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Meeldejääv õhtu
Tänavune emadepäev on jäänud juba ajalukku, kuid meenutada seda laupäevaõhtut on tore.
Kogukonnamajja oli kogunenud mitukümmend ema ühise kohvilaua taha. Neid tervitasid lillede ja
omatehtud kaardiga pisikesed Kätlin ja Oskar, meie omad Sõrve lapsed.
Ja siis kappasid sisse „Varsakabjad“, algas humoorikas ja mõnus kontsert. Hea oli vaadata ja kuulata viit
sirget ja sihvakat noort meese, keda „taltsutas“ nende juhandaja Mari Ausmees. Au ja kiitus talle!
Aitäh neile Saaremaa Ühisgümnaasiumi poistele, et nad leidsid aega tulla Sõrve emadele laulma. Jõudu ja
vastupidavust neile alanud eksamiperioodiks!
Õhtu lõppes mõnusa omavahelise suhtlemise ja tordi söömisega. Kuid kõike seda ei oleks olnud ilma Ülle ja
Luuleta. Hea, et on inimesi, kes proovivad kogukonna inimeste elu huvitavamaks teha. Tervist ja jaksu neile
uute ürituste korraldamiseks! Oli tore õhtu!
PS! Ürituse kordaminekuks panid õla alla ka Torgu teenuskeskus, kes tõi lilled ja toetas tordi ostmisel ning
Mihkel Undrest, kes kompenseeris laulupoiste esinemise.
Luule Pulk

Teade
Torgu kogukonnamajas saab mängida saskut ja koroonat igal teisipäeval algusega kell 18.00
Kaasa võtta vahetusjalatsid! Olete oodatud!
Vajadusel saab kontakteeruda Juta Sepaga.

Alexela automaattankla Mõntus
Teadmiseks Saaremaa valla elanikele, et vallale
kuuluv Mõntu Alexela automaattankla on avatud
juba mõned kuud. Tanklas on võimalik kahelt poolt
tankida nii diislikütust kui ka bensiini 95. Loodame,
et sellest on suurim rõõm Sõrve rahvale, sest
enam ei pea kütust tankima sõitma Kuressaarde
vaid seda saab teha kodule palju lähemal Mõntus.

TEATEID
Sõrvest ja sõrulastest 1927 – 1954
8.juunil 1927.a saabus Mõntu meremärkide
aurulaev „Lood“, et sadama ümbruses
veesügavust täpselt ära mõõta ja vastavad
meremärgid kohale asetada. Faarvaatri
sügavuseks mõõdeti 14 jalga.

Hoone oli tule vastu kinnitatud. Suur osa
seesolnud varanduest päästeti. Inimestega ega
loomadega õnnetust ei juhtunud. Kahju suurus
on selgitamisel.
29.juunil 1938.a algas Torgu vallamaja juures uue
moodsa koolimaja ehitus. Esialgu oli tööl 10
meest. Lepingu järgi pidi Torgu uus koolimaja
valmis olema 1.juuliks 1939.a

30.juunil 1927.a toimetasid kohalikud
piirivalvurid Rahuste ja Ula külades läbiotsimisi.
Leiti üle 200 plangu, mis meri omal ajal
hukkunud laevadelt maale ajanud ja sealt siis
ilma loata omandatud. Asja kohta tehti protokoll.

15.juunil 1954.a algasid, kohe peale eksamite
lõppu, Torgu 7-klassilise Koolis remonditööd oma
jõududega. Üheaegselt sisetöödega käisid ka
tööd maja ümbruse kaunistamisel. Tööde käigus
paistsid silma õpetajad Deesi Hell ja Lidia Häng,
koristajad Marie Andreas ja Lehte Haljas.

1.juunil 1931.a hommikul käis ühes piksega
Torgust üle rohke ja hävitav rahehoog. Osa
raheteri olid isegi 50 grammi rasked.
Vallamajas purustas rahe neli aknaklaasi, samuti
purustas rahe Laadla külas ja mujal aknaid.
Hommikul kell 5 lõi pikne Türju külas Reet Põllu
„Ristipõllu“ vabadikumajja ja süütas selle
põlema. Maja ühes sama katuse all olnud
rehealusega põles maani maha.

Välja otsinud ja ritta seadnud:

Eldur Seegel

Sõrve tuletorni avamine toimub 15.
juunil kell 15.00
Olete oodatud Sõrve tuletorni linnakusse,
et rõõmustada koos meiega – esimese
tuletornina Saaremaal avab uksed
kõikidele külalistele Sõrve tuletorn.
Esineb Jaan Tätte.
Kohtumiseni maailma serval!
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Teeme ära talgupäev
Laadlas. Laadla poe ja
seltsimaja ümbruse
korrastamine.

Teeme ära talgupäev
Ohessaare ja Türju
rannas. Ohessaare ja
Türju, lahtise prahi,
mereääre ja teeääre
koristus.

Teeme ära talgupäevad
Mäebel. Bussipaviljoni
ümbruse korrastamine ja
uute postkastide
paigaldamine.

3

TEATED
Laadla pood avatud
E-L kell 11.00-19.00
Pühapäeval 11.00-15.00
Küsimuste ja soovidega palun pöörduda
Jone Koppeli poole tel.+37 2521 7013
Kokkuleppel (helista) saab peale poe
sulgemist Jonega Kuressaarde.

EELTEATED
Pühapäeval, 29. juulil kell 12.00
Kaunispe avamereujumine
Laupäeval, 4. augustil kell 16.00
Laadla Leivapäev

SAUNAPÄEVAD

08. juuni
22. juuni

ÜRITUSED JUUNIS:
22. juunil kell 19.00 Laadla jaanituli

RAAMATUKOGU AVATUD
Teisipäeval, 29.05. kell 8.00-16.00
Alates 8.06.2018 raamatukogu avatud jälle
igapäevaselt kell 8.00-16.00
31.05-01.06.2018 - koolitus
4.-7.06.2018 puhkus

22. juunil kell 16.00 Vana- Torgu
kalmistupüha
23. juunil toimub Võidutule üleandmine
Pihtlas Püha kiriku juures kell 16.00
Torgu piirkonna Võidutule läheb võtab
vastu seekord Jone Koppel.
23.juunil kell 11.00 Jämaja
kalmistupüha
ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI!
3. juuni
5. juuni
5. juuni
8. juuni
12. juuni
14. juuni
22. juuni

Rein Vapper
Milvi Kipper
Aino Kupp
Harri Sooäär
Asta Põtko
Hermann Keso
Milvi Niit

71
78
76
70
85
84
70

Lindmetsa külas Ampri
Mässa küla Jõepõllu
Laadla küla Pärnamäe
Ohessaare küla Luisnama
Tammuna küla Estri
Jämaja küla Reheva
Mäebe küla Jalaka

Torgu teenuskeskus ja osavallakogu soovivad ka teistele maikuu sünnipäevalastele palju õnne!

TORGU TEATAJA info palun edastada tel 452 5163
Saaremaa valla kodulehekülg internetis https://www.saaremaavald.ee/uldinfo
Kaastööd ja lugejaküsimused on oodatud enne 25.kuupäeva
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