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KATRIN TANVEL-KAARMA  28.03
REENE LEAS  30.03

URVE HELVE ALLIPERE  30.03
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Miikaeli Ühendus tahaks jagada head uudist: kahe nädala
eest helistas meile vanaema, kes möödunud
majandusaasta edukat tulemust kooliga jagada tahab
- tänuks lapselapse koolirõõmu eest. Annetatud raha
läheb vaikselt loodud ja praegu suuremat avamist
ettevalmistavasse iseseisvasse KOOLIFONDI, mille
vahenditest VHK arengut ja tegemisi tulevikus toetada
saab.
Suur- suur aitäh! Püüame edasi sama hästi.

ST. VINCENT DE PAUL
Taas on juurde tulemas üks võimalus organiseeruda
head tegemise eesmärgil kristluse vaimus  � meile
saabuvad inimesed St. Vincent de Pauli ühingust, et
luua ka Eestisse selle tegutsev osa. Inglisekeelse nimega
The Society Of St. Vincent de Paul (SSVP)  ühing on
rahvusvaheline katoliiklik organisatsioon, mis ühendab
täiskasvanuid ja noori. Eesmärgiks on abivajajate
toetamine, nii materiaalne kui hingeline,  just isiklike
kontaktide kaudu. Tihti ei olegi ju palju vaja, et keegi
meie kõrval end paremini tundma hakkaks!
SSVP loodi 1833. aastal Pariisis üliõpilaste, Frédéric
Ozanam�i ja tema kuue sõbra poolt. Ühing kasvas
kiiresti ja tegutseb tänaseks 132 riigis umbes miljoni
liikmega.  Selleks, et kaasa lüüa, polegi palju vaja: alguses
vaid kohale tulla ja kuulata. Seda saab teha sellel
nädalavahetusel kas laupäeval või pühapäeval (29. või
30. märtsil) Vene tn. 22 auditooriumis. Laupäeval
on algus kell 11.00, pühapäeval kell 13.00. Kõik
uudishimulikud huvilised on tõeliselt teretulnud! Teave
Piret Kõppolt (6996145) või Ingrid Meistrilt.

nMiikaeli ühendus

KATKEND OMALOOMINGUKONKURSIL ÄRAMÄRKIMIST
LEIDNUD ROBERTA LAASI RAAMATUST �SAAREMAALE�

Kohviku terrassi piiras väike valge aed, mille küljes asuvates lillepottides
õitsesid roosad, lillad ja sinised lilled; mesilased sumisesid ja kõrvallauas
istus valge peaga vanamees ning luges lehte. Kohviku kõrval asuvalt
pärnapuult kostis meieni linnulaul ja ei tea, kas oli see nüüd palavusest
või kellaajast tingitud, kuid linn paistis olevat justkui välja surnud.
Õhk oli lämbe ja puude lehed seisid täiesti paigal. Mitte ühtki tuuleiili�
Mina tellisin salati ja suure joogi, Marili võttis prae ja Fanta ning
Eva makaronid juustuga ja õunamahla. Ja muidugi tellisime kõik ka
jäätised.
Kuna olime näljased, sai söök üsna ruttu otsa ja kõhud täis. Jäätist
nautisime aeglaselt ja rahulikult, kiiret polnud kuhugile, aega oli veel
kolmveerand tundi�
�Äikest tuleb,� ütles Eva mõtlikult laudlina serva sõrmitsedes. Pöörasime
siis pilgud sini-sinise taeva poole, kus kõrvetav keskpäevapäike paistis
otse lagipähe ja näha ei olnud ühtegi pilverünka, mis oleks lubanud
vihmapiiskagi poetada�
Siiski, kui olime natuke ringi vaadanud, nägime meiegi eemal ohtlikult
sinavaid suuri halle pilvi lähenemas�
Kuid selle pärast me ei muretsenud, meil oli suvi, mesilastesumin ja
linnulaul ja tundsime, et muud me ei vajagi. Sõime rahulikult jäätist
ja arutasime, mida võiksid meie teised klassiõed parajasti teha�
�Ma olen täiesti kindel, et Miina-Mallu roomavad praegu kusagil
kaevikutes ja higistavad end surnuks!�
Naer�
�Jaa, ja Täpp on treeninglaagris ja jookseb päikese käes 5 km,�ainult
soojenduseks!!�, ja pärast jookseb veel 7 km tagasi, �et pärast lihased
valusad poleks!�� Itsitasime ja tundsime suurt rõõmu sellest, et meie ei
pidanud sellise kuumusega kuskil end piinama, vaid võisime selle kõige
üle ainult naerda ja siis süüa edasi oma jääkülma jäätist värskete
maasikate ja banaanitükkidega.
�Jaaa, see nädal tuleb suve kõige lahedam�� ütles Marili ja me olime
sellega täiesti päri.
Korraga tundsime, kuidas tuul hakkas vaikselt paisuma, puude lehed
hakkasid värisema ja taevas kattus vähehaaval suurte, mustade
pilvedega� Kuulsime kaugusest üha lähemale veerevat mürinat. Kõrval
seisev pärnapuu jäi ühekorraga vait ja linnud lendasid ohtu haistes
minema�

