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Emajõe tänav sai uued kõnniteed ja vahtraallee

Uudised

Rekonstrueeritud Emajõe tänaval saab nüüdsest jalutada kaldapealsel vahtraalleel või otse jõe ääres kulgeval kõnniteel. Ligi viie
miljoni krooni eest uuendatud tänav on saanud täiesti uue ilme.
Emajõe tänava rekonstrueerimise käigus langetati seal kasvanud vanad vahtrad ja nende asemele istutati 69 umbes nelja meetri kõrgust uut puud. Lisaks sõidutee asfalteerimisele rajati tänavale
betoonkivikattega kõnniteed ja uus valgustus. Jõe äärt pidi kulgevale vahtraalleele paigaldati pingid ja prügikastid. Betoonkivist katte
sai ka Väike-Emajõe tänav. Rekonstrueerimise käigus paigaldati nii
Emajõe kui Väike-Emajõe tänavale sadeveetorustik ja restkaevud.

Emajõe ja Väike-Emajõe tänavate rekonstrueerimine läks linnale maksma kolm miljonit, sellele lisandus 1,8 miljonit krooni
EASilt kaldaäärsete kõnniteede ehituseks ja haljastuseks ning
valgustuseks.
Emajõe tänava kaldakindlustuse rekonstrueerimine on üks etapp
regionaalarengu fondist rahastatavast projektist, mis hõlmab erinevate lõikude kaupa Emajõe kallaste korrastamist. Projekti kogumaksumus on 33,5 miljonit krooni, millest Tartu omaosalus moodustab 11,5 miljonit krooni. Tööde lõpptähtaeg on 2011. aasta
november.
TE

3,5 tundi internetis tõi 10 000-kroonise mobiiliarve
Nutitelefon võib teha omanikule karuteene ja lülituda märku andmata ülikallile andmesidele
Kahe nädala eest ühendus tartlanna Marika
Pastaku tütar ema telefoniga kodusesse traadita interneti võrku, et
mõned tunnid virtuaalseid igapäevatoimetusi
teha. Ometi ei teadnud
ta seda, et mobiiltelefon
otsustab ise, millist andmesidet kasutada, ega
vali ilmtingimata tasuta
wifit, vaid košmaarse
hinnaga mobiili-interneti.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

“Tüdruk võttis minu telefoni – ta teadis, et telefoniga saab läbi wifi koduse võrgu
tasuta internetis käia - ühendas telefoni monitoriga ja läks
netti. Arvas, et nii ongi, saabki
tasuta,” meenutas igapäevasena tundunud tegevust pereema
Marika Pastak.
Lühisõnum, mis 26. oktoobril,
poolteist tundi pärast kolme ja
poole tunnist internetikasutust
Marika Pastaku telefoni potsatas, polnud aga enam midagi

tavapärast. Nimelt teatas mobiilioperaator EMT lakooniliselt,
et Pastaku mobiilisaldo, mis
jääb enamasti paarisaja krooni
piiresse kuus, on nüüdseks paisunud 10 872 kroonini.

krooni asemel vastavalt 35 ja 25
krooni megabaidi eest.
Marika Pastaku sõnul oli arve
ebaõiglane, sest mobiiltelefon
ei andnud võrgu vahetusest
märku ja ka saldoteatega lühisõnum saabus hilja.

Interneti eest 50 krooni
minutis

EMT tühistas arve

Asja uurimisel selgus, et
koduse wifi asemel oli mobiiltelefon Nokia E51 võtnud
paremaks ühenduda võrku üle
EMT pöörduspunkti (APN-i)
aadressil internet.emt.ee, kus 1
MB andmemahu tasu mobiilse interneti paketti mitteomava
kliendi jaoks on 40,68 krooni.
Suhtluskeskkondi, veebilehti ja
videoportaali Youtube külastanud peretütrel täitus selle ajaga
aga andmemaht 263 MB, mis
teeb ühe minuti internetikülastuse keskmiseks hinnaks veidi
enam kui 50 krooni.
EMT-ga suheldes selgus, et
tegelikult on mobiilse interneti
kasutamise teenus täiesti tavapärane ning selle paketiga liitu-

EMT kliendihaldurid Piret
Sepa ja Kristiina Leks suhtusid
juhtunusse mõistvalt ning tühistasid Pastaku arve esialgu 9900
krooni ulatuses, hilisema kirjavahetuse peale ka ülejäänud
800 krooni mahus.
Nad rõhutasid, et SIM-kaardi
kaudu toimuva andmevahetuse
eest vastutab klient, kuid möönsid, et oma roll on ka nutitelefoni iseotsustusvõimel. “Soovime
informeerida, et Nokia E51 telefonimudelil toimib andmesideühendus nii, et üldjuhul kasutab
telefon tõepoolest andmesideks
wifit, kuid kui wifi signaal on
nõrk või kaob ära, jätkab telefon
automaatselt mobiilse andmeside kasutamist,” kirjutas Leks.

