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Lk.4

Helkurita käimine on võrdeline auto ette
hüppamisega
Politseile ja koolile on
tulnud autojuhtide poolt
väga palju kaebusi, et
Kehtna MTK õpilased ei
kanna helkurit ja teki-
tavad pidevalt selle taga-

järjel liiklusohtlikke
olukordi. Praegu
hakkavad päevad küll jär-
jest pikenema, kuid ka
suvel leidub pimedat
aega. Kui Teile on elu

armas, siis kasutage
helkurit. Aga kui leiate,
et Teie enda elu ei ole
väärtuslik, siis mõelge
neile, kellele võib see
oluline olla. Kui ka see

Teid ei kõiguta, võiks olla
vähemalt mingi lugupi-
damine nende vastu, kes
võivad hukkuda koos
Teiega.

Eestlased ei
oska oma enda
riigi hümni

Lk.5

20 märts
hakkas kevad

Jõudu
viimaseks
veerandiks
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Ise olen rahul
Valmis on saanud ja
müügile tulnud uued
kooli särgid. Eest pare-
malt rinnakult leiab
Kehtna MTK kooli logo
ning seljal on kirjutatud
kiri "Ise olen rahul".
Värvilt on võimalik osta
rohelisi, siniseid ja
musti, suurusega S, M ja
L ning soovi korral on
võimalik juurde tellida
XLi . Ühe särgi hind on
100 krooni.

Riigi isandad
olukorda kaemas
Märtsi alguses käisid
viis riigi isandat kaemas
Rapla maakonda puudu-
tavaid probleeme,
astudes läbi ka Kehtna
Majandus- ja
Tehnoloogiakool i s t .
Eriti suure  arutluse all
olid kutsehariduse-
jätkamise probleemid
Kehtna MTK ja Vana-
Vigala TTK
ametikoolides. 
Hetke uuringute järgi ei
peaks neid koole enam
olemaski olema, kuigi
Kehtna MTK on veel
mingil määral kantud
h a r i d u s k a a r d i l e .
Kutsehariduse tule-
vikku peaks selgust
tooma juulikuus valmiv
kutsekoolide arenguka-
va. Täpsemalt saab luge-
da 6-nda ja 9-nda märtsi
Nädalisest.

Toimetus:
koolinoor@koolinoor.com

P e a t o i m e t a j a
A.Hellerma
hellerma@koolinoor.com

Juhtkiri
Tere, armas lugeja, kes sa
hoiad käes Koolinoorte
ajalehe esimest numbrit.
Sinu kannatlikust ja
pikkaajalist ootust on
krooninud edu, sa võid
olla positiivse üllatuse
tunnistajaks, midagi sell-
ist ei osanud sa kohe
kuidagi loota.

Esimene leht on
proovikivi: kas sellisel
kujul ja olemisel õnnes-
tub meil seda Teile
serveerida. Kuna meil
kellelgi pole varasemaid
kogemusi lehe tegemisel,
oleksime positiivselt mee-
lestaud ja tänulikud, kui
Te avaldaksite oma arva-
muse Koolinoore ajalehe
kohta. Mida Teie
Koolinoorest arvate,
tuues eraldi välja nii posi-
tiivsed kui ka negatiivsed
küljed. Mida sooviksite
lehes rohkem, mida

vähem näha. Tehke
ettepanekuid, millisid
teemasid sooviksite
lehest lugeda (prob-
leemid, mured, tragöödi-
ad, komöödiad). Ootame
ka arvamusi koolielu
puudutavatel teemadel.
Kui leiate endas piisavalt
julgust ja soovi
Koolinoore lehe
tegemistes kaasa lüüa,
olete avasüli oodatud
meie seltskonda. Alati on
võimalus ka anonüümselt
või varjunime all kaasa
aidata. Edasiantava
materijali saada emaili
a a d r e s s i l
koolinoor@koolinoor.com
või jäta meie tubli abista-
ja "Puukast-i" kätte, kes
paikneb peamajas klaa-
sist toas (akvaariumis)
ning ta on rohelist värvi.

Hetkel on meil plaanis
hakata Koolinoort välja
andma paberkujul kord
kuus. Seal antakse edasi
olulisem informatsioon
toimuva kohta, mis on
veebis kajastamist leid-
nud. Hetkel on veebileht
veel tegemisel, kuid veidi
kannatust ja saate ka
sealt lugeda. 