Ja siis tuli see etteennustatud äike, ja oi, missugune äike see
oli!
Nii suurt paduvihma ei olnud me keegi veel varem ettegi
osanud kujutada ja nii järsku ammugi mitte! Kahmasime
oma asjad ja jooksime nii kuis jalad võtsid auto juurde, sest
kohvik oli vahepeal suletud ja mees kõrvallauast ei osanud
öelda meile ühtegi kohta, kust me peavarju saaksime; pealegi
oli kell saanud kolmveerand viis ja arvasime, et auto juba
ootab meid selleks ajaks, kui sinna jõuame.
Aga me arvasime valesti, niisiis saime veel üks kümme
minutit vihma käes liguneda, kuni lõpuks läbimärgade ja
lirtsuvatena autosse istusime.
Vanaisa juurde tagasi jõudsime kella kuueks. Äike oli üle,
kogu maa lõhnas värskelt ja puude- ja lillelehtedelt tilkus
vihmavett. Päike säras taevas, nagu poleks midagi
juhtunudki ja maapind hakkas vaikselt jälle soojenema�

Rõõmsat kevadet ja viimase veerandi algust!
Suvise äikese ja värskete maasikatega jäätise
aeg pole enam kaugel!

nKõigile!



nKroonikat
Kolmapäeval, 12. märtsil toimus Muusikamajas väike
kontsert, kus meie Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor vahetas esinemiskogemusi
Rahvusooper Estonia Poistekooriga.
Et oleme tütarlastekooriga peatselt sõitmas Vilniusesse, 5.
rahvusvahelisele laste- ja noortekooride festivalile ja Esto-
nia poistekooril seisis konkurss ees juba samal
nädalavahetusel, oli see mõlemale koorile hea võimalus
saada juba ette natuke esinemispraktikat oma
konkursikavadega.
Tütarlastekoor kogunes Muusikamajja juba aegsasti, ligi
veerand tundi varem. Õhkkond oli suht-koht närviline, kes
istusid ja trummeldasid sõrmi vastu tooli, kes laulsid
esinemisnärvi peletamiseks� Need, kes tavaliselt KUNAGI
seelikut selga ei pane, olid seda selleks puhuks ikkagi teinud
ja mõni oli hoolikalt pitskraegi ümber kaela mässinud.
�Ja siis nad tulid! Ligi viiskümmend poissi (peaaegu poole
rohkem, kui meid seal kohal oli!) marssis - eesotsas koori
kõige vanemate liikmetega � Muusikamaja saali, kõige lõpus
ka nende dirigent Hirvo Surva.
Vaevalt olid poisid saanud maha istuda, kui meid juba
käsutatigi lavale.
�Üldiselt sujus meie esinemine viperusteta ja õige pea oligi
käes poiste kord.
Ja kui see meeletu mass siis seal oma esimest laulu alustas,
jäi meil kõigil sõna otseses mõttes suu lahti!! Sellist taset ei
olnud me KEEGI osanud oodata, põrand värises ja iga kõrge
noodi juures käisid külmajudinad üle selja�
Saime erakordse kontserdielamuse ja et üks meie
dirigentidest, Maarja Soone, on ka Estonia poistekoori
abidirigent, loodame, et see ei jäänud viimaseks selletaoliseks
esinemiseks!
Suur-suur tänu meie dirigentidele Kaiule ja Maarjale!!!

