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TÜ juuratudengid hakkavad taas tasuta õigusabi
andma

Uudised

Teisipäevast alustas taas tegevust Tartu ülikooli üliõpilaste õigusbüroo, kust kõigil soovijail on
võimalik tasuta õigusabi saada. Üliõpilaste õigusbüroo asub Tartus Näituse tn 20, ruumis 115.
Õigusnõu hakkavad andma TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja
magistrandid ning see on kõigile tasuta. Soovijail tuleks end eelnevalt registreerida telefonil
737 5995. Telefoni teel saab registreeruda üksnes vastuvõtuaegadel (T, K, R 16–19 ja L 10–13),
muul ajal saab registreeruda e-posti teel aadressil juuraabi@ut.ee. Vastuvõtt õigusbüroos toimub teisipäeviti, kolmapäeviti, reedeti kell 16–19 ja laupäeviti kell 10–13 Tartus Näituse tn 20
ruumis 115. Büroo jääb esialgu avatuks 3. detsembrini 2010.
TE

Lühiuudised

Tartlased saavad
euroteavet Lõunakeskuses ja raekojas
Tänasest laupäevani on Lõunakeskuses infospetsialistid, kes vastavad
euro tulekuga seotud küsimustele.
Edaspidi saab euro-alast informatsiooni
Tartu linnavalitsuse infokeskusest.
Oktoobri algusest hakati „Euro tuleb
Eestisse!“ projekti raames suuremates
kaubanduskeskustes jagama eurole
üleminekuga seotud infot. Tartus püstitatakse vastav infostend Lõunakeskusesse. Infotöötajad on stendide juures
neljapäeval ja reedel kell 15–19 ning
laupäeval kell 12–16. Edaspidi saab
euro-alast informatsiooni linnavalitsuse
infokeskusest raekoja I korrusel.
„Eurole üleminek puudutab meid
kõiki ja on äärmiselt oluline, et vajalik
praktiline info jõuaks õigeaegselt võimalikult paljude inimesteni. Lisaks reklaamikampaaniatele ja mitmesugustele temaatilistele trükistele on hea, kui
inimestel on võimalus neid huvitavatele
küsimustele ka silmast silma vastuseid
saada,“.
„Julgustan kõiki, kel vähegi nädalalõpul mahti, kaubanduskeskusest läbi
astuma ja euro teemal vestlema, seda
enam, et infotöötajatena on stendide juures ametis eurole üleminekuga seotud ministeeriumite, asutuste ja
erinevate Eesti piirkondade töötajad,“
rääkis rahandusministeeriumi kantsler
Tea Varrak. Lisaks korraldatakse stendide juures ka euroteemalisi viktoriine,
kus iga päeva lõpus loositakse osalejate
vahel välja “Tere, euro!” sümboolikaga
auhindu.
TE

Eurosid saab vahetada ka postkontorites
2011. aasta jaanuari kahel esimesel nädalal saab kroone eurodeks vahetada 179
Eesti Posti postkontoris. Postkontorites raha vahetamine erineb pangas käigust
mugavuse poolest – raha saab jaanuari esimesel poolel vahetatud kodu lähedal.
Eesti Postil on 391 postiasutust üle riigi. Postkontorid vahetavad päevas ühe kliendi kohta 1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib postkontoris ka turvamees. Teenus
on teenustasuta, kurss on fikseeritud. 1.–15. jaanuaril on postkontorid avatud iga
päev, rahavahetusteenuse osutamise kellaajad võivad erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest. Täpsema info leiab Eesti Posti kodulehelt www.post.
ee/eurovahetus ning alates detsembrist on täiendav info üleval ka postkontorite
infostendidel.
TE

Emajõe paadimehel ei lastud
sillaõppuse ajal jõe taksot sõita
Laupäeva hommikul,
mil korrakaitsjad sulgesid suurõppuse raames
liikluseks kõik Tartu
sillad, ilmus Turu silla
juures Emajõele roheline
paat plakatiga: “Emajõe
paadimees. Kiireim tee
üle jõe 25 krooni.”

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

Korrakaitsjad rõhutasid eelinfos sildade lukustamist, ent
ei maininud midagi paadisõidu
keelu kohta Emajõel. Seetõttu
proovis Tartu Ekspress linlastele tuska tekitavat olukorda eksperimendi korras leevendada.
Kahjuks katse taaselustada Emajõe paaditakso teenus
lõppes kriisiõppuse ajal sama
kiirelt, kui see sai alata. Kuigi
mõlemal kaldal oli üle jõe pääseda ihkavaid inimesi rohkesti,
surusid kaitseliitlased minialust
märgates selle kohe kai äärde.
Kohale kiirustanud politseikaatri kolmeliikmeline ekipaaž
nõudis vaevu naeruturtsatusi tagasi hoides paadimeestelt
dokumente, misjärel pinniti
neilt veel mitukümmend minutit, mida nad teavad pommidest ja sildadest.

Plakat jäeti politseipaati

Politsei konfiskeeris ka paadimeeste plakati. Pärast põhjalikku vaatlust, veendudes, et
tegemist siiski pole peidetud
lõhkekehaga, tagastati kahe toika otsas olev vineerist alus paadimeestele. Sellel varem ilutsenud silt, mis reklaamis ülesõitu, jäeti ilma selgitusi andmata
politsei kaatrisse.
Paadimehed pääsesid vabaks
pärast seda, kui kohale kutsutud kriminaalpolitseinik Ain
Balder nendega põgusalt paar
lauset oli vahetanud.
Kahjuks oli õppus selleks
ajaks juba läbi ja sillad taas avatud. Nii jäid Emajõe paadimehed küll tühjade taskutega, ent
ülepääsu ootavad linlased said
muiged näole. Seda, kui palju
jõetaksol kliente oleks olnud,
võib vaid oletada.
Kas politsei solvus?

Tartu Ekspress palus esmaspäeva hommikul politseilt kommentaari nii õppuse õnnestumise kui paadimeeste kohta,
ent vastus muudkui viibis. Kuni
ühtäkki teisipäeva pärastlõunal
ilmusid mitmes onlinei-väljaandes uudislood, mis tembeldasid
paadimehed joodikuteks. Eriti lennuka fantaasiaga lugudes

Paadimeestele v õ i s olla tõsi taga, kui nad õppuste ajal linlasi paadisõidule kutsusid. Aga nii nagu
nende joovet, ei tuvastatud ka seda.
Foto: Rasmus Rekand

kirjutati lausa paadi konfiskeerimisest.
Kas sai politsei lõpuks aru,
et paadimeeste temp oli ajakirjanikega seotud ja võtsid seda
kiusliku vimkana endi suhtes?
Ei tea. Igatahes rääkis politsei
pressiesindaja Kerly Peitel telefoniintervjuudes joobnud paadimeestest.
Õhtuks saabus paadijoodikute toimetusse Peitelilt vabanduskiri: „Vestluses kriminaal-

politseiga selgus, et isikud võisid olla joobes, küll aga jäi minu
poolt välja selgitamata see, kas
joove ka fikseeriti. Kuna joovet ei fikseeritud, oli ka esialgne
väide alusetu.”
Politseikaatris kolmest mundrimehest üks võis olla juba teist
kvartalit kimpus ämmale laenu tagastamisega. Kõrge kriminaalpolitseinik võis oma pika
heleda mantli all kanda vandlikarva mummudega trussikuid.

