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Laupäev, 6. aprill 2002

Ettevaatust kevad
Sõidan mööda Pirita teed ja silmad ei püsi enam esiklaasil.
Vaade merele ahvatleb nagu
sireenide laul ja ohustab liiklust.
Juba veebruaris peatusid
inimesed imetlema, kui kunstipäraseid jääskulptuure tormivesi
puude ja kivide kokkupuutel sünnitada võib. Märtsi lõpp palistas
mereveere kivilinlastega, keda
haruldane ilm ei luba seinte vahel
passida. Kahvatud näod tõstavad
lõua päikese poole, et jume
paraneks, priskemad väntavad
ratast,
et
vööümbermõõt
väheneks. Varjud kahanevad, seelikud lühenevad, autojuhtidel
kisub kael valusaks. Millegi
meeldiva ootus ja parema lootus
vaatab väsinud nägudelt vastu.
Kaks spordidressis meest
jooksevad Maarjamäe suunas.
Jõuan ühe ära tunda, see on Eesti
jalgpallikoondise peajuhendaja
Arno Pijpers. Vaevalt poolteist
päeva hiljem lajatab pomm - meie
jalgpallurid löövad vastast alahinnanud Venemaa koondislasi.
Külalisväe
ülemjuhataja
meelelolu rikneb, ta ei näita oma
ärasuitsetatud nägu enam ühelegi
ajakirjanikule. Mossis on ka
Moskva moeloojad - maailmameistrivõistluste finaalturniirile kvalifitseerunud Venemaa
mängijad katsetasid ju Lilleküla
staadionil esmakordselt uut ja
erilist jalgpallisärki, mis ei pidavat määrduma - isegi pepsit ei
laskvat läbi. Inimesed on ebausklikud, vaevalt et vene jalkamehed
tolle särgi niipea selga tõmbavad.
Veel poolteist päeva hiljem, kui
TOPi torditsehhist kringlid kätel
väljun, on oht korraga kahe jalgratta alla jääda. Napilt enne vuhisevad mööda Pijpers ja veel keegi
- ilmselt peatreeneri kaasmaalasest abiline. Kummagi seljale on kirjutatud Netherland.
Mitte Eesti, vaid Holland.
Sümboliseerigu see, et mehed
pole veel eesti keelt ära õppinud.
Aga nad vist veel üritavad.
Meie keelepäev - emakeelepäev - Pirita Vaba Aja
Keskuses läks korda. Seekordne
oli noortekeskne. Vanemate klasside õpilaste esseevõistlus näitas,
et nooredki märkavad hästi, kui
halvasti meil eesti keelega ümber
käiakse. Ülekaaluka võidu pälvis
noormees, kes valmistas sellega
suurüllatuse mitte ainult oma
õpetajatele, vaid ka koolikaaslastele. Paar neidu tegid nii
tõsise keeleuurimuse, et saalilolijate tähelepanu hajus - mis on hea
taseme tunnus. Nii võib äkki
uskuma jääda optimiste, kes ütlevad, et kõik tänapäeva noored
polegi hukas. Kuigi seda täheldatavat juba aastatuhandeid.

Valeri Maksimov,
Pirita lehe toimetaja

Steptants meelitab
Piret Torm-Kriis
16. ja 17. märtsil Pirita Vaba Aja
Keskuses korraldatud I Eesti steptantsu festival näitas, et see harrastus paelub nii 5- kui 50-aastasi,
poisse ja tüdrukuid, mehi ja naisi.
Saal oli kaks päeva pilgeni täis enamasti tallinlased, aga tuldi ka
Tartust, Võrust, Viljandist ja
koguni Riiast.
Esimene festivalipäev kulmineerus steptantsu galakontserdiga.
Vabaajakeskuse pisike saal oli
muudetud
hubaseks
kabareeks.Vähesed istekohad olid
viimseni täis ning püstiseisjatest
moodustus saali uksele tropp.
Hilisemad tulijad rabasid fuajeest
tooli ning üritasid sellel seistes
eesolijate tagant unikaalset
kontserti jälgida.
Kaheosalist
galakontserti
juhtis Emil Rutiku, kes kutsus
tantsupõrandale jalgadega helisid
looma tantsutrupi MODUS ja
Pireti
steppijaid,
Kivimäe
põhikooli ja tantsuansambli
Sõprus, Tuff Tap Stuudio, tantsustuudio Pro Dance, Mare
Väljataga ja Alar Kaasiku, lätlase

Aivars Tetersi ning lõpetuseks
kõik stepifestivalil osalejad, et esitada samal päeval nelja õpetaja
käe all õpitud ühistantsu.
Galakontserdi publik oli eesti
kohta väga temperamentne,
aplodeeris ja skandeeris kõigile.
Teine festivalipäev oli töisem,
pakkudes võimalust osaleda
stepiõpetajate tundides. Eve
Noormets, Robert Kallasmaa,
Almer Jansu, Tõnu Pomerants,
Piret Torm-Kriis ja Aleksander
Ivaskevitsh tõid selgelt välja steptantsu stiililise mitmekesisuse ja
väljendusvõimaluste
rohkuse.
Suur osa festivalil osalenutest
pidas vastu kõik kuus tundi.
Festival päädis stepijämmiga,
kus igaühel oli võimalus astuda
solisti rolli ja näidata, milleks on
võimeline. Punkti pani üritusele
martsipanist
stepikingadega
hiigelsuur tort, mis kibekähku
osaliste kõhtu kadus.
II Eesti steptantsu festival
toimub ülejärgmisel aastal, 2004.
a. märtsi kolmandal nädalavahetusel. Ega Pirita Vaba Aja
Keskus siis küll enam stepihuvilisi ära mahuta.

JUUKSUR SOLAARIUM KOSMEETIK
E - R 9 - 19
L
9 - 17
Juuksurid töötavad firma Goldwell toodetega
Goldwell valmistas uue juuksevärvi Elumen, mis erineb tunduvalt kõigist kaasaegsetest juuksevärvidest. Tegu on ainulaadse juuksevärviga, Elumeniga värvides ei rikuta juuksestruktuuri, vastupidi, sellel on kerge ravitoime. Kaunis ja
püsiv värvisära on tagatud ka pärast pidevat pesemist
Kosmeetikud alustavad Biodroga toodetega tööd 8. aprillil
Asume Merivälja tee 24 teisel korrusel apteegipoolses tiivas.
Tel. 6 670 633

Steptants on unikaalne. Kes proovinud, see teab.

26. märtsil tähistas oma 99.
sünnipäeva Meriväljal elav
Helmi Kroon.
Linnaosa üht vanimat
elanikku tervitasid sajandasse aastaringi astumise
puhul
Pirita
sotsiaal-

hoolekande
osakonna
juhataja Aime Vaggo ja 100aastaste
uurija
Helje
Loopere.
Pildil: Helmi Kroon ja
Aime Vaggo.
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