Pildil vasakult paremale: koomik (Tarz), peatoimetaja (Lilleke) ja uuriv ajakir-
janik (Ott). Keda hetkel pildil ei ole, vasakult paremale: veebi progeja (Karl),
intervjueerija (Elo) ja tubli kaasaaitaja (Pilveke).
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Kooli vingeim pidu läbi aegade Altereactive
Altereactive nime all
toimus kooli üks kõve-
maid pidusid, kust võttis
osa tunduvalt rohkem
õpilasi, kui enamustelt
teistelt kooli pidudelt.
Peo organiseerijateks ja
läbiviijateks olid Egert,
Siim, Reigo ning Taavi,
kes suutsid ka näidata, et
julge pealehakkamine, on
enam kui pool võitu.
Täpsemalt aga nende
endi käest.

Kust tuli idee korraldada
selline pidu?
Idee tuli tänu sellele, et
tuua Kehtna MTK
pidudele natukenegi särt-
su juurde. Peod hakkasid
muutuma üha üksluise-
maks, tänu sellele, et
paljud ei viitsi organ-
iseerida midagi suuremat
või puudub vajalik raha
selle teostamiseks. Nii
siis tulime (Egert
Kamarik, Siim Türnpuu,
Reigo Rosin ning Taavi
Tõugu) mõttele korralda-
da pidu, mis sai teoks
tänu meie kolleegidele Dj
MSE, Dj ELS ja Dj
Zwilling.

Milleks üritusele taoline
nimi?
Ürituse nime mõtles välja
Taavi Tõugu. Kuna
muusika mida mängime
on alternatiivne ja peod
peaks olema täiega akti-
ivsed, välgataski peast
läbi sõna Alteractive.

Mis muusikat mängite ja
kaua olete tegelenud?
Dj Flamm (Egert
Kamarik) - Mängin
peamiselt clubi ja hard-
trance ning olen tege-
lenud asjaga umbes kaks
aastat.

Dj Isjum (Reigo Rosin) -
Mina mängin omakorda
aga house ja drum and
bassi ja olen tegelnud sel-
lega umbes pool aastat.

Kas on võimalus teid ka
kuskil mujal mängimas
kuulda?
Järgmise peo korraldame
ilmselt mais ja võtame
arvatavasti osa ka disko-
rite konkursist. Aga
alates septembrist võib
meid kohata juba üle
eesti.

Kuidas jäite rahule peoga
ning kas on plaanis veel
korraldad?
Esimene pidu oli
prooviks, et näha kas
pidu tasub ennast ära ja
kas üldse on mõtet jätka-
ta.
Üldkokkuvõttes oleme
rahul, pidu läks korda ja
tänu kasvava huvi tõttu
meie ürituse vastu on
nüüdseks tulevikus
kindel plaan jätkata üri-
tust "Altereactive".

Kas on võimalik saada
kuskilt lisa informat-
siooni?
Altereactive kohta saab
lähemat informatsiooni
aadressilt www.altereac-
tive.co.nr või siis küsides
meie endi käest.

Mõned sõnad veel lõpe-
tuseks.
Veelkord suured tänud
meie kolleegidele Dj
MSE-le, DJ ELS-ile ja DJ
Zwillingule ja tänud ka
Kehtna MTK-le. Ning
Külastage meie kodu
lehte.

Veebilehekülje autor ja ürituse esindaja Siim Türnpuu
koos Dj  Isjum-iga (Reigo Rosin) täielrinnal pidu nautimas.

U u d i s

Dj  Isjum (Reigo Rosin) ja Dj Flamm (Egert Kamarik)

Tantsimisega end tagasi ei hoitud.



Kehtna MTK Koolidirektor Eero Kalberg
Nimi: Eero Kalberg
Sünniaeg: 31. jaanuar
1964
Amet: Kehtna MTK direk-
tor
Haridus: Tartu Ülikool
Perekonnaseis: Abielus, 2
last

Milline inimene Te olete?
Tasakaalukas.

Elu mõte?
Seda otsib inimene elu
lõpuni ja elu mõte tuleb
alles põhimõttest välja.

Tähtsaim asi elus?
Olla teistele kasulik.
Korvpallis näiteks viskab
punkte see, kes teeb kõige
rohkem katteid.

Miks olete siin?
Huvi ja tahtmine tegeleda
noorte ja täiskasvanute
kutseharimisega.