Pressitüdruk võis algkooli klassiõhtutel tantsitatavate neidude
edetabeli esikaheksasse mahtuda. Uudisteportaali onlineitoimetaja võis olla sel päeval
kodus tõvevoodis, mil loengus
räägiti konfliktse loo puhul osapooltele sõna andmise kohustusest. Aga kuna ühtki sellist fakti
ei fikseeritud, on kõik need väited alusetud. Ega ole kuidagi
seotud ka antud looga.

84. hooae g
Hooaja
peasponsor

15. oktoobril 2010 kell 19 Vanemuise kontserdimajas
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SÜNNIPÄEV

Dirigent

NEEME
JÄRVI

Sünnipäevapakett
14 inimesele:

Eest Riiklik Sümfooniaorkester
Rimski-Korsakov Süit ooper-balletst “Mlada”
Tamberg Fagotkontsert, op. 108
Ðostakovitð Sümfoonia nr 5 d-moll, op. 47

Piletid: 160 EEK (10.23€), 120 EEK (7.67€)

www.erso.ee

2x20 min Megazone mängu
2h sünnipäevaruumi

Tavahind: 1400.-

Flaieriga: 1000.-

Broneeri sünnipäev tel. 50 25 293
Tartu Megazone
Turu 2 Tasku keskuse O korrusel
www.megazone.ee
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Tartu vargapoisid mängivad kaastundele, kuid himustavad
väärtesemeid

Pirogovil keelatakse taas
õllejoomine

Lõuna prefektuuri teatel on viimasel ajal Tartus ja selle lähiümbruses sagenenud alaealiste poiste poolt toime pannud varguste hulk.
Ennetusteenistuse vanem Marina Paddar ütles, et selliseid juhtumeid esineb ridamisi, kus pealtnäha süütute alaealiste poiste kamp
eakatelt inimestelt joogivett, telefoni helistamiseks või muud abi paluvad. Enamusel juhtudest lõppeb inimeste vastutulelikkus aga
vargusega nende endi kodudest. Kuna poisid oskavad olla väga usaldusväärsed, ei ärata nad oma abipalvetega kellegi silmis kahtlust.
Poistekamp võib päevas toime panna mitmeid vargusi, sageli minnakse korteritesse sisse ka lihtsalt lukustamata ukse kaudu. Vargapoiste meelisobjektiks on ennekõike sularaha, mobiiltelefonid, jalgrattad, aga ka kõik muu, mis vähegi silma hakkab ja väärtuslik on.
Politsei palub kõigil inimestel suhtuda sellistesse alaealistesse abipalujatesse äärmise ettevaatlikkuse ja tähelepanuga. Kindlasti ei tohiks
oma väärtuslikke esemeid (rahakotte, telefone) järelevalveta jätta ning kahtluse korral ei tohiks selliseid poisikesi oma koju lasta.
TE

Tartu tudengite seas populaarsel Pirogovi platsi haljasalal on
alates reedest taas alkoholi tarbimine keelatud. Tartu linnavalitsuse infospetsialisti Liina Laukuse sõnul on kehtiva linnavolikogu määruse kohaselt Pirogovi platsil lubatud vähese etanoolisisaldusega (kuni 6 % k.a) alkohoolse joogi tarbimine
15. märtsist kuni 15. oktoobrini. Pirogovi plats on piknikualana kasutuses alates 2003. aastast ning tervitab õllesõpru taas
märtsi keskpaigas.
TE

Tartus toimunud rahaveo-operatsioon
märgib euroajastu tulekut Eestisse
Esmaspäeva ennelõunal
võisid linlased Sõbra
Selveri parklas märgata
tavatut vaatepilti – automaatidega relvastatud
kaitsepolitseiekipaaži
terase pilgu all voorisid
G4S-i sularahadivisjoni
varasalvest autokastidesse tünnid, milles varjul värsked euromündid.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Rahalaadimise ajaks blokeerisid politseinikud osaliselt Sõbra Selveri parkla ning võtsid
sündmuskoha ümber ringkaitsesse.
Fotod: Kaupo Torim

RAHA TAGASI!

Hinnalise veose pealelaadimise ajaks blokeeriti politseisõidukitega osa Selveritagusest parklast. G4S-i töötajate hoolas tegevus jättis uudistavatele pilkudele vaid pelgalt
meetrilaiuse prao, kust sügispäikese valguses helkivat vastvermitud raha näha sai. Enamus eurorahast läks veokile
euroalustel või kinnipitseeritud
tünnidesse pakituna.
Tartu Ekspress selgitas välja,
et taolised rahaveo-operatsioonid toimuvad nüüd juba mitmel pool Eestis. Põhiosas veetakse praegu laiali euromünte, sest need kaaluvad enam
ja nende vedu on ajakulukas.
Paberkupüürid peaksid Eesti
Panga kinnitusel sama tee ette
võtma novembris-detsembris.
Varajase valmistumise eesmärk on, et krediidiasutustel
ja nende klientidel – näiteks
kauplustel – oleks juba enne
aastanumbri vahetumist piisav
sularahavaru tagataskust võtta.
„Saan niipalju kinnitada, et
esmaspäeval toimus tõepoolest
euro sularaha eeljaotus keskpangast krediidiasutustele ehk
kommertspankadele,“ sõnas
Eesti Panga pressiesindaja Viljar Rääsk. „Täpset eeljaotuse
operatsioonide mahtu ja siht-

Viiele ostjale, kes sooritavad 14.–20. oktoobril Eedeni lastekaupu müüvatest
kauplustest ostu, maksab Eedeni keskus raha tagasi. Loe lähemalt www.eeden.ee

14.–20. oktoobril Eedeni kauplustes:
N-Trend

Barbie, Spiderman ja
Hello Kitty lasteriided -10%
Laste teksad -10%

Lindex

Ostes 500 kr eest tooteid lasteosakonnast, saad ostult 150 kr alla.
Pakkumine kehtib normaalhinnaga
toodetele.

Mosaic

Kõik lastetooted 2=3

A&G

A&G kupongiga püsiklientidele kõik
lastetooted -20%. Lõika kupong välja
postkasti saabunud reklaamlehest!

Marat

Kõik lastekaubad -30%

Tipa-Tapa
lastejalatsid

Laste tennised -30%

Sokisahtel

Kõik laste sukkpüksid 70

Kukupai
lastekaubad

Cars ja Spiderman mütsi + sõrmiku
komplekt 120.-, tavahind 155.-. Kõikide
Kukupai lastekaupade poest 14.–20.10
sooritatud ostude vahel loositakse välja
500-kroonine Kukupai kinkekaart.

krooni!

Karupoeg
Puhh

Kõik Hello Kitty ja BEN 10 tooted -20%

Clipson

Vööd ja peavõrud -20%
Pakkumine kehtib tavahinaga toodetele.

