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«Melomaan»
Nurmenukus

Hiljuti avati Nurmenuku kaubanduskeskuses, bussipeatuse lähedal
uus kauplus «Melomaan». Hea
teenindusega õdus ja ilus pood
paistab silma audiokassettide ja
CD-plaatide suure valikuga. Iga
melomaan või lihtsalt muusikahuviline võib siit leida midagi
meelepärast.
Nagu ütles kaupluse juhataja
Ljudmila Sild, arvestavad nad
kassette ja plaate tellides ostjate
erineva maitse ja vanusega, uurivad konjunktuuri ja turgu.
«Melomaanis» on soliidne valik,
siin on sadu eesti, vene ja lääne
muusika salvestisi, populaarsete
interpreetide uusi albumeid, tänapäeva muusikateoseid, mis esindavad erinevaid stiile ja suundi,
moodsat muusikat lõõgastumiseks jne. Nii noorte kui ka keskealiste jaoks tellitakse uusi hitte ja
paremaid laule möödunud aegadest. Endale meelepärast leiavad
ka need, kes armastavad retrot ja
rahvalaule. Klassika austajaid
ootavad albumid populaarsete
meloodiatega. Väikestele kuulajatele on mõeldud salvestised lemmikmuinasjuttudega eesti ja vene
keeles, sortiment laieneb pidevalt.

Tallinna Nurmenuku
Lasteaed
Õismäe tee 26
ootab kõiki huvilisi

LAHTISTE USTE
PÄEVALE
2. aprillil
Kavas:
9.0010.30 Tutvumine laste igapäevaste tegemistega rühmades,
võimlas ja muusikasaalis
11.0012.00 Liikumismängud
õues, soovi korral võimalus
osaleda
15.0016.00 Vestlusring saalis:
lasteaia töökorraldus, õppekava,
logopeediline teenindus. /Lastele
mängunurk/
16.0017.00 Võimalus mängida,
meisterdada, joonistada ja voolida
koos meie lasteaia lastega
17.0017.30 6 a. laste muusikaetendus «Ats ja aabits»
Info telefonil 674 9606

Interneti
püsiühendus
korteriühistule
tasuta

Muusikastuudio lauljad.

Lasteaed «Karikakar»  25!
Lasteaia «Karikakar» õu ja fuajee
olid pidulikult kaunistatud. Juubeliõhtu oli rahvarohke ja kirgas. Õhtu
avasid noored artistid. Kokkutulnud
olid vaimustatud muusikastuudio
noorte lauljate meisterlikkusest.
Neid juhatas Liivi Listra.
Linnaosavanem
Tatjana
Muravjova ütles oma sõnavõtus:
«Harukordselt meeldiv on töötada Haaberstis, nii kaunis pealinna
rajoonis, kus elavad ja tegutsevad
toredad inimesed. Ja mida sagedamini viibid meie koolides ja lasteaedades, seda enam imestad, kuivõrd
palju on meil andekaid õpetajaid ja
kasvatajaid. Aga kui palju võrsub
meil noori talente! Tänane kontsert
kinnitas seda. Me elame XXI sajandil ja on väga tähtis, et meie lapsed

saaksid hea kasvatuse ja hariduse,
mis võimaldab neil saada mitmekülgselt arenenud harmoonilisteks isiksusteks. Tänu haritud ja kultuursetele
inimestele areneb ja õitseb ka meie
riik. Suur tänu lasteaia kollektiivile
tehtud töö eest, soovime teile veelgi
suuremat edu ja saavutusi. Me
armastame ja hindame teid väga!»
Haabersti linnaosavalitsus on
alati teinud juubilaridele kingitusi,
nii ka seekord. Lasteaiale kingiti suur
moodne televiisor. Peale selle said
linnaosavalitsuse aukirja lasteaia kollektiiv ja selle juhataja Helve Meriste.
Sel õhtul lausuti palju sooje sõnu.
Sõna võtsid arvukad külalised, lapsevanemad. Oli palju lilli ja kingitusi.
Südamlikud õnnesoovid ja aukirjad
võtsid vastu tublid kasvatajad ja tei-

Väike-Õismäe Gümnaasium kutsub
Kaja Toomsalu
Tänapäeva kiiresti muutuv maailm
nõuab meilt üha suuremaid teadmisi
ja oskusi. Kaasaminek muutustega
vajab õppimist. Perekonna kõrval on
siinkohal tähtis osa täita ka koolil.
Esimesed kokkupuuted kooliga peaksid lapses kujundama positiivse minapildi, mis suurendab aktiivsust ja huvi
koolis ja enda ümber toimuva vastu
ning soovi toime tulla.
Et sügisene koolitee algus kulgeks
rõõmsalt nii lastele, vanematele kui ka

