Paindlik ja headel tingimustel
väikelaen!

7500 €

Narva-Jõesuus EestiVene piire kombates.

me me Eestis Krimmi annekteerimisest õppida – ükski
piirkond, eriti kui see on sotsiaalmajanduslikult keerukas
piirkond, ei tohi end tunda
ääremaana ega unustatuna.
See on väga viljakas pinnas
selleks, mis Krimmis juhtus.”

Reisile sinuga
Kuigi tütar emale Krimmi
külla ei jõudnudki, võtsid
nad sel suvel koos ette seikluse liinibussidega läbi Narva
ja Ida-Virumaa. “Tegemist on
lihvimata teemantidega: Narva-Jõesuu rand, Kohtla seikluspark, Kuremäe klooster,
Kukruse, Jõhvi, Kohtla-Järve ja muidugi Narva,” kiidab
Evelyn. Christi kinnitab, et
viimaste aastatega on Narva heas mõttes palju muutunud. “Tahan väga selgelt öelda, et Narva on Eesti linn!
Igas mõttes,” hüüatab Christi
uhkusega ja lisab, et saab seal
hakkama valdavalt eesti keeles ja ka tänaval kuulvat eesti
keelt aina sagedamini. “Selle
nimel me ju töötamegi,” teatab ta ja kiidab, et eesti keele
õpetajad teevad Narvas tema
kogemuse järgi rohkem tööd
kui Tallinnas.
“Narvas on õpetajad väga
tublid. Mul on sageli juhtunud, et küsin midagi tänaval
või poes vene keeles, aga vastata püütakse eesti keeles,”
kirjeldab Christi rõõmuga silmis. “Ärgem unustagem, Tallinna poolt vaadates on Eesti
inimesed ise Ida-Virumaa ja
Narva ümber mõttelise piiri tõmmanud. Seda ei tohi
teha!” hurjutab õpetajanna.
“Ka riigina on võimalik pal-

ju rohkem ära teha, et seda
müüri lammutada, valitsus
saaks tublisti rohkem kaasa
aidata meie kultuuri, keele ja
vaimsuse kohaloleku suurendamisele Narvas. Ma ei pea
silmas mõne järjekordse riigiasutuse ületoomist, vaid
just kultuuri toetamist, mis
aitab sealsetel inimestel leida
ja luua oma idenditeeti.”

Täna, homme,
ülehomme
Christi on oma praeguse eluga väga rahul. “Mulle meeldib Narvas elada, siin toimub
pidev areng. Soovitan soojalt
vaatama tulla kasvõi Kreenholmi linnajagu oma suure tehasekompleksi, elumajade ja haiglaga, see on täielik maiuspala igale arhitektuurisõbrale. Kindlasti tasub
külastada ka Aleksandri kirikut, uut promenaadi, Narva
kindlust, Pimeaeda. Kui siin
millestki puudust tunnen, siis
mõnusast kohvikukultuurist,
mis pole veel siia jõudnud,
aga seegi on vaid aja küsimus,” on ta optimistlik.
Kui palun Christil ja Evelynil ajakirja lugejaile elunõu anda, ütlevad nad ühest
suust, et Eesti naised võiksid olla julgemad. “Seni kui
su tegevus ei lähe vastuollu
üldiste normidega ja sa ei tee
teistele haiget, pole ka teiste
asi sind arvustada,” on Evelyn
kindel. “Julge oma elus ise
otsuseid teha ja vastuta nende
eest, siis tunned elust rõõmu,”
lisab Christi. “Ära karda, hakka elama!” kordavad Christi ja
Evelyn heatujuliselt Dale Carnegie tarka soovitust. 

Sulle!

Hea intress!

13,9%

Otsus juba
samal päeval!
Küsi pakkumist ja esita taotlus:
www.säästukaart.ee
rohkem infot 13014

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega.
Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajadusel pidada
nõu klienditeenindajaga. Väikelaenu krediidikulukuse määr on 28,75% järgmistel näidistingimustel: Laenu summa on 2000 €, osamaksete arv 48, intressimäär 13,9% laenusummalt,
lepingutasu 40€, igakuine haldustasu 0,90€. Igakuine laenumakse 66,33€ ning krediidi
kogukulu 3223,02€. Väikelaenu pakub ETK Finants.
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