LAUPÄEVAL, KELL 12–15 AATRIUMIS: Lasteriiete turg

punkte me ei avalda turvalisuse
kaalutlusel.“
Eurovedude turbeks kulub
13 miljonit

Eurode levitamisel kasutab riik turvafirma G4S teenuseid, kellel on selleks tarbeks
ostetud ja renditud enam kui
40 veokit. G4S-i kommunikatsioonijuht Julia Garanža jäi
Tartu rahavedu kommenteerides napisõnaliseks, öeldes vaid,
et G4S-i jaoks oli tegu tavapärase tööoperatsiooniga.
Midagi tavapärast seal siiski polnud, sest kui ametliku
teenuse kirjelduse järgi veab
väärtveoseid G4S-i enda väljaõppinud meeskond 1500-kroonise tunnihinnaga, siis euro turvalisuse tagamiseks paneb riik
lisaks välja automaatrelvadega kaitsepolitseinikud. Nagu
Tartu rahavedu näitas, ei toimu sularahavedu ühe autoga,
vaid sõidetakse kolonnis, kuhu
võib kuuluda kokku 4-5 autot.
Lisaks kasutatakse ka muid
turvameetmeid.
Kui varem on Eesti Pank
kinnitanud, et raha laialiveo
eest G4S-ile ei maksta, vaid
kõik kulud katavad krediidiettevõtted, siis turvalisuse tagamiseks panustab riik ikkagi.
„Eurole ülemineku üks üldprintsiipidest on, et kulud kaetakse seal, kus nad tekivad.
Sama printsiip kehtib ka sularahavedude ja selle turvalisuse
tagamise rahastamisel,“ sõnas
Viljar Rääsk.
Selle arvestusega eraldaski
valitsus augusti lõpus politsei- ja
piirivalveametile ning kaitsepolitseile kokku 12,9 miljonit krooni rahaveo turvalisuse tagamiseks eurole ülemineku ajal.

Lühiuudised

Tartu idaringtee
eelprojekt on valmis
Projekti kohaselt hakkab umbes
10kilomeetrine ümbersõidutee läbima
Tartu linna, Ülenurme, Luunja ja Tartu
valda, hõlmates ka üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda.
„Idapoolse ringtee väljaehitamisest
kujuneb kahtlemata Tartu sajandiprojekt, mille mõju ulatub iga praeguse
ja tulevase tartlaseni. Kesklinna liikluskoormuse oluline vähendamine annab
meile puhtama linnasüdame. Ümbersõidutee muudab liiklemise mugavamaks ka ümbruskonna valdade inimestele,“ ütles Tartu linnapea Urmas
Kruuse.
Idapoolse ümbersõidutee projekteerimis-ehitushange on kavas välja
kuulutada tuleva aasta jaanuaris ning
prognoositav ehituse algus on 2011.
aasta suvi. Idaringtee ehituseks taotletakse raha Euroopa Ühtekuuluvusfondilt. Projekti orienteeruv maksumus on
umbes 700 miljonit krooni.

Aardekirst tõi
kolmelapselisele
perele 10 000
krooni

Laupäeva südapäeval peeti Eedeni
ostukeskuse NS Kinga kaupluses Allan
Roosilehe juhtimisel õnnemängu Mister Edu. Kampaaniast said osa kõik inimesed, kes olid NS Kinga kauplusest
soetanud kaupa vähemalt 500 krooni
väärtuses. Iga ostja sai 100-võtmelisest
võtmekimbust valida ühe ja katsetada,
kas tema võti avab aardekirstu.
NS Kinga müügijuhi abi Jekaterina
Botsarova sõnul ei leitud võtit enne,
kui kimpu oli jäänud vaid 16 võtit.
„Kell 16.30 tuli üks neiu, kes oli oma
ostu sooritanud samal päeval Lõunakeskuses, oma õnne proovima.
Võitjaks sai kolme lapse ema Kristiina
Tomingas (pildil).“

UUEM
PARIM
VALIK
LASTEKAUPU
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Lastele uued ja põnevad lauamängud. Tule mängima!
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Toomkiriku põhjatorn avaneb
taevavaatlusteks

Kultuur

Vanemuise draamajuhiks saab Urmas Lennuk

Selge ilma korral toimuvad 14. ja 15. oktoobril kell 19–21
Tartu tähetorni astronoomiaringi korraldatavad vaatlusõhtud Tartu toomkiriku põhjatornis Toomemäel. Peale Kuu
on nendel aegadel võimalik vaadelda Jupiteri. Üritus on
kõikidele huvilistele tasuta ning selga tuleks kindlasti panna soojad riided. Sissepääs toimub sel ajal põhjapoolsema
torni uksest. Vaatlusõhtud jätkuvad edaspidigi toomkiriku
tornides. Üritused toimuvad ainult selge taeva korral. TE

Alates 1. augustist 2011 asub Vanemuise draamajuhi ametikohale Urmas Lennuk. Praeguse
draamajuhi Sven Karja tööleping lõpeb 2011. aasta suvel. Seoses sellega kuulutas Vanemuise teater septembris välja konkursi, kus vestlusvooru järel valiti välja kolm kandidaati. Need olid
Urmas Lennuk, Sven Karja ja Rein Pakk. Draamatrupi ja komisjoni poolehoid langes Urmas Lennukile. Lennuk omakorda tegi Sven Karjale ettepaneku asuda tööle Vanemuise draamatrupi
loomenõukogu liikme ning dramaturgina ning Rein Pakule asuda tööle Vanemuise draamatrupi
loomenõukogu liikme ning koosseisulise näitleja-lavastajana. „Mul on hea meel, et palju põnevat seisab ees. Julgen ausalt öelda, et ma ei tea, milliseks peaks kujunema Vanemuise draama.
See-eest ma tean väga täpselt, milliseks ta kujuneda ei tohi - Vanemuise draama ei tohi kujuneda selliseks teatriks, mis vaatajatega ei suhtleks,“ rääkis Urmas Lennuk.
TE