Vabaaja sisustus?
Peamiselt tegelen spordi-
ga nagu näiteks korvpall,
suusatamine, jooksmine
ja ujumine.

Hobid?
Tegeleda aianduse ja oma
koduga.

Meeldib?
Ausus, siirus.

Ei meeldi?
Silmakirjalikus.

Filmid, saated?
Uudised, draamafilmid.

Viimane välismaareis?
See oli Rootsi ja kestis
umbes nädal aega.

Mõttetuim reis?
Mõttetud reisid on seotud
peamiselt ikka mõttetute
kohtadega ning kui endal
pole tahtmist ja oskust

olla. Igal reisil on mõtte.
Mõnel suurem, teisel
väiksem. Mõttetu võib
tunduda reis, kui reisijal
endale puudub hea
mõtte.

Mida peaks meie kooli
juures parandama?
Õppekava ja selle koosta-
mine võiks alati olla kor-
rektne ning samas ka
õppekavast kinnipi-
damine ja analüüs.
Klassid ja ühikad tuleks
teha tänapäevaseks ning
korda.

Mis teile meie kooli
juures meeldib?
Kooli juures meeldivad
õppima tulevad noored,
sest nad on toredad. Ka
see, et enamus õpetajat-
est võtavad oma tööd
hingega. Tugev ja sisuline
õppetöö.

Mis ei meeldi kooli
juures?
Vahel tekitab muret nii
õpetajate kui ka õpilaste
suhtumine õppetöösse
nagu näiteks õpilaste
puhul puudumised, ka
reedesel päeval, mis on
tegelikult samasugune
koolipäev nagu teised
koolipäevadki.
Veel ei meeldi ka olukord,
milles kool praegu on -
liiga väike eelarve, et
saaks korrastad ja aren-
dada õppekeskkonda.

Teie arvates meie kooli
parim õpetaja?
Nimeliselt ei oska
nimetada, kuna hindan
iseloomulikke häid
omadusi. Igal ühel on
oma tugevad ja nõrgad 
küljed.

Mida teate ühikate oluko-
rrast?

Ühikatest on mul põhjalik
ülevaade.

Mida peate elus kõige
suuremaks asjaks, mille-
ga olete hakkama saanud?
(Tagada koolile stabiilsus
ja soovitud areng.)
Erinevates ametites töö-
tades on olnud erinevaid
saavutusi, kuid siin ja
praegu seisan kooli stabi-
ilse ja soovitud arengu
eest.

Eelnevad töökohad:
Õpetaja põhikoolis
(matemaatika, inglise
keel, ajalugu, informaati-
ka)

Kehtna Vallavalitsuses
ettevõtlusnõunik 2.a.

Rapla linapea 6.a.

Raplas tegevdirektor
transpordiettevõtluses

Harjumaavalitsuse sotsi-
aal- ja tervishoiuosakon-
na juhataja

Juttu käis rääkimas 
Elo Kase

Direktor andmas ülevaadet kooli hetkeseisust

P e r s o o n
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Kehtna MTK-s on mit-
meid toredaid ja huvi-
tavaid võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Saad 
rakendada ja arendada
oma annet erinevates
huviringides või siis liht-
salt lõbusalt aega sisusta-
da.

kui leiad endas peale-
hakkamist ja oled huvi-
line, saad valida laul-
mise, tantsimise,
näitlemise vahel, proovi-
da oma annet ja kun-
stimeelt lilleseadmises
või aju liigutades arenda-
da mõttetööd mälumän-
guringis.

Kui oled aktiivne ja
ettevõtlik, siis on sul või-
malik kaasa lüüa õpilaso-
mavalitsuse töös, kus
saad enda ja ka teiste elu-
olu parandada. 

Peale erinevate
huviringide on välja
kujunenud ka rida tradit-
sioonilisi üritusi. Iga uue
õppeaasta algusel toimub
Rebaste ristimine, millest
üle ja ümber saamine
oleks raske. Rebaste ris-
timise ajal toimub ka
igaaastane Lelle - Kehtna
suurjooks. Juba mitmen-
dat aastat on diskorite

konkurss, nii ka sel
aastal. Iga õppeaasta lõpu
poole toimub kooli kevad-
päev, kus kõik õppe-
grupid võistlevad omava-
hel erialastes võistlustes.
Kokad pannakse maad
mõõtma, arvutikursus-
lased süüa tegema jne.
Aprillis toimub tradit-
siooniline jüriöö jooks,
kust võtavad peale
Kehtna MTK õpilaste osa
ka kohalikud elanikud.
See pole muidugi kõik,
sest toimub veel palju
erinevaid meelelahutus-
likke ja sportlikke üri-
tusi, mille kohta saate

alati informatsiooni tead-
ete tahvlitelt.

