V

3. juuli 2008

I

R

U

M

A

Virumaa Teataja 3

A

22

Õigeusklikud meenutasid
preestermärtrit

ettevõtet pankrotistus juunis.
90 aastat Sergei Florinski mahalaskmisest.
nadja@virumaateataja.ee
Rakvere linnapea Andres
Rakvere Jumalaema SündimiJaadla, kes oli samuti kirikus,
se kirikusse kogunes eile umütles, et Rakvere õigeusukirik
bes 150 õigeusklikku, et tähison muutunud viie aastaga jõutada viie aasta möödumist
kamaks. “Paljud õigeusklikud
preestermärter Sergei Florinski
käivad siin palvetamas. Tänasäilmete ümberpaigutamisest
gi on meil siin palju võõrast
pühakotta. Lisaks Moskva patrahvast ja külalisi, see näitab
riarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku
Rakvere kiriku olulist tõusu,”
metropoliidile Korneliusele
rääkis linnapea.
viibis kirikus kümme vaimuTema sõnul on kirik saalikku. Pühakotta oli kogunenud viie aasta jooksul Rakvenud ligi 150 kohalikku ja küre linna ja teiste toetajate abil
seest kauniks, aknad on vahelalisest õigeusklikku.
“See pidustus on tänavu
tatud, küttesüsteem toimib,
natuke ebatavaline selles mõtkiriku uksed on iga päev avates, et täitub
tud.
1020 aastat
Preesterristiusu vas“Paljud õigeusklikud märter Sergei
tuvõtmisest
Florinski säilkäivad siin palvetamete kirikusse
V e n e m a a l , mas. Tänagi on meil siin
peale selle oli palju võõrast rahvast ja
ümberpaigutaMoskvas piismisest viie aaskoppide kogu külalisi, see näitab Rakveta möödumist
k o o s o l e k , re kiriku olulist tõusu.”
tähistati jumaAndres Jaadla lateenistusega,
kust äsja tumillele järgnelin. Ja Eesti
sid ristikäik ja
president Ilves kohtus patriarhiga, kutsupidulik söömaaeg. “Sergei
des patriarhi Eestisse, ning
Florinski oli ju välipreester.
patriarh pole kutsest loobuSellepärast on meil traditsioonud. Nii et sündmusi lisanniks kujunenud sõdurisöök,
kindlasti puder,” ütles üks ühidub,” rääkis metropoliit
Kornelius.
se eine korraldanutest. Igal
Rakvere Jumalaema Sünaastal on kirik saanud selle
dimise kiriku preester Alekvalmistamiseks kasutada Kaitsandr Lebedev lisas, et märterseliidu välikööki.
vaimuliku säilmete kirikusse
Kirikus viibinud inimesed
paigutamise viienda aastapäemeenutasid, et viie aasta jookva kõrval on tänavu veel üks
sul on sel päeval olnud alati
mälestuspäev, nimelt möödub
ilus ilm.

Nadezhda Widder

EAS toetas
sõbralaata
Kunda linnavalitsus sai järgmisel nädalavahetusel toimuva sõbralaada korraldamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarendamise programmist 300 000 krooni suuruse toetuse.
Kunda linnapea Allar
Aron rääkis, et tänavuse sõbralaada eelarve on umbes
700 000 krooni, lisaks EASi
summale on raha saadud ka
mitmest väiksemast programmist ja sponsoritelt, linna eelarvest kulutatakse sõbralaada korraldamisele
270 000 krooni. (VT)

Konkurss Vasta
kooli direktori
ametikohale
Väike-Maarja vallavanem Olev Liblikmann (vasakul) ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Eri Klas allkirjastasid lepingu, millega moodustati Georg Lurichi fond. Ukselt jälgib tähtsat
Arvet Mägi
toimingut Eesti Rahvuskultuuri Fondi tegevdirektor Toivo Toomemets.