Fagotivirtuoos Martin Kuuskmann
annab Vanemuises kontserdi
Mustlaseks ma olen sündinud
Emajõelinnal olid alates ülemöödunud aastasaja keskpaigast
mustlastega tihedamad sidemed kui teistel Eesti linnadel. 1841. a
arvati meie maal ringirändavad romad Laiuse riigimõisa hingekirja ja loodeti, et nad jäävad ka Laiusele paikseteks. Mis küll
ainult osalt teoks sai. Tartu sagedased laadad ahvatlesid mustlasi siia tulema – mehi hobustega äritsema, naisi tulevikku ennustama, kui võimalik, siis maamehi-laadalisi haneks tõmbama.
Erilist võõrviha selle rahvakillu vastu ei tuntud. Oskasid hädapärast eesti keelt, neid peeti pooleldi omaks, kuigi nad ei sulanud maarahva hulka.
1910. a detsembris – seega pea täpselt sada aastat tagasi, kirjutas Postimees: „Meie ajal elavad mustlased, niisama kui juudid, mööda maailma laiali. Harilikult on nendel igal pool rändav eluviis, kuna neil sepatöö, hobuste ruunamine ja nendega
kauplemine, vargus ja muusika ülespidamise abinõuks on. Suurem jagu mustlasi elab Ungaris ja Rumenias.“
Ja edasi. Mustlastel on kõvad musklid ja hää tervis, mispärast nad ka harva põevad. Nemad
armastavad elu ja
sellepärast tuleb
enesetapmist nende hulgas väga harva ette. Nad õpivad
kergesti selle rahva keele ära, kelle
keskel elavad, nii et
mõnigi rändav mustlane kõneleb õige
mitut keelt.
Nende võõraste suhtes, kes mustlastele sõber on, on
mustlane läbikäimises aus. Vaenulikke võõraid aga umbusaldab ja on valmis igasuguseks kelmuseks.
16 aastat hiljem kirjutas ajaleht Vaba Maa järgmist. Varem,
kui meie rahvas nõidust ja posimist pelgas, oli mustlastel päris
kuldne põli. Igast talust anti neile midagi. Keegi ei tahtnud
mustlast tarest tühja kotiga minema saata, kartes, et muidu
võib mustlane kõik ära nõiduda. Nad elavad kindla elukohata
ja ise ütlevad sellise eluviisi kohta: kus kõht, seal kodu, kus õhtu
seal öömaja. Liiguvad ikka mitu perekonda koos, talust tallu,
külast külla. Lapsi on neil haruldaselt palju, jätkub vankri või
kelgu peale, naistel väiksemad veel kotiga seljas. Ise nimetavad
kotti „maaruks“. Ütlevad, et laps on „maarus“. Kaasas on neil
vooris koerad ja isegi sead. Koerad on õpetatud karja hoidma
ja paljud mustlased ongi oskuslikud karjased. Sead jooksevad
voori kannul koos koertega, ei ole neid tarvis nööri otsas järele vedada.
Varem peeti mustlasi lausa karjameistriteks, kuna tundsid
hundisõnu ja muid kunste. Oli mustlane karjaseks, ei tikkunud
hundid ligi. Läks karjast ära, kohe hundid kallal. Lauluhääl on
neil hea ja karjas olles laulavad ka eestikeelseid laule.
Vabadussõja ajal valgus omajagu mustlasi Põhja-Lätimaalt
Eestisse. Siin oli elu rahulikum ja kindlam. Sai sõda läbi ja piir
paika, ei tahtnud Läti võimud enam oma mustlasi tagasi võtta.
Nii jäigi neid omajagu Eestisse. Selle üle pahandasid kohalikud talumehed, sest mustlased söötnud oma hobuseid teeäärsetel heinamaadel ja sõtkunud hea rohu maha. Samal ajal käisid nende naised taludes toidupoolist mangumas. Vanasõnagi
hoiatas: laena aga mustlasele pada, pärast tahab paja sisse ka
kraami. Nii et tasus ettevaatlik olla.

Mustlastel on kõvad
musklid ja hää tervis,
mispärast nad ka harva
põevad. Nemad armastavad elu ja sellepärast
tuleb enesetapmist
nende hulgas väga
harva ette.

Reedel, 15. oktoobril tuleb
Vanemuise kontserdisaalis ettekandele Eino Tambergi fagotikontsert, milles soleerib üks tänapäeva mitmekülgsemaid fagotisoliste – Eestis sündinud ja kasvanud, aga
juba aastaid peamiselt USAs
tegutsev Martin Kuuskmann.
Tema repertuaar hõlmab muusikat barokist džässini ning oluline koht on seal nüüdismuusikal.
Lisaks Eino Tambergile on talle
fagotikontserdi kirjutanud ErkkiSven Tüür, Tõnu Kõrvits, Christopher Theofanidis, Gene Pritsker, Charles Coleman, Gregor
Hübner ja David Chesky.
Ettekandele tuleva fagotikontserdi kirjutas Eino Tamberg Martin Kuuskmanni tellimusel ning see valmis 2. detsembril 2000. aastal. Autori
sõnul oli kontserdi kirjutamine
väljakutseid pakkuv. “Martin
Kuuskmannile oli huvitav kirjutada, sest ta armastab rasket
repertuaari ja tahab nõudlikku
fagotipartiid,” sõnas Tamberg.
Fagotikontsert on meloodiline, ent tehniliselt keerukas

“Eino Tambergi fagotikontsert on tulise tehnikaga,
väga rütmikas ja samas ka üks
meloodilisemaid ja ulatuslikumaid fagotikontserte üldse,“ iseloomustas solist Martin
Kuuskmann reedel ettekandele
tulevat teost. „Selles leiab alati
midagi uut. Samuti olen oodanud koostööd Neeme Järviga
juba aastaid ja olen väga elevil,
et saan temaga ette kanda just
Tambergi fagotikonsterdi. See
saab olema sündmus,” lubas ta.

Neeme Järvi esineb Tartus ERSOga viimase kolmekümne aasta
jooksul kolmandat korda. Solistina astub üles USAs elav eestlasest
Foto: Internet
fagotivirtuoos Martin Kuuskmann (all).

Kontserdi teises pooles kõlab
Dmitri Šostakovitši mahuka
sümfoonilise loomingu üks tuntumaid ja imetletumaid teoseid
– 1937. aastal loodud viies sümfoonia.
Juhatab ERSO peadirigent
Neeme Järvi, kellele see on
viimase 30 aasta jooksul kolmas kord koos ERSOga Tartus
kontserti anda.
Muusikaauhinna Grammy
nominent

Martin Kuuskmann on oma
põlvkonna mitmekülgsemaid
fagotisoliste. Ta muusikaline
haridustee algas kuueaastasena Nõmme lastemuusikakoolis
kõigepealt klaverit, siis klarnetit

õppides. Seejärel siirdus Kuuskmann Tallinna muusikakeskkooli fagotierialale ning aastal
1995 sai ta solistidiplomi ja 1998
magistrikraadi Yale’i ülikoolis.
Kuuskmanni esitatud Chesky
fagotikontsert plaadil “Urban
Concertos” (Chesky Records)
oli 2007. aastal Grammy nominent parima nüüdismuusika
teose kategoorias. Tänu suurepärasele tehnikale, musikaalsusele ja eksperimenteerimisjulgusele on Martin Kuuskmann
tõestanud, et fagott võib edukalt
olla virtuoosne soolopill.
Kontsert algab reedel kell
19 Vanemuise kontserdimajas.
Kolmapäeval oli kontserdile
saada veel enam kui 500 kohta.
TE

Holistiline treening aasta iseendale!
Enesearengu koolitus, mis ühendab tänapäevased transpersonaalse
psühholoogia meetodid nii iidsete kui kaasaegsete teadmistega inimese
energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest.

• soodsad väljakuhinnad
• algõpe lastele ja täiskasvanutele
• sportlikud sünnipäevapeod
täiskasvanutele koos saunaga
• laste sünnipäevad Pipi, Printsessi.
Lotte, Mereröövli või
Ämblikmehega
Aegade broneerimine tel 5330 4941
ropkatennis@gmail.com
www.ropkatennis.ee

ROPKA TENNIS

Koolitus on mõeldud neile, kes tahavad paremini mõista iseennast,
otsivad oma kohta maailmas ning soovivad õppida kuulama oma intuitsiooni.