Kõige kohta võite täpse-
malt informatsiooni küsi-
da huvialajuhi Tiiu
Illingu käest.
Spordiürituste kohta
saab infot ka tüdrukute
kehalisekasvatuse õpeta-
ja Malle Pauguse käest.

Kooli veebilehelt
kultuurilised huviringid

Tiiu Illingu
teksti põhjal

Kultuurilised tegemised koolis

Mu mõtteis kondab ringi
üks kummaline loom,
mis olla võiks ta nimi
ei seda teadma ma.

Ta muudkui kondab ringi
ja koerustükke teeb,
ja ei ta anna rahu
nii päeval kui ka ööl.

Mu mõtteis nõnda kondab
see kummaline loom,
kes ainult endal mõtleb
ei hooli miskist muust.

Ei muud mul pole teha
kui kannatada teda,
ja lootes ainult et
üks kord ta läheb ära.

Mänguasjade olelusvõitlus

Kõiksugu kallid, ja mitte kallid
armsakesed, ja tühja võitu.
turnimas üksteisel võidu
soojema päikese poole
Saada valituks
parimaks eal
olla vaid ainus
sel maailma peal
Tulla ja olla
ainult mina, ei teisiti saa

Mõni aeg tagasi lugesin
artiklit selle kohta, et
eesti rahvas ei oska oma
enda hümni. Pärast selle
läbi lugemist siirdusin
otse interneti ja otsisin
eesti hümni sõnu. Enda
üllatuseks ei olnudki see
nii kerge, kui lootsin. Aga
siiski sõnu leidub.
Kurvastusega aga pean
tõdema, et esimesed kolm
ei olnud mitte täiesti kor-
rektsed. Leidus valesid
tähti ja koguni valesid

sõnu. Kuid suutsin siiski
ka leida korrektseid.
Edasis uurisin Eesti riigi
ametlikelt lehekülgedelt
Eesti hümni ning peab
kurvastusega tõdema, et
mina neid sõnu leida ei
suutnud. Olen internetis
tavakasutaja või siis veidi
rohkem temaga kodus,
kuid kui see käib minul
üle jõu, siis ilmselt ka
paljudel teistel. Võibolla
ma tõesti otsisin valedest
kohdatest, kuid jah.

Mis puutub hümni mit-
teoskamisse, siis egas see
vale ei olegi. Tõesti väh-
esed oskavad. Küsitlesin
Raplas, Tallinnas ja
Haapsalu juhuslikke
inimesi, igaühes kümme
ning tulemuseks oli 30%.
Pole kõige hullem, kuid
ega ka midagi ilusat.
Tegin sellesama küsitluse
ka  õpilaste seas nii
punases ühiselamus ja
koolis ning töötava per-
sonaali hulgas.

Kurvastusega peab tõde-
ma, et tulemus oli rohkem
kui masendav punases
ühiselamus.  Koolis ja
töötavapersonaali seas
oli tulemus päris hea,
olles vastavalt 40 ja 50
protsenti.

Eestlased ei oska oma enda riigi hümni

O m a l o o m i n g

rikkaks on saanud
me rahvas ja maa
kuid nõrgaks on jäänud
me isamaa veri
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JÄÄRAPEA – See kuu on sul tasakaalus.
Võimalik, et ka mõni õnnetus on tulemas,
kuid siiski – Pea püsti..! Ära unusta, et elu
läheb edasi ja kui ühed inimesed lähevad,
tulevad uued sõbrad asemele. See kuu oled
sa natuke uhke, kuid püüa ikka kõigiga
sõbralikult läbi saada. Väga hästi saad sa
läbi prof. Zavi Zarega, aga raskusi tekib
prof. Koirohi tunnis.

PULL – See kuu tuleb sul rahulik. Kohtud
paljude erinevate inimestega ja õpid tund-
ma uusi kombeid. Viibi palju väljas, muidu
võib koguaeg umbsest toast või klassiru-
umist külge hüpata sügelised (haigus). Õues
olles pane ikka midagi soojat selga, muidu
külmetad veel sõrgu. Sellel kuul oled ka
Sina hästi rahulik ja saad inimestega hästi
läbi. Lahkhelisi võib hoopiski tulla mõne
uhke inimesega.

