese asjana
otsisin pilguga, kuhu seekord
naaber on ennast sättinud.
Eksisteerisime sõbralikult ja
üksteist ei seganud, nii nagu
looduse keskel kombeks.
Olen vaatamata raskustele ja võib-olla just tänu sellele
saanud palju kogemusi. Mul
on vedanud, et vahepeal on
olnud perearstiks Andri Meriloo, kellega oli hea koostöö ja
kes teab, võib-olla jätkub see
ka tulevikus. Hea, et on mida
meenutada ning tulevikus lastelastele rääkida.

Uus plaan ja töökorraldus
Praeguses meeskonnas
on loomulikult kõige suurem
eestvedaja perearst Madis
Tiik. Uutest ruumidest on perearstikeskuse perel hea meel
ja patsientidel igati mugav
arsti juurde tulla.
Oleme püüdnud uues kabinetis teha olemise võimalikult mugavaks ja koduseks.
Suur pluss on see, et tänu
kaldteedele saavad nüüd ea-

kad inimesed, või kellel on
liikumisega raskusi, vähema
vaevaga kabineti uksest sisse.

Registreeri end vastuvõtule
Miks me rõhume sellele et
ette registreeruda? Aga ikka
sellepärast et tavaliselt on ikka
nii et seal kus on sinna tuleb
ka juurde. Nii ka arsti vastuvõtule tulles võib tabada üllatus,
et teie ei olegi ainuke inimene,
kes tahaks arstiga rahulikult
oma muredest rääkida.
Oleme püüdnud panna
patsiendid nii vastuvõtule kirja, et jääks aega inimese kuulamiseks, mis on vaata et kõige
tähtsam. Tänu sellele saab paremini mõista, mis kõige tähtsam mure, millega kohe tegeleda ja millega pisut hiljem.
Rääkisime kuulamisest.
Tähtis on ka info. Hea et on
säilinud vormsilaste vanad
paberkaardid. Mõni isegi aastast 1960.
Vahepeal olid segased
ajad ja osa haiguslugudest on
erinevate perearstide juures.
Sageli ongi nii et tuleb inimene vastuvõtule ja haigusloo
asemel laiutab eelnevas perioodis üks suur «must auk».
Tihti juhtub, et inimesed ise
ka päris täpselt ei mäleta, millist ravimit milline arst välja
kirjutas või millal teatud haigusilmingud algasid. Siis hakkame aga otsast peale uurima.
See kõik aga võtab aega.
Seepärast oleks hea kui
vahetatakse perearsti ainult
siis kui see on hädavajalik.
Hetkel on olukord, kus meie
vastuvõtul käivad nii dr Madis
Tiigi nimistu inimesed, kui ka
dr Andri Meriloo patsiendid.
Teenindame kõiki abivajajaid.
Paraku tekibki see segadus,
millest eespool oli juba juttu.
Meie ei tea mis on varasemalt
tehtud ja kuidas ravitud, kuhu
saadetud jne. Kui konsulteerime teise nimistu inimesi, saadame vajadusel uuringutele või
eriala arsti juurde siis sellel juhul jääb ka teiste nimistu perearstidel tühimik, miks ja kuhu
on patsient saadetud.
Eelmisel aastal oli pere-

MEELESPEA
• Perearstikeskuses saab
konsulteerida terviseküsimustes pereõega 5 päeva
nädalas 8 tundi päevas
vastuvõtuaegadel.
• Perearsti vastuvõtule tulla
soovijatel tuleb kindlasti
eelnevalt registreeruda
kas pereõe juures või
meie telefonil 506 4795.
• Vormsi Perearstikeskuse
meeskond:
dr Madis Tiik — perearst
dr Kaia Enni — vajadusel
asendab perearsti
Pereõed Ada Ojasaar ja
Adda Voitk

arsti nimistutega suur segadus. Keda ja millisesse nimistusse siis ikkagi tõstetakse?
Ja kas on õigus patsienti tõsta
teise nimistusse kui tema eelistab käia juba tuttava perearsti juures? Räägime ka selle
veelkord üle.
Kedagi ei saa niisama
lihtsalt ja ilma avalduseta nimistusse panna. Selleks et
vahetada perearsti peab inimene ise tulema ja avalduse
kirjutama. Ja mitte ainult kirjutama vaid ka oma allkirjaga
kinnitama. Ja alati võib küsida meie käest nõu kuidas see
täpselt käib.