Koolitus algab novembris ja toimub Tartus aadressil Ülikooli 20.
Holistilise Teraapia Instituudi koolitusi tutvustav õhtu toimub:

21. oktoobril kl 18 Tartus, Ülikooli 20
Olete oodatud!
Holistilise Teraapia Instituut • www.holistika.ee • tel 637 2777

Koda
LottaKalevi
20, Tartu
Meie uksed on lahti:
E-R 11-18, L 11-16
Helista 55 999 191,
20. okt. kell 14 avame
massaazitoa.
Tutvumishinnad!

second-ha
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Õpilased pürivad taas suitsupriiks
Esmaspäeval algas üheksandat korda üle-eestiline võistlus „Suitsuprii klass“. Võistlusel
el osalevad klassid koos klassijuhatajaga otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud. Lisaks
suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu..
mist kontKlass kinnitab soovi olla suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse. Lepingu täitmist
iiks jäänud
rollivad õpilased ja õpetaja ise. Konkurss kestab kuni 11. aprillini 2011. Kõigi suitsupriiks
õeldud
klasside vahel loositakse välja 15 rahalist preemiat suurusega 5000 krooni, mis on mõeldud
matka, ekskursiooni või muu toreda klassiürituse korraldamiseks. Mullusel konkursil jäi
840-st alustanud klassist suitsupriiks 659 klassi ehk 78 protsenti osalenutest.
Suitsuprii klassi võistluse idee pärineb Soomest, kus võisteldakse juba 1989. aastast.
E
Nüüdseks on sellega seotud 20 Euroopa riiki, sealhulgas alates 2001. aastast ka Eesti.. TE

Uudised
Ehitusmess tuleb
mullusest suurem

Parapsühholoogide ja Tervendajate Liidu President,
2008.a. kuldmedal rahvameditsiini arendamise eest,
parapsühholoogiadoktor

INFO JA REGISTREERIMINE:
E-P kell 9-21, tel. 508 8237,
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321

Albert Stepanjan

INDIVIDUAALVASTUVÕTUD
JA KONSULTATSIOONID
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

Soome meeskoor
esineb Tartus
Laupäeval, 16. oktoobril külastab
Tartut meeskoor Brahe Ärkedjäknar
(BÄD) Turust. See on Turu rootsikeelse
ülikooli Åbo Akademi meeskoori Brahe Djäknar:i vilistlaskoor. ”BÄD on nii
aktiivse koori Brahe Djäknar:i tugiorganisatsioon kui ka koori vilistlaste suhtlemisselts,” sõnas Göran Grönroos,
kes on BÄD:i juhatuse liige ja Tartu
reisi üks organiseerijatest. Soome koor
saabub Tartusse 50 mehega, kes laulavad laupäeval, 16. oktoobri õhtul kell
18 Tartu ülikooli aulas. Kaasa teeb ka
meeskoor Gaudeamus.

Homsest võib autole
naastrehvid alla kruvida
Kui varem võis naastrehve kasutada 1. oktoobrist 30.
aprillini, siis tänavu on see
periood 45 päeva lühem.
Vastavalt teede- ja sideministri jaanuarikuus kehtima hakanud määrusele „Mootorsõiduki
ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded“ võib naastrehve sõidukil
kasutada alates 15. oktoobrist
kuni 31. märtsini. Muudatuse
ajendiks oli Tallinna tehnikaülikooli teedeinstituudi uuring,
mille kohaselt perioodi lühenemine vähendab teekatete taastusvajadust vähemalt 38 miljoni
krooni võrra.
Lamellid päästavad
kalendri jälgimisest

Tartu Ekspressile soovitasid
enamus vestluspartneriks olnud
rehvivahetustöökodasid justkui
ühest suust, et täpsest kalend-

ri jälgimisest ja rehvivahetusest
päästavad lamellrehvid, millega
võib liigelda aastaringselt.
„Vahe naast- ja lamellrehvide
omadustes on aasta-aastalt kahanenud. Nii et sellele, kes klaasjääs veega kaetud külateele eriti tihti ei satu, võiks lamellrehv
olla tõesti esimene valik,” arvas
Eurostauto varuosade müügijuht Lennar Bergmann.
Ka on hinnavahe kahel rehvitüübil sisuliselt olematuks muutunud. 15-tolliseid talverehve
pakutakse alates 700 kroonist,
nimeka brändiga sarnased tooted jäävad vahemikku 1000–
2000 krooni. „Üldiselt on rehvide hinnad möödunud aastaga võrreldes suhteliselt samad,
vaid allahindlusi pakutakse suuremaid ja ilma erilise kauplemiseta,” sõnas Bergmann.
Kas vahe rehvide kvaliteedis
on sama suur, kui see hinnas
väljendub, jääb enamasti ostja
otsustada. „Aga võib-olla põder

metsa vahel ei tea näiteks, et teil
on 40-aastane sõidukogemus
ja seal võib olla just on määrav
see kaks meetrit pidurdusmaad,
mis puudu tuleb,” arutles Bergmann.
Vaata ka netipoodi

Üha sagedamini tasub autoomanikel ka Internetti piiluda.
Enamus asjalikke rehvivahetustöökodasid võimaldavad tööaega broneerida kodulehe kaudu
ning tihti leiab internetipoodidest mõnevõrra soodsamad rehvid, kui seda pakuvad autoesindused või rehvikeskused.
Rasmus Rekand
Valik rehvide
netipoode:
www.reifendirekt.co.ee
www.rehvid24.ee
www.kummipood.com
www.rehvid.ee

TARTU AINUKE SPORDIBAAR Tulge KOSSU
RAATUSE vaatama!
reedel kl 19.30
liepajas lauvas kalev/cram0
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Milleks riskida? Valige võlgadeta - usaldusväärne firma ARUTECH!

Et netipoest saaks kindlasti autole õiges mõõdus jalavarjud tellitud, leiad spikri olemasoleva rehvi küljelt. Parameetrid on seal järjestuses rehvi laius (195), kõrgus (65) ja velje diameeter (15). Foto: Rasmus Rekand
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Reedel, 15.10
Tudengipäevade esimene kulminatsioon!
Enda nooruspõlvest ja tudengihullusest
ning meenutusi puberteedist, tuleb pajatama
legendaarne SINGER VINGER
Plaate söödab DJ Sven Sumberg

Laupäeval, 16.10
Tudengipäevade teine, pea viimane kulminatsioon!
Daamid ja Härrad, poisid ja tüdrukud- tudengid:
SMILERS
Plaadimasinat haldab DJ Onu Bella
Sissepääs: Tudenginädalal alates 18. eluaastast.
Reedel ja laupäeval 75 kr/4.80 EUR. Kannumeeste Selts priilt!

Pakkumine kehtib kuni 31.10.2010

Neljapäevast laupäevani Tartu Näituste messikeskuses vältav ehitusmess
tõotab mitmekülgset valikut – ehitusmessiga on leivad ühte kappi pannud
ka Siustsusmess ja Tööriist 2010.
16. korda toimuva ehitusmessi märksõnadeks on seekord uudsed
tehnoloogiad ja alternatiivenergia
aktiivsem kasutamine. Ekspositsiooniga on väljas rohkem kui 80 firmat.
Näiteks demonstreeritakse erinevaid
tule-, vee- ja hallituskindlaid plaate,
varasemast suurem rõhk on ka soojuspumpadel ja külmakindlatel akendel.
B-hall ehk telk on sisustuse päralt,
seal püüavad pilku omapärased disainialad. Tartu kõrgema kunstikooli tudengid tutvustavad õpitubades
kapinurka seisma jäänud lampidele
uue elu andmist. Tekstiiliteaduskonna II kursuse üliõpilased kutsuvad väikeseid külastajaid koos vanematega
valmistama omale mängunurka vaipa
või mänguplatsi ning kujundama mängunurka.
Ehitusmessi raames toimuvad mitmed seminarid. Uue kodu rajamisele
mõtlejad saavad vastused pangalaenude hetkeseisust kui ka eramu ja laenu
kindlustamisega seonduvast. Kinnisvarabüroo Uus Maa spetsialistid annavad
ülevaate Eesti kinnisvaraturust ning
tulevikusuundumustest.
Täispilet messile maksab 60 ja sooduspilet 40 krooni. Parkimine on messi
külastajatele seekord tasuta.

* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, kaela- ja peavalu
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

Vastuvõtt Tartus:
21. oktoobril
Aleksandri hotellis,
Aleksandri 42,
tuba 202
Jõgeval:
15. okt.

AKNAD –55 –60%
*kehtib koos siseviimistlusega tellides.
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McDonald’s korraldab avatud uste päevad

Uudised

Oktoobri viimasel nädalavahetusel korraldatakse kõikides McDonald’si restoranides üle Eesti huvilistele eksursioone, mille käigus
näeb oma silmaga, kuidas kiirsöögikoha köögis toidud valmivad. “Kõikides riikides, kus McDonald’s on avatud uste päevi korraldanud, on need osutunud väga populaarseks. Inimestele on pakkunud suurt huvi näha, mis toimub leti taga ehk siis tavapäraselt vaid
töötajatele mõeldud alal,“ rääkis Tomasz Nawrocki, McDonald’s Eesti ärijuht. Avatud uste päevade ekskursioonid toimuvad 30. ja
31. oktoobril kell 11–17 iga 20 minuti järel. Külalised võetakse sisenemisel vastu McDonald’si teenindajate poolt ning pärast grupi kogunemist viiakse osalejad ekskursioonile. Huvilistel on võimalik jälgida, kuidas valmivad McDonald’si populaarseimad toidud
ning küsida küsimusi restoranideketi kohta. Huvilistel palutakse eelregistreeruda selles konkreetses McDonald’si restoranis, kuhu
hiljem ekskursioonile soovitakse tulla. Täpsemat infot eelregistreerimise kohta saab telefonil 664 5670 või veebileheküljelt www.
mcdonalds.ee. Eestis on hetkel üheksa McDonald’si kiirsöögikohta, aasta lõpus avatakse Tartus kümnes. McDonald’s annab Eestis
tööd 490 inimesele.
TE

Politseipatrull pidas kinni eakalt
naiselt koti rabanud alaealised
7. oktoobril kell 12.50 teatas juhtimiskeskus politseipatrullidele, et
Tartus Anne tänav 28 maja juures rabasid poisikesed eakalt naiselt
koti ja jooksid majade vahele. Sündmuskohale kiirustanud politseipatrull võttis kannatanu autosse ning hakkas ümbruskonnas ringi sõitma.
Teine sündmusest informeeritud politseipatrull pidas Uus tänav 65
maja juures kinni kolm alaealist poissi ning kannatanu tundis nendes
ära kotirabajad. Kätte saadi kott, ühe poisi taskutest leiti kotis olnud
korterivõtmed ja 22 krooni.
TE

Sallimatuse juured on harimatuses
Norra õpilased rääkisid Raatuse gümnasistidele, kuidas algatus ja vastutus koolis enda kätte võtta

Sellel nädalal olid Raatuse gümnaasiumil külas
õpilased Norra rahvusvahelisest kolledžist,
et arutleda võimaluste
üle sallimatuse vähendamiseks noorte seas.
Üheskoos pandi kirja
ettepanekud, mis Eesti
koolikeskkonna tolerantsemaks muudaksid.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Esmaspäeva hommik algas
kuuele välisõpilasele Hongkongist, Uus-Meremaalt, Jeemenist, Tiibetist, Albaaniast ja
Soomest teisiti. Raatuse gümnaasiumi neljanda korruse klassis lebas nende ees laual intellektuaalne lahkamisobjekt –

küsimus sellest, mida saavad
eesti õpilased ja kool teha, et
vältida levinud sallimatust teistsuguse ees.
Nii püüdsid välisõpilased
koos kaheksa Tartu eakaaslasega leida näiteks retsepti, kuidas lähendada eestlasi ja venelasi või kaotada eelarvamused
nahavärvi ja seksuaalse kalduvuse suhtes.
Sallimatuse muster kordub
üle maailma

„Mulle ei tundu, et eesti õpilased oleksid sallimatud. Nad
paistavad olevat väga avatud, et
konflikt lahendada,“ iseloomustas Norra Red Cross Nordic
United World College´i õpetaja ja grupi juht Mariano Giam-

pietri Raatuse õpilasi. „Küsimus on rohkem selles, kuidas
seda teha.“
Materjali, mille üle juurelda,
said Norra õpilased omal nahal
tunda. Näiteks külastati Tallinnas okupatsioonimuuseumi,
etendati šokisituatsioone ning
analüüsiti Tartus skinhead’ide
toime pandud rünnakuid.
Kogemuste jagamisel ilmnes, et eelarvamuste tagamaad
on üle maailma sageli sarnased.
Näiteks Jeemeni hõimud on
sõjajalal seetõttu, et üks end teisest paremaks peab, ja Argentina katoliiklased protestivad
samasooliste abielu vastu, sest
kardavad kaotada midagi neile
igiomast. Moraal näib seisnevat
selles, et teineteise mõistmisest
ja aktsepteerimisest ei kaotaks

kumbki tegelikult midagi.
„Just kooli roll peaks olema
õpetada, et Eesti noored ise
oma elu juhiksid ja avatumad
oleksid,“ lisas üks Norra õpilastest Abdo Mohammed Gubran.
Emotsioonid lämmatavad
arutluse

Välisõpilaste külaskäigu eestvedaja, Raatuse gümnaasiumi
ajaloo ja riigiteaduste õpetaja
Marko Ringo ütles, et võimalused koolil vajalikud sammud
astuda on nüüd paremad kui
iial varem. Uus riiklik õppekava ja põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näitavad, et väärtustel peaks tulevikus olema hariduses kandvam roll. Ja seda on
hädasti tarvis.

Abdo Mohammed Gubran (Jeemen)
Norra Red Cross Nordic United World College

Mariano Giampietri (Argentina)
Norra Red Cross Nordic United World College õpetaja

Minu kodumaal on hõimusüsteem. Inimestel on lahkarvamused, mis tulenevad vähesest haridusest. Pidevalt püsivad õhus etnilised
konfliktid teiste hõimudega, mis toovad diskrimineerimist, surma ja kannatusi. Põhjuseid on
mitmeid, sageli ei teatagi, millest kõik algas. Ent
ajalugu kirjutab end uuesti. Riigil ei ole piisavalt raha ja Jeemenis ei ole piisavalt haritud inimesi, kes seda muudaksid. Kirjaoskamatus on

Minu kodumaal on sügavalt religioosne katoliiklaste kogukond ning mittereligioosne kogukond.
Konflikt on kestnud palju aastaid. Sel suvel pärast
väga pikki vaidlusi võeti vastu seadus, mis tunnistab samasooliste abielu samaväärseks traditsioonilise abieluga. Osa inimesi
tundis, et see kahandab
perekonna väärtust. Nad
tundsid, et uus seadus ahistab neid. Teine pool ütles,
et neil ei ole ligipääsu
ühelegi neist vabadustest, mis kaasneb
heteroseksuaalse
abieluga. Mõlemad
pooled väitsid, et
teine pool on
sallimatu.