KOLMIKUD – See kuu on läheb üsna kiirelt.
Püüa ikka kiire elutempo juures ära teha
kõik ülesanded. Kui prof. Neo Sinu tööd
kontrollib, võib leida mõne vea, pea siiski
meeles – TÄHELEPANELIKKUSEST EI
TULE KUNAGI PUUDU!! Läbi saad sa päris
paljude inimestega, kellele sa oled hea
sõber ja kes on sulle hea sõber. Siiski...ära
aja nina liiga püsti, see võib tuua kaasa
kohutavaid tagajärgi.

VÄHISÕRAD – sõrad käivad sul seekord
tagurpidi. Tunned ennast halvasti ja muu-
tud näost valgex. Oled sa ikka midagi
söönud? Tee kindlaks, et oled, muidu võid
ennast leida st. Mungost, sest praegu on
väga palju haiguseid liikvel. Vähil on küll
“paks nahk” selga kasvatatud, kuid sisemus
vajab veel treenimist. Oled see kuu liiga
uhke. Püüa seda kuidagi tagasi hoida, kuid
see ei käi muidugi kõigi kohta. Kui oled
mõned inimesed hüljanud, too nad tagasi
oma elurütmi ja leia ka nende jaox aega!

LOOMADE KUNN – Seekord paitataxe su
karv jälle siledax. Sellel kuul oled hästi
kukupai ja tood palju punkte enda majale,
tubli-tubli..kuid ära unusta reaalsust! Tee
niipalju kui jõuad ja ära lase ennast lonti,
sest varsti on ju Jõulud!!!!! Kui ennast lonti
lased, on võimalik, et keegi silitab sind jälle
vastukarva, mis sulle kuidagi ei meeldi,
ning kui nii juhtub, siis pead sa ju kuidagi
kätte maksma...ongi tüli
käes..Siiski...Tunned ennast väga kindlalt
rääkides Kertuga, aga hoia ennast Talea
eest, sest tema võibki olla see, kes sind vas-

tukarva silitab..

SÜÜTUKE – Tunned ennast hästi nii
füüsiliselt kui vaimselt. Puhasta oma mõtted
keerukatelt aritmeetika valemitest ja sukel-
du üha sügavamale Astronoomia valdkonda,
sest see kuu läheb see sul erakordselt hästi.
Kuigi sul võibolla see kuu nii hea ei tule kui
sul oli eelmine kuu, sest ka suuremad õnned
ei kesta kaua ja on kiired käest libisema..

KAALUPOMM – Saad suurepäraselt läbi
Dumbledore’iga ja oled suuuuuuures
vaimustuses oma edust. Kuid ole ettevaatlik
– Kui oled juba “mäe tipus” on kerge sealt
ka alla kukkuda...so...vaata oma jalge ette ja
kindlusta seljatagust. Toeta sõpru ja õpi
hoolega!!

SKORPIOOON – See kuu on sul väga paha.
Tunned ennast pahasti ja oled pahur. Kas
said mingi pahandusega hakkama? Sulle
tundub, et maailm on vastik ja sa ei taha
enam üldse koolis käia, kuid marsi ikka
kindlal sammul edasi, meie kõik võime
vahepeal valida edasikäimisex vale
raja...Proovi leida probleemi põhjus ja otsi
sellele kindel lahendus. 

AMMUD – See kuu on sulle vaimustav või
super-jube, kuidaz kellegile, sest just see
kuu leiad sa oma elu armastuse. Alguses sa
võibolla seda ei mõista, kuid see pesitseb su
südames ja puhkeb õide, kui oled seda
aimanud.  Niisiis.... – Hoia silmad lahti ja
leia see õige!!

KITS – oled see kuu väga energiline.
Tormad aktiivselt ühest kaljunurgast teise,
ainult...vaata, et sa alla ei kuku, sest see
võib olla su aktiivsuse ja energilisuse lõpp

VEEPANGE TASSIJA – See kuu on su sil-
mades sära, oled õnnelik ja tahaksid kõiki
kaisutada...tunne sellest rõõmu!!!