Kuhu liigub oma arengult
peremeditsiin Vormsil?
Tegelikult on asi lihtne.
Liigume ikka sinnapoole, et
patsiente saaks paremini ja
professionaalsemalt teenindada.
Varsti võib perearstikeskuses teha erinevaid vereanalüüse. Hetkel küll võimalik teha
ainult veresuhkru analüüs
testribaga. Samuti saab koha
peal teha silmapõhja uuringuid, vaadata kõrva sisemust.
Meil on peagi saabumas kaasaegne südameaparaat, et vaadata kas süda on korras. Seda
kõike saab vajadusel filmida ja
salvestada ning konsulteerida
kas siis perearstiga kes asub
eemal või erialaarstiga.
Sellised võimalused tagavad kiirema patsiendi teeninduse ja võimaldab varakult
kindlaks teha kas ja millist
ravi inimene vajab.
Plaanis on teha vormsilaste üldläbivaatus, mis kujutab
endast seda, et teeme koha
peal vererõhumõõtmised,
analüüsid, mida teatud vanusegrupp või teatud haigustega
inimesele oleks vajalik teha,
et vajadusel ravi muuta või
alustada. Ja miks mitte uurida
ja teada saada et inimesel on
tervis korras.

Meil on perearsti
kättesaadavus parim
Kui võrrelda meditsiini
kättesaadavust meie saarel või
mandril, siis olgugi et saarel
on meri ümber ja ilmastik teeb
vingerpusse, siis ikkagi hetkel on arstiabi kättesaadavus
meil parimatest parim. Tean
et mandril peab sageli ikka vähemalt päeva kuni nädal ootama, et saada arsti juurde.
Veel tahaks rõhutada, et iga
inimese tervis on inimese enda
kätes. Iga inimene vastutab ise
oma tervise eest. Tuleb õigeaegselt pöörduda arsti juurde.
Samuti tuleb tunda huvi oma
tervise vastu ja esitada küsimusi kui midagi on selgusetu.
Olen soovitanud, et vastuvõtule tulles kirjutada üles, mida
tahad täpselt küsida.
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Motomeeste reisikiri

TEATED
ETTEVÕTLUSTOETUSE
LISATAOTLUSVOORU TEADE

JUUBILAR
4. november.
Hans Maurer,
70
Vormsi Vallavalitsus õnnitleb.

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja
teise lisavooru Vormsi valla eelarvest
ettevõtlustoetuse taotlemiseks. Taotlusvooru eesmärgiks on toetada olemasolevale tehnikale kvaliteetsete lumetõrjevahendite ja vajalike lisaseadmete soetamist. Toetuse saaja kohustub teostama lumetõrje töid valla teedel ja sõlmima vallavalitsusega selleks
teenuse osutamise lepingu.
Ettevõtlustoetuse taotlused ja hinnapakkumised lumetõrjeteenuse tunnihinnale koos käibemaksuga esitada
kinnises ümbrikus märgusõnaga «Ettevõtlustoetus» Vormsi Vallavalitsusse
hiljemalt 30. novembril 2012 kell 12.00.
Vallavolikogu määrus nr 8 Ettevõtlustoetuste maksmise kord koos taotlu-

PARVLAEVA «REET» LISAREISID
Alates 19. novembrist kuni aasta lõpuni toimuvad parvlaeva «Reet» täiendavad lisareisid järgnevalt: kolmapäeviti väljumine Svibyst kell 13.05 ja Rohukülast kell 14.15 ning reedeti Rohukülast 16.15 ja Svibyst kell 17.05.
Vaadake ka Kihnu Veeteede kodulehelt http://www.veeteed.com/
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Paremale: 1. Kerglane mukitud naine. 6. Kukkurrott. 13. Hambake, terav nurk. 17. Hõbevalge leelismuldmetall. 19. Telesaade. 20. Täpitäht. 21. Eesti Rahvuslik Ringhääling. 22. Astmik.
23. Väsimuse väljendus. 24. Raadioandmesüsteem. 25. Narkootikum. 26. Eesti helilooja. 28. Madagaskari ahv. 29. Eesti
60-ndate vokaalansambel. 31. Lennuk. 32. Valuhüüe. 33. Inglise. 34. 100 kg. 36. Sada (vn. k.). 37. End. Eesti tennisetreener (nimi, eesn.). 40. Rohumaa. 40A. Linn Belgias. 41. Väga
tähtis isik. 42. Teos. 44. Kaader (vn. k.). 46. Samm. 47. Komitaat Ungaris. 49. Spets- .50. Kaunistus. 51. Eesti näitleja
(eesn., nimi). 54. Soome president. 56. Asula Itaalias. 57. Paljuski, hoopiski. 58. Mürgine gaas, kasutatud ründerelvana. 59.
Mesiniku tööriist. 61. India mehenimi. 63. Eessõna Hispaania
nimedes. 65. Linn Sverdlovski oblastis. 68. L-Ameerika troopikapõõsas. 70. Keha piirkond vöökohast allpool. 71. Teel. 74.
Eesti raha. 75. ... judicata (seadusjõuline kohtuotsus). 77. Haigus. 79. Vald Tartumaa loodeosas. 80. Moes. 81. Jõgi Lätis.
82. Vana-Kreeka laulik. 84. Apostel. 86. Saar Aafrika idarannikul. 87. HEJ Niilusel. 89. Voolav, vedel. 91. Üks (sks. k.). 92.
Tehnikakoondis 50-ndatel. 94. Painduv toru. 96. Tuuletark
«Kalevipojast». 98. -kraat (riigivõimu omav mõjukas rahamees).
100. Korratus. 102. Asemik. 103. Kassetimark. 104. Eesti kirjanik (eesn. t., nimi).106. Jaapani kirjanik. 107. Häälitsema
nagu hobune. 108. Imestushüüd. 109. Metsiku rändrahva liige. 110. Võrgunöör. 111. ... sõnum. 113. AEJ Soomes. 115.
Kavalusega kõrvale põiklema. 116. Orjavits.

