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Klubi valis linnale tegijaid
Andres Pulver

Kundas valiti aasta inimesed kodanikualgatuse korras, sest
linnavõimude asemel tegeles seal tublimate väljaselgitamise ja
tunnustamisega hoopis Kunda klubi.

23. veebruaril Kunda klubis peetud Eesti Vabariigi 85. aastapäevale
pühendatud pidulikul õhtul andis Kunda linnapea Allan Aron üle tänukirjad
Kundas aasta inimesteks valitud pedagoogidele Jaak Jalakasele ja Taima
Kivilale ning ärimees Einar Vallbaumile.
Aasta inimese valimise eestvedaja Kunda klubi juhataja Maiu Küngas
ühegi pärjatu kohta konkreetseid valikupõhjuseid esile ei toonud. Taima
Kivila ja Jaak Jalakas on Kunda Ühisgümnaasiumi õpetajad, AS Lajose
omanik Einar Vallbaum pälvis tähelepanu lahke annetajana ning Kunda
vana bussijaama likvideerijana.
Jalakas on tuntud korvpallitreener ning Kunda spordielu organiseerija,
Kivila on tegelenud aastakümneid rahvakultuuri arendamisega ning on
eakate ühenduse Videvik aktiivne liige.
Erinevalt paljudest kohtadest, kus aasta tegijate väljaselgitamisega
tegeleb kohalik omavalitsus, võttis Kundas kodanikualgatuse korras asja
enda peale Kunda klubi.
Klubi juhataja Maiu Küngas ütles, et Kundas oli vajadus ära märkida
inimesi, kes on oma vabast tahtest ning ilma tasuta linna heaks palju
korda saatnud.
Kandidaate said esitada kõik kundalased ning linna asutused-ettevõtted.
Kuna kandidaate kogunes lõpuks väga palju, otsustasime võrdselt
tunnustada kolme inimest, keda kõige rohkem kordi esitati, selgitas
Küngas.
Kurb on vaid see, et ehkki kolme äramärgitu seas on kaks õpetajat, ei
esitanud Kunda Ühisgümnaasium tunnustamiseks ühtegi õpilast, kes on
ometi mitmel konkursil ja olümpiaadidel Kundale tunnustust toonud, oli
Küngas murelik.
Et klubil erilisi majanduslikke võimalusi ei ole, piirdus tunnustamine
sedakorda vaid ilusasti raamitud tänukirjaga. Aga au ja kuulsus ning
linnarahva tänu käib tiitliga kindlasti kaasas, lisas Maiu Küngas.
Kunda linna arengukava kohaselt kavatseb linnavalitsus hakata edaspidi
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inimestele rohkem tunnustust avaldama ning Küngas lootis, et tulevikus
võtab linn aasta tublimate inimeste väljaselgitamise ning nende
premeerimise enda peale.
Linnapeaga oli sel teemal pisut juttu ja ta suhtus asjasse ülimalt
positiivselt, rääkis Kunda klubi juhataja Maiu Küngas.
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