MULL – MULL – See kuu on sul äärmiselt
õnnetu =( Oled kurb ja meeleheitel. Sind
vaevab sügav deprekas. Mõnikord tunned
ennast väga halvasti ja tahaksid olla haige,
kuid su tugev tervis ei luba seda. Sind teeb
õnnetuks see, mis teeb õnnelikuks ammud.
Jah, just see ongi sinu elu peapeale
pööranud...Aga loota saab, et sul veel
veab...niiet...Loodame kõige paremat!!

"Teate, mul on niisugune tunne, nagu
oleksin kõrbes," ütleb tütarlaps tantsupeol
oma partnerile.

"Kas teil on juba nii palav?"
"Mitte sinnapoolegi, kuid te tantsite

nagu kaamel."

Näljased tudengi lesivad ühiselamutoas
ja unistavad. "Mis te arvate, mehed, kui
hakkaks õige siga pidama. Liha ja pekk
oleksid omast käest…"

"Mis sul pähe ei tule?! Hais, sõnnik!"
"Pole midagi - küll ta ära harjub…"

Haigla operatsioonisaalis toimub
keerukas lõikus.

"Mjäu!" kostab ootamatult laua alt.
"Kõtt!" käratab kirurg.
"Mjäu!"
"Käi minema!"
"Mjäu!"
Kirurg nüsib opereeritava küljest tüki ja

viskab laua alla.
"Et see sul kurku kinni jääks," pomiseb

ta.

"Kas ma suitsetada võin?" küsib külaline
majaperemehelt.

"Tundke ennast nagu kodus," ütles pere-
mees külalisele.

Külaline ohkas raskelt, pani juba pakist
väljavõetud sigareti sinna tagasi ja peitis
paki taskusse.

"Kuulge, miks teie koer mind pidevalt
jälgib ja vahetevahel isegi uriseb?" küsib
külaline.

"Ärge pange teda tähele. Tal on lihtsalt
selline paha komme, kui keegi tema
taldrikult sööb."

Operatsiooni üle elanud patsient viiakse
palatisse. "Jumal tänatud, et kõik on möö-
das," pomiseb ta raugeval häälel.

"Ärge olge nii kindel, härra," ütleb tema
palatikaaslane.

"Mulle unustasid na käärid kõhtu…"
"Ja mulle kummikindad," lisab kolmas

haige.
Sel hetkel kostab koridorist kirurgi

hääl: "Kuhu, kuradi pihta, on kadunud
minu kaabu?"
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Toimusid  kooli teised
kabe ja male
meistrivõistlused, kabe
10.02.2004 ja male nädal
aega hiljem -  17.02.2004.
Kui eelmine aasta oli
osavõtjaid kummaski 10,
siis sel aastal veidi

vähem, nimelt 8. Mängu
pikkus kabes oli viis
minutit ja males 10 minu-
tit. Mängiti omavahel,
kokku siis seitse mängu.
Eelmise aasta võitja Jaan
Sulg kaitses oma tiitlit
edukalt, seda nii kabes

kui ka males. Talle
järgnesid Alvar Nõmmik
teise kohaga ja Alar Säkk
kolmanda kohaga kabes
ning Raido Looring kol-
manda kohaga males.

Toimus maal asuvate kut-
seõppeasutuste võrkpalli-
turniir, kus oli esindatud
ka meie kool. Neidude
arvestuse saadi tihedas
punkt-punkti mängudes

kokkuvõttes kolmas koht. 

Noormeeste arvestuses
saadi neljas koht. Vanad
mängijad on kooli
lõpetanud ja uued alles

peale tulnud. See kajastus
ka mängudes, sest oli
näha, et on vähe harjutud
ja kokkumäng ei olnud
kõige parem.
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Kabe ja male meistrivõistlused MV lauatennises
Kolmapäeval, 24-ndal
märtsil toimub Kehtna
MTK lauatennise
meistrivõistluste finaal,
võistluste algusega kell
16.00.

Valtusse ujuma
Kõigil soovijail on või-
malik märtsikuu viimas-
tel kolmapäevadel (24 ja
31) minna Valtusse
ujuma. Buss väljub
MTK eest kell 16.30 ja
bussipilet maksab 5
krooni. Ujulapilet
maksab 20 krooni, ISIC-
kaardi ettenäitamisel 12
krooni.