Alla: 1. Juga Eestis. 2. Tänavale. 3. Vesi-, vee- . 4. Keeld. 5.
Hea õnne peale, huupi (vene k.). 6. TTÜ korvpallur. 7. Peale
selle. 8. Puu osad. 9. Veetav lumesõiduk. 10. Küpsetisetükike.
11. Luuletaja, lavastaja, helilooja lastele (eesn. t., nimi). 12.
Shoti kuningas. 13. Kagu. 14. Küla Ridala vallas. 15. Mullas
olev jää. 16. Haldusüksus Venemaal. 17. «Nõrgad» helitud kaashäälikud. 18. Koht. 27. Kandur, tugi. 30. Näriline. 34. Mõttekriips. 35. Abipuri. 37. Nimi R. Tiituse loomingust. 38. Vastu
(lüh.). 39. Vulkaan Sunda väinas. 41. Ühepuupaat. 43. Igihaljas astelpõõsas. 44. Keldi hõim Walesis. 45. Inglise kirjanik.
48. Hägu. 51. -kala. 52. Räbal, kalts. 53. Hele, selge. 55. Küla Rakke vallas. 56. Promeetium. 58. Eksisammud. 60. ... ipso. 62. Kristuse eesnimi. 64. Väike kalapüügilaev. 66. Tegusõna. 67. Avalik vaidlus. 68. Veekanal. 69. Aadu. 72. Eesti peaminister. 73. Peenike nöör. 76. ... ipso. 78. Enesetapp. 83.
Suur (soome k.). 84. Vald ja alevik Pärnumaal. 85. Laevatarve.
86. Ühendusdetail. 88. Kiskja kärplaste suguk-st. 89. Ilutaim.
90. Imikutarve. 92. Maad kattev madal tihe rohi. 93. Tegelane
romaanist «Rusikad». 95. Lapergune. 97. Muistne asulakoht
Emajõe suudmemadalikul. 99. Teatud reeglistik. 100. Lähker.
101. Hääl. 103. Lukk. 104. Kang. 104A. Lehekülg (soome k.).
105. Endine Gagarini nim. ettevõte (lüh). 109. Viirus (lüh.).
111. Härra. 112. Spordivõistlus. 114. Ühesugused vokaalid.
Ühel diagonaalidest leiate lausele lõpu:
«Millega sa, kallis, rahul ei ole? Igal hommikul toon sulle kohvi
voodisse, sul jääb üle .............. !»
Koostas Corylus.