väga kõrge. Aga meie lapsed võivad probleemi
lahendada. Lahendus võiks olla see, et tuua inimesed kokku ja arutada, asjad selgeks rääkida.
„Ma ei usu, et see on hea idee Venemaad vaenlasena näha. Ma ei ütle, et
unustage ajalugu, ma ütlen, et õppige ajaloost. Tehke vaenlastest oma sõbrad ja see muudab teie tuleviku stabiilseks.“

„On oluline teha vahet inimestel ja reziimidel.
Stereotüübid venelastest ja eestlastest on sageli kinni selles, kuidas inimesed käituvad igapäevaolukordades. Juba neist asjadest rääkimine ja dialoogi tekitamine on suur muutus.“

Rainer Pihlas (Eesti)
Tartu Raatuse gümnaasium
Minu kodumaal on suur venelaste rahvusvähemus. Osades klassides on õpilasi, kes
on religioossed või kellel on teine rahvuslik taust, näiteks venelased või romad. See
omakorda tekitab eemalehoidmist ja diskrimineerimist, kuigi erimeelsused rahvuste
vahel tulenevad ajaloost, mitte konkreetsetest inimestest. Vaatamata sellele, et sallimatuse küsimused on sageli kinni perekon-

„Kui hakkad 9. klassis rääkima II maailmasõja sündmustest,
siis klassi meeleolu on tavaliselt
äärmiselt Nõukogude Liidu vastane. Seal tuleb ka sallivuse küsimus sisse – see ei ole sageli enam
põhjendatud vastumeelsus, vaid
emotsionaalne lahmimine,“ nentis Ringo.
Kahjuks ulatub sama suhtumine sageli ka ühiskondlikesse teemadesse ja ilmneb, et nii II maailmasõja ajaloos kui ka tänases
Eesti poliitikas on eestlastel tegelikult väga arhailised vaenlasekujud. Nii kanduvad rahvusest tulenevad stereotüübid paratamatult
ka kooli igapäevaellu.
„Me tahame proovida seda,
et õpilane otsib ise ideid nende probleemide lahendamiseks,
proovib ära teha, mõelda ja vas-

nas ja meedia mõttemallides, saab kool õpilaste väärtuste kujundamisel palju ära teha.
„Lahendus sallimatusele peitub õpilastes endis ja meie õpetajates. Õpetajad võiksid meid sagedamini panna küsima, kuidas meie sellest olukorrast mõtleme ja miks nii mõtleme. Ma
arvan, et see võiks tõesti töötada.“

tutada. Nüüd on meie ülesanne
kooliperena leida need võimalused,“ sõnas Ringo.
Nii ei olegi põhitakistuseks
raha ega liiga aegunud maailmavaadetega õpetajad, vaid hoopis
see, kuidas ületada eestlastesse
sisse kodeeritud hirm uute asjade katsetamise ees. Ühe sellise
võimalusena näeb Ringo seda,
et Norra õpilaste pakutud ideed
koolis ellu viia.
Mariano Giampietri sõnul
tuleks sallimatuse vähenemise ootuses siiski kannatlik olla.
„Ma ei usu revolutsioonidesse –
ma arvan, et kui toimub revolutsioon, siis 10-50 aasta pärast toimub vasturevolutsioon. Kui sa
tahad tõelist muutust – siis peab
see toimuma aeglaselt, läbi dialoogi ja hariduse.“

Ideed
• Teemapäev. Mõned korrad aastas võiks koolis toimuda päev, mille
vältel arutab kogu koolipere vaid
ühe ühiskondlikult olulise teema
üle. Debattides oleksid võrdsed nii
õpilased kui õpetajad, kes kogeksid, kui paljudest eri nurkadest üht
küsimust võimalik näha on.
• Klassiruumis võiksid toolid asetseda hobuserauakujuliselt. Nii oleksid õpilased aruteludes võrdsed
partnerid.
• Eesti ja Vene koolide vahel tuleks
soodustada õpilas- ja õpetajavahetust. Teises keskkonnas viibivate
inimeste silmapiir avardub.
• Tolerantsusküsimused ei tohiks
olla ühe aine raames ette kirjutatud, vaid võiks olla arutlusel ühtviisi
nii keele- kui ka ajalootundides.
• Pärast tunde võiks õpilased korraldada klubisid, kus arutletaks
ühiskondlikel või kooliteemadel. Nii
süveneks noorte arusaam oma võimalustest koolis ise midagi ära teha
ja harjumus päranduks ka noorematele kaaslastele.
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Pühapäeval tennisehallis peetav zumbatantsu festival püüab Eesti rekordit

Teater

Suurepärast
suve meenutades
Maestro Olav Ehala,
Tanja Mihhailova,
Lauri Liiv
ja Alen Veziko.
Laulud Eesti filmi- ja
teatrimuusikast.

Kino

Sport

Vanemuise teatri suur maja

Cinamon 15.X - 21.X

TÜ Spordihoone (Ujula 4)

19. X kell 15 Appi! Ooper!?
20. X kell 19 Uinuv kaunitar
21. X kell 19 Kaos

Keelatud tants 3 (MS12) 14.X - 12,
14.15, 16.45, 19, 15.-21.X - 13.30,
15.45
Söö, palveta, armasta (MS12) 14.X
- 12.30, 15.15, 21.30, 15.-21.X 12.45, 18.45, 21.35
Resident Evil: Teispoolsus (K14)
14.X - 12.45
Varuvõmmid (MS12) 14.X - 15.45,
18, 15.-20.X - 14.45, 17.15, 21.X
– 14.45
Wall Street: Raha ei maga (MS12)
14.X - 21.15, 15.-21.X - 16
Scott Pilgrim terve maailma vastu
(MS12) 14.X - 13.15, 15.-21.X 12.15
Kaugsuhe (MS12) 14.X - 13.30,
15.X - 12.15
Saatan (K12) 14.X - 14.45, 16.30,
18.30, 20.15, 22, 15.-21.X - 18,
20, 22
Stone (K14) 14.X - 15.30, 17.35,
19.45, 21.50, 15.-20.X - 19.30,
21.45, 21.X – 17.15, 19
Sotsiaalvõrgustik (MS12) 14.X
- 18.45, 15.-20.X - 12.30, 15.15,
17.45, 21
Ootamatu tühjus (K16) 14.X - 20.45
Mina, supervaras (PERE, eesti
keeles) 15.-21.X - 12, 14.15, 16.30,
18.30, 20.30
Üksik mees (MS12) 21.X – 21.45

12. X kell 18 Tartu Sügispäevad
2010: Sügisaeroobika
14. X kell 19 Korvpall: Tartu Ülikool/
Rock vs Nevežis
15. X kell 12 Tartu Sügispäevad
2010: Spordipäev
15. X kell 19 Korvapll: Tartu Ülikool/
Rock vs Šiauliai

Vanemuise teatri väike maja
15. X kell 19 Kaunimad hetked su elus

16. X kell 19 Puhastus
(välja müüdud)
18. X kell 19 Monoteater Isa
(Jan Uuspõld)
19. X kell 19 Sviit
21. X kell 19 Figaro pulm

Sadamateater
19. X kell 19 Paanika

Genialistide Klubi
16. X kell 15 Kokku tulek
(kontsertetendus)
17. X kell 11 Noorte Teatritehas:
Minu elu ilma minuta (esietendus)
17. X kell 15 Kokku tulek
18. X kell 19 Ekstaas
19. X kell 19 Kaks naist köögis,
banaanist rääkimata
20. X kell 19 Eesti Improteater:
Jää hüvasti, Eesti kroon...