Valda esindamas
Meie noored ja tublid
õpilased käisid valla
koosseisus esindamas
Kehtna valda.
Lauatennises osalesid
neidudest Maie
Jakobson ja
noormeestest Tarvo
Tobbi, nad saavutasid
võistkondlikus arvestus-
es esimese koha. Males
käis esindamas esimese
kursuse õpilane, noor ja
lootusandev Alvar
Nõmmik, kes sai
meeskondlikus arves-
tuse kolmanda koha.

2003.a. parimad
sportlased
Korvpall: Tarmo
Moltsar, Kristel Laanso.
Võrkpall: Siim Siht,
Kristel Laansoo.
Lauatennis: Maie
Jakobson.
Jalgpall: Alo Targel.
Kergejõustik: Raido
Mais.
Kooli mitmekülgsem
sportlane: Raido Mais.
Aasta sportlikum õpeta-
ja: Jaan Sulg

Lauatennisistid vallutasid võimla

Võrkpallis III ja IV koht

Kolmapäeval 17-ndal
märtsil 2004.a. toimus
koolivõimlas Kehtna MTK
lauatennise
meistrivõistluste eelvoor,
selgitamaks välja finaal-
turniirile jõudjad. Edasi

pääsesid viis paremat
kummastki alagrupist
ning lisaks veel üks
mängija esimesest ala-
grupist, sest üldarvestuse
parim Reino Ristissaar,
osales väljastpoolt kooli.

Teises alagrupis oli
tugevaim Vahur Võsusaar.
Finaalturniir toimub 24-
ndal märtsil 2004
algusega kell 16.00 koo-
livõimlas.

Kabe meistrivõistluste turniiri tabel

Male meistrivõistluste turniiri tabel
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Legend Kehtna pargist
Kui kõnnid mööda imeilusat Kehtna parki, tunned alati kellegi lähedust.
See lähedus Pole ebameeldiv, vaid hoopis kuidagi hell, soe ja turvaline.

Räägitakse, et see, kelle hingust sa pargis tunned, olevat omaaegse mõisa
noorhärra, kes kaotas oma imeilusa ja armastarud neiu Kehtna tiiki.

See lugu juhtus nii. Ühel ilusal talvehommikul paistis eredalt päike ja
puud hiilgasid tema kiirtes. Lumi oli maas nii värske ja puhas nagu

süütu neiu süda. Pargiserval kohtusid noorhärra ja tema mõrsja. See
paik oli neile eriti kallis: siin olid nad esimest korda kohtunud, siin

armunud. Lumisel puiesteel jalutades rääkisid nad oma minevikust ja
tulevikust. Kui nad tiigini jõudsid, palus noorhärra neiul silmad sulgeda.
Õnnelikult ulatas härra pruudile karbi sõrmusega, õnnelikult vastas neiu
oma saatusliku jah - sõna. Sündmuse tähistamiseks tahtsid noored uisu-
tama minna. Peigmees ruttas uiske tooma. Neiu jäi tiigikaldale üksi, täi-
esti ihuüksi. Ja see sai neile saatuslikuks. Kui noormees tagasi jõudis, oli

mõrsja kadunud. Kuhu? Noorhärra hüüdis ja hüüdis, kuid asjatult.
Suures ahastuses tappis mees enda, et vähemalt taevas oma armastusega

kokku saada.
Rahvas räägib, et luiged olid neiu röövinud, kuna nende kuningas oli

temasse armunud.
Sellest ajast ujub Kehtna tiigil ikka kaks luike. Üks neist on noorhärra ja

teine tema mõrsja. Kui mõrsja õhtul ära lendab, jääb noormees üksi ja
hakkab Kehtna pargis inimesi kaitsma, kuna kardab, et luiged võivad

veel kellegi röövida.
Ärge pange tähele, kui tunnete pargis kellgi soojust ja tuge. See on

Kehtna mõisa noorhärra, kes püüab teid kaitsta.

Monica Merents

Valtusse ujuma
24. ja 31. märtsil on võimalik

minna Valtusse ujuma.
Ujula pileti hind 20 krooni,
ISIC kaardiga 12 krooni.

Buss väljub MTK eest kell 16.30
ja pilet bussile maksab 5 krooni

Reklaam

Kõik, kellel on soov midagi
reklaamida, teadet edastada,

õnnitleda või midagi muud teistele
olulist edasi anda, kontakteeruge
emailil koolinoor@koolinoor.com

või Andrus Hellerma-ga.
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