VAHENDANUD AHTI ALLIK

17.07.2012
Äratus oli varajane. Nimelt
kell 4 hakkas mu rattaluku
sireen tööle. Ilmselt maandus selle peale mõni herilane.
Esimese sireeni lasksin üle.
Teist korda hakkas tuksis junn
häälitsema kell 7, mispeale
läksin ja eemaldasin selle rattalt. Alustasime sõitu kella 10
paiku. Võtsime hommikueine
õlletehase ees olevast telgist.
Lahustuv kohv ja mitu nädalat
tagasi valmistatud pizzataolised käkid ning beljashid rebisid Valgevene toitlustusindeksi
tugevad kolm palli allapoole.
Sõitsime ühe jutiga Slonimisse, sest nii on Valgevenes
teed maha märgitud. Väikse
kurvi viskab sisse, mille abil on
hea möödunud palgapäevi välja arvestada. Iga kuu viies päev.
Võtsime kütet ja muudkui
edasi Beloveshkaja Busshja
rahvuspargi poole. Juba paarsada kilomeetrit enne hakkasid
piisoni piltidega sildid teeääres,
seda enneolematut parki promoma. Ilm läks tatisemaks ja
selga tuli tõmmata kileriided.
Tänase päeva ennustusvõistluse võitis Ahti, kes pani
täppi (palume tõlgendada
sündsalt), et vihma hakkab sadama. Enne piisoniparki jõudmist liitus meie metsiku tsiklijõuguga IZ Jupiter 3-el kohalik
noormees. Ta töötas rahvuspargis hooldusinsenerina.
Tegime paar retropilti ning
sisenesime pärast piletiostu
läbi massiivsete väravate parki.
Territooriumi ulatusest
ei saanud me ilmselt aimugi.
Külastasime vaid väikest loomaaeda, mis sarnanes meie
Elistverega. Ainult et loomadel
oli siin mitu ruutkilomeetrit
rohkem ruumi. Vaatasime loomi ning võtsime enda südameasjaks emakarule uue paarilise
leidmise. Võitjaks osutus Ahti.
Liikusime veidi tagasi ja
leidsime motelli, kus kohti
täpselt meie jaoks. Esialgu
väideti maja kõik täis olevat,
kuid peale pikemat mangumist lubati meid siiski jääda,
kui kaome sealt hommikul
kell 8. Selles suhtes on ikka
arusaamatu küll. Küla on umbes nagu Alu alevik. Tänavad
tühjad, põhukerad keerlevad
tuules aga kõik motellid on
rahvast täis. Imelik. Kahtlane.
Argo ja Ahti toa dušširuumis pesi ennast survepesuriga
budha isiklikult. Me ei pööranud suuremat tähelepanu
ning läksime tühja kõhu korina sunnil restorani sööma.
Restoranis oli kokk kadunud ning kõik varud lõppenud.
Pakuti ainult vorste kartuliga,
kuid siiski pidi kogu restorani
rahvas sööma vaid viinereid ja
mingit imelikku mäda, mida
kutsuti salatiks. Valgevene
köök sai taas löögi allapoole
vööd ja pidi nüüdseks juba
krediiti andma 2 punkti.

Peagi olid ikkagi ka liha
vaagnad laual ja pidu jätkus
nende tühjendamisel tänaval,
kust suunduti kohvikusse.
Aga sellest räägivad poisid
siis kui nad tagasi tulevad.
Tegelikult suundus pidu bussijaama, kus uute sõpradega
üksmeeles bussi oodati ja viina rüübati. Ja lõpuks loobuti.

18.07.2012
Tänane äratus oli varajane,
kuna pidime hotelli loovutama järgmistele rahvamassidele, kes ennast osavalt varjasid. Kell 8 olime ratastel ja
hakkasime sõitma tagasi Slonimi poole ja sealt edasi kohe
Minski poole.
Enne ära sõitmist lasi Ahti
hotelli ees ratta piirajasse ja
tagarehvi suitsema. Kaunis oli
vaadata kuid, nagu üks mees,
liigutati kõigi akende ees kardinaid ja piiluti arglikult välja.
Tegelikult oligi täna sõidupäev. Kütsime järjest umbes
400 kilomeetrit ja jõudsime
õhtuks Zaslavisse.
Teepeal lõunatasime veidi
ja leidsime endale kirjasõbra
mingi tätoveeritud ja joobes
vasja näol. Lõuna söögiks valisime restorani eliit, kuna me
olime siiski turistid ja tahtsime einestada väärikalt. Astusime võrratu roosasse söögisaali ning jäime pisut nõutult
ringi vaatama.
Saalis olid ilusad inglid,
maalid, kardinad, lauad ja
kõik. Polnud kedagi ega midagi, mille toel tellimust vormistada. Lihtsalt saal ja lauad.
Samas tabas teravam silm
ühes lauas neljast seltskonda
einestamas. Siin ikkagi pidi
siis süüa saama. Istusime ja
toodigi meile menüüd. Tädi ilmus saali kui kummitus ruumi
taga asuva salaseina varjust.
Paraku polnud menüüst kasu,
kuna neid toite ei saanud tellida, mis seal kirjas. Eks võtsime siis seda, mida sai. Mäda,
alias salat mustade ploomidega ja vana hea lahustuv kohv.
Õues kohatud slava või
vasja või kesiganes andis meile ka oma aadressi, et talle foto
saadaksime. Kuid oh häda,
see oli tavaline postiaadress,
sest e-mailid on siin riigis vaid
valitud inimestel.
Õhtul Zaslavis sattusime
taas kenasse restorani. Sõime
ja jõime ning valisime automaadist muusikat. Täitsa vahva aparaat.
Tutvusime ka kohalikke
väärikate meestega külast, kellega leppisime kokku järgmiseks päevaks sõidu Minskisse.
Onud lubasid viia meid poodi,
kus müüakse nõukogude ohvitseride kellasid, mida poes
võib igalepoole vastu taguda
ja vaata imet, need asjad ei
lähe katki. Meie ka täpselt ei
saanud aru. Etteruttavalt öeldes lasime need seltsimehed
siiski üle. Uni oli väga magus.
Järgneb.
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