Pandi alus Georg
Lurichi toetusfondile
Eile allkirjastasid sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu
esimees Eri Klas ja Väike-Maarja vallavanem
Olev Liblikmann lepingu,
millega moodustati
Georg Lurichi fond.
Eva Klaas
eva@virumaateataja.ee

Piduliku päeva puhul viibis Rakveres Moskva patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Kornelius (keskel). Aarne Mäe

Joomakaaslase tapnud
mees sai mõrvasüüdistuse
Viru ringkonnaprokuratuur
saatis kohtusse kriminaalasja,
milles süüdistatakse 28aastast
Jurit tapmises.
Möödunud aasta 23. novembri õhtul leiti Rägavere
vallas Ulvi külas oma elukohast tapetuna 53aastane Leonid. Kolm päeva hiljem pidas
politsei tänu külaelanike aktiivsusele tapmises kahtlusta-

tavana kinni Juri. Tapmise
põhjus oli ühise alkoholitarbimise käigus tekkinud tüli.
Juri, keda pole varem kriminaalkorras karistatud, võeti kriminaalasja kohtueelse
uurimise ajaks vahi alla.
Meest võib süüdimõistmise korral oodata kuue- kuni
viieteistkümneaastane vangistus. (VT)

POLITSEIKROONIKA
Esmaspäeval või teisipäeval tungiti Vinni vallas Tudu alevikus ettevõtte tootmishoonesse, kust varastati kompressor,
kompressori voolik, 25 m pikendusjuhe, 2 taldlihvimismasinat, pakk töökindaid, pakk lihvimispaberit ja keedukann. Vargusega tekitati kahju kokku 5985 krooni.
Teisipäeva varahommikul tungiti Rägavere vallas Miila külas kuuri ja varastati treipingi emulsioonipump ning hoovist
viidi ära alumiiniumnõusid. Kahju 1750 krooni.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi
juurde Väike-Maarja valla
poolt loodud allfond hakkab
toetama Georg Lurichi tõekspidamiste väärtustamist ja mälestuste jäädvustamist. Aluse
allfondile pani Väike-Maarja
valla 100 000kroonine annetus.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi
nõukogu esimees dirigent Eri
Klas selgitas, et sihtasutuse
eesmärgiks on teha heategevust eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite
sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.

FOND
• Georg Lurichi Fondi halduskogusse kuuluvad Väike-Maarja
vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi, selle liikmed
Sven Kesler ja Avo Part, vallavanem Olev Liblikmann, spordimänedžer Raul Rebane ning Väike-Maarja vallavalitsuse
avaliku teabe ning spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts.
jutamisel, et tal on hea meel,
et loodav Georg Lurichi allfond
on peaaegu kohe väljamaksuvõimeline - minimaalne põhikapital on koos ning stipendiume võib välja anda väga erinevatel aladel, sest Lurichi näol
oli tegemist mitmekülgse inimesega.
Klasi sõnul tuleb kiita asutajate initsiatiivi ja avatust, sest
Georg Lurich on kangelane,
kelle eesti rahvas on valinud
sajandi suurkujude hulka ning
tema tõekspidamised väärivad
kindlasti väärtustamist.

Mitmekülgne suurmees

1876. aastal Väike-Maarjas
sündinud Georg Lurich oli üks
oma aja vägevamaid ja legendaarsemaid jõumehi ja maadPalju allfonde
lejaid, samuti spordi- ja karsKultuurivaldkondade toekusliikumise edendaja.
tamiseks on huvilised rahvus“Lurichi vaimne isiksus
kultuuri fondi juurde moodusavanes tema kõnedes ja kirjutanud palju alltistes. Kõhklufonde, milleks
seta võib väita, et Georg
annab õiguse
“Kas aga Lurichit
Lurich
on
vähemalt saja
mäletatakse ka 100
tuhande krooni ja enama aasta pärast,
silmapaistvasuurune anne- sõltub paljuski meie tegemaid ja omatus.
pärasemaid
Annetajaga mistest ja suhtumistest.”
isiksusi mitte
Olev Liblikmann ainult Eesti,
allfondi moovaid ka maaildustamiseks
ma kultuurisõlmitavas leajaloos. Lurichit teatakse ja
pingus fikseeritakse üksikasjad, nagu fondi eesmärk, põhimeenutatakse, käsil on juba
kapitali suurus ja sellelt laekukolmas sajand, mis tema nimevate aastaintresside jaotus.
ga seotud. Kas aga Lurichit
mäletatakse ka 100 ja enama
Klas sõnas lepingu allakir-