õpetajatele, selleks kutsub Tallinna
Väike-Õismäe Gümnaasium 27. märtsil kella 10.0011.30ni lahtiste uste
päevale oma tulevasi õpilasi.
Neid lapsi, kes soovivad alustada
õpinguid Tallinna Väike-Õismäe
Gümnaasiumis (Õismäe tee 50, tel
657 2053, 657 2052 ) 2003/2004. õa 1.
klassis, ootame vestlusele 17.04.
2003 a kella 16.0019.00ni. I klassi
eesmärgiks on lastes läbi õppimise ja
mängimise saavutada tase, mis võimaldab koolis toime tulla ja edasi
jõuda. Meie koolis saavad I klassi lap-

sed töötajad, kes on andnud parima
oma hoolealuste kasvatamisse: Tiina
Teras, Silvia Kornel, Milvi Sillaste,
Niina Jänes, Ülle Nitshold, Eve
Leost, Iris Kasemets, Merike Liiv,
Kersti Pärt, Rita Orlova, Zoja
Boguslavskaja, Sirje Madison, Marju
Põld ja Õie Rekkand. Erilise austusega räägiti lasteaia endiste juhatajate
Anne Antonjuki ja Reet Pärna tööst.
25 aastat on päris küps iga.
Sellest kõnelesid õhtule kutsutud inimesed. Nad soovisid lasteaiale küllust ja õitsengut, meenutasid hea
sõnaga «Karikakra» esimesi kasvatajaid. Külaliste hulgas oli neid, kes on
käinud selles lasteaias ja siit kooli
läinud. Nüüd on nad juba ise isad ja
emad, kelle lapsed käivad samas lasteaias.

sed õppida inglise keele või majandusõppe-arvutiklassis.
Peale õppetööd on väikestel koolilastel võimalik valida endale meelepärane huvitegevus: sport, rütmikaja lauluring, mudilaskoor, arvuti- ja
peotantsuring. Lastevanemate soovil
on lapsel võimalus käia ka pikapäevarühmas, kus algklassiõpetajate
juhendamisel mängitakse, joonistatakse, loetakse raamatuid, tehakse
ühiseid jalutuskäike ning saadakse
individuaalset abi õppeülesannete
täitmisel.

Haabersti viimasel ümarlaual
tekitas huvi OÜ Telestar Media
ettepanek. Firma ehitab optilist
kiudkaablivõrku, pakkudes elanikele interneti püsiühendust.
Mõned ühistud on ise sellise
võrgu rajanud. Seejuures moodustasid võrgu montaaikulud
keskmises viiekorruselises majas
vähemalt 30 000 krooni. Peale
selle, et signaali edastamise kiirus
isetehtud võrgus tugevasti kõigub,
on niisuguse teenuse hind üldjuhul keskmisest kõrgem.
Telestar Media OÜ esindaja
Alar Aigro ütles, et ühistul ei ole
vaja kulutada raha ehituse peale,
kui usaldada töö professionaalidele. Kõik ehitus- ja hoolduskulud
võtab operaatorfirma enda kanda.
Elanikud võivad valida sobiva kiiruse. Optimaalseks võib pidada
256 Kbit/sek, see maksab kõigest
149 krooni kuus. Võib tellida ka
suurema kiiruse.
Ühekordne tasu ühendamise
eest on 295 krooni koos arvuti
tasuta häälestamisega, kui see on
vajalik. Interneti püsiühenduse
korral on võrku lülitamine tasuta.
Kui elanikud on internetist huvitatud, peaks võrgu ehitamiseks firmaga ühendust võtma mitte
nemad ise, vaid korteriühistu
juhatus. Ja korteriühistu juhatus
saab tasuta ühe internetiühenduse.
Tihedasti asustatud rajoonis
on professionaalidel lihtsam ehitada võimsat kaabelvõrku. Suure
korterelamu keldrisse paigaldatakse jaotur. Selle juurest läheb
plastiktorude kaudu kaabel keskhargmikku, mis ühendatakse korteritega  iga arvuti jaoks on eraldi optiline kiudkaabel. Kui teie
arvutis ei ole võrgukaarti, läheb
see koos paigaldamisega maksma
250 krooni. Kõrge kvaliteediga
signaal ostetakse Unineti firma
kaudu.
Telestar Media OÜ tel 643
9480, 056 59422

Laste Akadeemia
kevade ootuses
Tänavu tähistati üllatavalt laialdaselt vastlapäeva kogu linnas.
Erandiks polnud ka Haabersti.
Kuid meie linnaosas oli lisaks
tavapärastele rahvalikele üritustele ka pidu kõige väiksematele.
Korraldajaks
oli
Laste
Akadeemia Vaba Aja Keskuse ja
linnaosavalitsuse toetusel ning linnaosavanema Tatjana Muravjova
osavõtul. Pidu peeti Vene
Gümnaasiumi ruumes. Aitäh
noortele emadele, kes selles
aktiivselt osalesid!
Jätkub kohtumiste tsükkel
huvitavate inimestega. 22. märtsil
toimub kohtumine ajakirjanik
Vladimir Barsegjaniga. 29. märtsil
kutsub Laste Akadeemia meie linnaosa kuni 7-aastaseid lapsi
nukuetendusele. 12. aprillil ootab
lapsi teatraliseeritud tantsuetendus «Lendav laev».
Lapsevanemad võivad jagada
oma muresid ja kogemusi laste
kasvatamisel spetsialistidega loengutel ja treeningutel teemadel
«Emotsioonid  kas välja elada või
vaos hoida?», «Miks lapsed valetavad?», «Eesti lasteaed vene lastele».
Laste Akadeemia loomingulistes töökodades on võimalik tegelda loometööga, saada kogemusi
floristikas või lihtsalt puhata.
Kevadpäevad on läinud pikemaks, seetõttu hakkame sagedamini kohtuma.
Tel 055 969 775, 674 0058