LYjlm9l`]fY
C]kcmk]k

Keeltemaja Paabel fuajee

Tartu Jaani kirik

9d_mkc]dd)1&Had]la\]]de_akl
Had]lad]nabYHad]laeYYadeYe_a%
hmfcla\]k)--cj 1$1(Ä!$
h]fkagfjbY/%)*Y&hadYf]
)+(cj 0$+(Ä!&Lgaemeakh]nYd
had]la`af\)0(cj ))$-(Ä!&
Af^g#+/*-(-1.*-&
ooo&cgflk]jlcgjjYd\mk&]]

15. X kell 19 Altermanni näitetrupp
Meised... ja nahed!”

15.X kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund

Eesti Rahva Muuseumis
15. X kell 18 Muusikaline etendus
Laulukaupmees

16. X kell 11 Eesti MV
iluvõimlemise rühmkavades

Turu spordihoone (Turu 8)
17. X kell 10 Tartu Karikasari
lauatennises, I etapp

Tähtvere Tantsukeskus
17. X kell 15 Zumbafestival

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aiamaterjali, höövelmaterjali.
Tel 509 2168, laur.pojad@gmail.com.
OÜ Vesmaco valmistab klaasplastikust mahuteid ja septikuid
(2-60 m3), õli-bensiinipüüdureid.
Garantii. Sertifikaat ISO 9001-2000.
Tel/faks 733 9833, 521 2753,
tartu@vesmaco.ee.

Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.
Kuivad kaseklotsid võrgus.
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.

Loomad

KLIINIK

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama!
T–R 14–18, L 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.

Pakun tööd
Lisatöö. tel 502 8358,
Info: www.tervislikmuutus.com
Tööd saab suhtleja inimene. Tööaeg
E-R 16.30-20.30. Tel 5669 0073.

Otsin tööd
Tudeng otsib tööd koduabilisena.
Kogemustega. Tel 5828 1217,
gretestina@gmail.com.

Toomas Põld
Eesti Korteriühistute Liit
Kalle Virkus
Kristel Altosaar

Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid
suurused 36-52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

Teenus

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu
Abistame aedade korrastamisel,
koristamisel ja pisematel remonttöödel. Tel 5340 9060.

KÜ raamatupidamine soodsalt.
Küsi pakkumist tel 5690 0676.
Liivapritsitööd. Puhastame teie
maakivist või tellisest seina. Tuleme
kohale üle Eesti. www.liivaprits.eu,
tel 5622 2742.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
San-tehnikud. Tel 5372 1146.
Torutööd, elektritööd, boilerite
puhastus. Tel 5552 8525.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Erasõim ootab nii vene kui eesti lapsi.
Info www.muumimaailm.ee.

PÄI
KE

Riided

Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Küte

Lastehoid

Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!

Jaanus Tamm

Ehitusmaterjal

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076

Margus Hanson

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Segaküttepuu (2 m, transpordiga
Tartu piires 300 kr/m3).
Tel 5622 2742.

16.X XVII Tartu Rahvamuusikapäev ERMi näitusemajas, Tiigi Seltsimajas, Plink Plonk’is

LOOMA

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

Vanemuise kontserdimaja

20. X kell 11 ja 18 Kloun Kohupiimu
sügisjutud

Tartu Mänguasjamuuseumi
Teatri Kodu

A. Le Coq Sport spordimaja

Kontsert
15.X kell 19 Martin Kuuskmann ja
Neeme Järvi
20.X kell 14 laste muusikaline
etendus Kuldsed torud
20.X kell kell 19 Ted Curson (USA)

*)&gclggZjad

viisiga, siis on see toonud tantsusaali ka need, kes pole varem tantsimise
ega aeroobikaga tegelenud. Samas on treeningud nauditavad ka kogenud
tantsuhuvilistele, nii meestele kui naistele. Zumba treeninguid pakuvad
Tartus mitmed spordiklubid ning tantsustiil on kiirelt vallandanud ennenägematu zumbavaimustuse. Tähtvere tennisehalli kolmele tenniseväljakule
mahub palju tantsusõpru ning üheks ürituse eesmärgiks on püstitada ka
Eesti rekord zumbatantsus.
Pilet 25 (õpilastele-üliõpilastele ja pensionäridele) / 50 krooni. Lisainformatsiooni ürituse kohta leiab Tähtvere Tantsukeskuse kodulehelt
http://tartutants.ee
TE

Põllundus
Kündmine. Tel 513 4597.
Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Viin ära kasutu kodumasina, teleka
jne. Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis
Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste)
ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt. Tel 515 9381,
www.lymfiteraapia.com.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21,Tartu.

Teated
Perekasvatuse Instituut korraldab
Tartus 30.10–12.12 lapsehoidja II
koolituse.
Kogu kursuse hind 4000 kr. Info ja
registreerimine koolitus@pki.ee,
tel 5378 9092, www.pki.ee

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
al 1110.175/70 R 13 al 475.- 225/45 R 17
kontroll
ASLOY• Tehnoülevaatuseelne
al 1150.al
500.195/70
15
C
175/65
R
14
ja vajadusel vigade kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus 185/65 R14 al 510.- 245/75 R 16 4x4 al 1400.• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4 al 1450.SA
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 560.- 265/65 R 17 4x4 al 1700.-

Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tartu Regional Energy Agency

ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 775.- Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.

RAV
ILA

Uudised

Pühapäeval, 17. oktoobril kell 15 toimub Tähtvere tennisehallis tantsuüritus
Zumbafestival, mille tarbeks suletakse hall pallimängijatele ning tenniseväljakud muutuvad avaraks tantsusaaliks. Kahetunnist zumbatreeningut Tähtvere tennisekeskuse 2000-ruutmeetrises tennisehallis viivad korraga läbi kolm
zumbatreenerit ning ürituse eesmärgiks on pakkuda kõikidele osalejatele
lõbus ja tervislik pärastlõuna, mille käigus saab tutvuda erinevate zumba-stiilis tantsudega ning ammutada üheskoos aktiivsest tantsutrennist hulgaliselt positiivset energiat. Zumba on tantsuline fitnessiprogramm, mis sisaldab
endas Ladina-Ameerika, hiphopi, kantri, kõhutantsu ja paljude muude stiilide tantsuliigutusi ning muusikat. Kuna tegu on lihtsa ja lõbusa treening-

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

8

Neljapäev, 14. oktoober 2010

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

SUPERPAKKUMINE!

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00
www.japanparts.ee

Tähe 127A, Tartu 50113
Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

Tartu Näitused messikeskuses

14.-16. oktoober 2010 N 11-18, R 10 -18, L 10-16
too
16. ok

ODU
bril K

FO
A IN
LOOJ

PÄ E V

Esitleb

Rummjaviin
Conor McPherson

Tartu Ehitusmess

Tööriist 2010

Info: A S Tar tu Näitused
tel 742 1662, ter je@tar tunaitused.ee
Seminaride, töötubade ja infopäeva ajakava v t.
www.tar tunaitused.ee/ehitusmess

Sisustus 2010

Laval on OTT SEPP Lavastaja TANEL JONAS
Kunstnik LIINA UNT

ESIETENDUS 3. novembril
Sadamateatris

Muusikaline kujundaja MARIO PULVER