Roberta Laas

RAHVASTEPALL

VHK 3.-5. klasside õpilased osalesid Kesklinna koolide
rahvastepalli alagrupiturniiril. Alagrupist pääsesid jätkama
kaks edukamat kooli. 3.klassi võistkond saavutas Inglise
kolledþi ja Ühisgümnaasiumi järel 3.koha. Neljanda klassi
poisid saavutasid viie kooli konkurentsis 4.koha ja viienda
klassi poisid 3.koha. Viienda klassi tüdrukud olid tasavägise
heitluse järel oma alagrupis kolmandad. Kõige paremini
läks 4.klassi tüdrukutel, kes võitudega Inglise kolledþi ja
Ühisgümnaasiumi üle saavutasid alagrupis esimese koha
ning jätkavad võistlust finaalturniiril, mis toimub 3.aprillil
Westholmi gümnaasiumis. 4.klassi võistkonnas mängisid
Katrin Eleri Engel, Maria Luigend, Grete Radvilavicius,
Madli Maria Suurmets, Laura-Liis Kurvits, Ulla-Simona
Möldre, Getter Saar, Anna-Maria Lapin, Sohvi Viik.

Aivar

nKehakultuuri õppediivan

27. ja 28. märtsil kell 19.00
THEATRUMi saalis (Vene tn. 14)
VHK Gümnaasiumi 12. klassi teatriharu
õpilaste lõpulavastus

BERNARD KANGRO

HUNT

Lavastaja A. Luup, juhendaja L. Peterson.

Laupäeval, 8. märtsil 2003. a. kell 19:00 esietendus
Vanalinna Muusikamajas Eesti Humanitaarinstituudi
teatriõppe bakalaureusetöö, Johan August Strindbergi

(1849-1912) "MÄNG TULEGA" (näidend 1 vaatuses).
Näidendi on rootsi keelest tõlkinud H. Sepamaa
Lavastanud Inga Proode (EHI teatriõppetooli tudeng)
Juhendanud Lembit Peterson
Kujundada on aidanud Marge Martin ja Jana Wolke
Osades EHI teatritudengid: Kaia Skoblov, Mingo Rajandi,
Eva Kalbus, Erkki Penart, Tarmo Song ja Horre Saluste
Etendust mängitakse veel vaid 11. ja 13. aprillil kell 19:00
Vanalinna Muusikamajas.

Piletid (60.-/45.-) saadaval THEATRUMi kassas
(E-R 10-17 ja tund enne etendust kohapeal).
Piletite broneerimine tel. 6446 889 ja theatrum@theatrum.ee

nTheatrum

British Girl Baffles Teacher with SMS Essay

LONDON (Reuters), Sun Mar  2, 9:14 PM ET:
An English essay written by a British teenager in text
messaging short-hand has reignited concern among teach-
ers that literacy standards are under threat.
The Daily Telegraph newspaper reported on Monday that
the 13-year-old's teacher could not decipher what the young-
ster had written.
 "I could not believe what I was seeing. The page was rid-
dled with hieroglyphics, many of which I simply could not
translate," the teacher told the newspaper.
The teenager's essay which caused the problem began:
 "My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C
my bro, his GF & thr 3 : kids FTF. ILNY, it's a gr8 plc."
In translation:
"My summer holidays were a complete waste of time. Be-
fore, we used to go to New York to see my brother, his
girlfriend and their three screaming kids face to face. I love
New York. It's a great place."
Judith Gillespie, of the Scottish Parent Teacher Council,
told the newspaper a decline in grammar and written Eng-
lish was partly linked to the text messaging craze.
 "Pupils think orally and write phonetically," she said.
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