aasta pärast, sõltub paljuski
meie tegemistest ja suhtumistest,” rääkis Väike-Maarja vallavanem Olev Liblikmann.
Esimesi taotlusi Georg Lurichi fondi stipendiumidele
oodatakse 2009. aasta sügisel.
Lurichi fondist stipendiumide määramisel on Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogul
abiks Georg Lurichi fondi halduskogu, kuhu kuuluvad põhiliselt Väike-Maarja vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad.
Eri Klas selgitas, et stipendiaatide leidmiseks korraldatakse konkurss ja valiku teeb
halduskogu ning Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu kinnitab otsuse.
“Kõigepealt peab aga kapital aasta otsa kasvatama, väljamaksed tehakse intressidest,”
selgitas Klas.
Väike-Maarja vallavalitsuse avaliku teabe- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts
sõnas, et olulisem kui stipendiumide maksmine on suurmehe eluterve mõtteviisi ja karskuse ning sportlikkuse propageerimine. Stipendiumidega
tahetakse premeerida eelkõige
noori.
Lisaks Lurichi fondi loomisele kavatseb Väike-Maarja
vald suurmehele ka mälestussamba püstitada 2011. aastal,
kui tähistatakse Lurichi 135.
sünniaastapäeva.

Viru-Nigula vald kuulutas välja
konkursi Vasta kooli direktori
ametikoha täitmiseks alates 1.
augustist. Selleks ajaks lõpeb
Vasta kooli praeguse direktori
Ülle Villeri tööleping.
Konkursi komisjoni esimees,
Viru-Nigula vallavanem Ervins
Veitsurs teatas, et Vasta kooli
direktori ametikohale on kolm
kandideerijat, nende hulgas ka
Ülle Viller. (VT)

Rakvere parkides
saetakse puid
Rakvere linnavalitsus andis loa
viie kuivanud puu mahavõtmiseks linna haljasaladelt. Kolm
puud saetakse maha L. Koidula
tänava ääres asuvas nn ausambapargis, üks rahvaaias ja üks
hotelli Wesenbergh vastas oleval haljasalal.
Linnavalitsuse haljastusinsener Anu
Kivi (pildil)
rääkis, et tegemist on silmanähtavalt
surnud puudega. “Enamikul neist pole isegi koort enam
peal,” lisas ta.
Kivi sõnul saetakse kuivanud puud maha juuli esimeses
pooles, uusi puid aga nende asemele praegu ei istutata.
“Ausambapargi jaoks on projekt tehtud ja seal võetakse tegelikult veel puid maha, hiljem
aga istutatakse palju uut haljastust,” rääkis Kivi.
Nii muinsus- kui ka looduskaitse all oleva rahvaaia haljastuse uuendamiseks on praegu
käsil projekti koostamine, enne
projekti valmimist ei istutata ka
sinna midagi. (VT)

Kadrina
kirikuõpetaja läks
Kanadasse
EELK Kadrina kirikuõpetaja
Meelis-Lauri Erikson läks kolmeks kuuks Kanadasse EELK
Vancouveri Peetri kogudust teenima.
Teda asendavad Eestis EELK
reservvaimulikud Tauno Teder
ja Herki Talen. (VT)