EMT automaatne saldoteade, mis enam kui 10 000 krooni kulutamisest teada andis, ei suutnud hiigelarvet ära hoida – sõnum saabus mobiili poolteist tundi pärast seda, kui Interneti kasutamine
juba lõpetatud oli.
Foto: Kaupo Torim

nud lepingulised kliendid võivad telefoniga võrgus surfata
piiramata mahus kõigest veidi
enam kui 100 krooni eest. Kuna
aga Marika Pastakul sellist

paketti polnud, rakendus talle
teine, kordades kallim hinnakiri. Samast põhimõttest lähtuvad
ka operaatorid Elisa ja Tele2,
kuid nemad küsivad kliendilt 40

“Telefoni kasutaja kasutab enda
teada teenust wifi levialas, kuid
tegelikult on signaali puudumise
tõttu telefon hakanud kasutama
mobiilset andmesideühendust.
Edaspidi palume olla väga tähelepanelik mobiiltelefoni kasutamisel.”
Lühisõnumiga saldoteate
saatis EMT aga automaatselt
seetõttu, et selle saab iga klient,
kelle arve tõuseb tavapärasest
hüppeliselt suuremaks.
Marika Pastak jäi EMT pakutud lahendusega rahule. Siiski möönis ta, et mobiili kasutuses tuleb nüüd teha korrektiive. “Uurime ise, et mida teha
– kas üldse välja lülitada internet telefonist? Väiksem laps on
ka peres kasvamas, et jumala
pärast ei juhtuks enam selliseid
asju,” sõnas ta.
Lihtsam lahendus on määrata enda mobiilile automaatne saldoteade, et sõnum telefoni tekitatud interneti-kulust
jõuaks kohale enne, kui EMT
saadetu pärast seda, kui kopsakas arve juba tekkinud on.

Elektroonikaspetsialist: eurokalkulaator täidab oma eesmärki
Sel nädalal potsatasid
eurokalkulaatorid ka
paljude tartlaste postkastidesse. Vidina lahti
lammutanud spetsialisti
hinnangul on seade küll
lihtne ja odav, ent täidab
eesmärki.
Rahandusministeeriumi
eurokommunikatsiooni projektijuhi Ingvar Bärenklau sõnul
on Eestisse tellitud 580 000
eurokalkulaatorit. Nii on ka
paratamatu, et mõned kalkulaatorid osutuvad praagiks.
“Tavapäraselt arvestatakse
seda laadi toodete puhul probleemsete toodete osakaaluks
umbes 0,3 protsenti ning seda
teades ongi tootja saatnud meile suurema koguse, arvestades
ka garantiivaru.” Niisiis võib üle
1700 Eestisse tellitud kalkulaatori tõrkuda.
Kalkulaatorite tootja, Hiina
ettevõte Putian Hanjiang Bai Li
Electronics Co on andnud seadmele kaheaastase garantii ning
neid saab välja vahetada Euronicsi poodides.
Odav tehnika, aga töötab

Võrust pärit uue tehnoloogia
ja elektroonika spetsialist Janno
võttis postkastist leitud kalkulaatori professionaalsest huvist
tükkideks. “Esmajoones huvitas
mind, mis firma toodanguga on
tegu, kuna tagapõhjal puudusid
sellised andmed nagu valmistaja, seerianumber jne,” selgitas
ta.

Eurokalkulaatorit on tootja teatel sõltuvalt kogusest võimalik tellida hinnaga alates umbes kuuest Eesti kroonist tüki kohta. Elektroonikaspetsialisti kinnitusel aga täidab seade odavuse kiuste oma
eesmärki edukalt.
Foto: erakogu

Eurokalkulaatoris on üks
mikroskeem, tundmatu firma
toodang, millel pole vähimatki
markeeringut. “Eks selliste kalkulaatorite tootja eesmärk on
kindlasti toota palju ja odavalt
ja ilmnevad tavalised pisivead,”
lisas Janno, tuues näiteks, et
eurokalkulaatori komponendid
on pisut viltu paigaldatud.
Kalkulaatori töökindlus oleneb Janno sõnul sellest, kui korralikult on tehtud mikroskeem,
mis kõike juhib; kas kasutatava
toiteallikaga ehk patarei tervisega on kõik korras ja kas kaabel kalkulaatori ekraani küljes
annab korralikult ühendust.
“Pisivead koostes ei mängi

eriti rolli töökindluses. Kindlasti on kalkulaatorid võimelised
töötama pikki aastaid. Kokkuvõttes võib öelda, et asi täidab
oma eesmärki siiski üsna edukalt ja eurod saavad kroonideks
arvestatud,” lisas spetsialist.
Eurokalkulaatoreid on edukalt jagatud eurole ülemineku
eel ka Maltal, Küprosel, Sloveenias ja Slovakkias.
Eestis jagatakse laiali 561 000
eurokalkulaatorit. Saadetiste
kättetoimetamine lõpetatakse
järgmisel kolmapäeval. Kalkulaatorite hange läks maksma 4,5
miljonit krooni, poole summast
tasus Euroopa Komisjon.
Lõunaleht
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Sebe pileteid saab nüüdsest kauem ette soetada

Sähvatus!

SEBE bussipileteid on senini saanud osta 10 päeva ette bussijaamade kassadest või internetist.
Novembri algusest pikenes eelmüügi periood 30-le päevale ning pileteid saab internetist soetada kõigile kaugliinidele. Bussipiletite müügi edendamiseks ning mugavamaks korraldamiseks
hakkavad e-piletid kõigile reisidele olema sellised, millega reisija saab otsejoones bussi peale
minna.
“Eakamad inimesed, turistid, grupis reisijad ja ka teised meie reisijad on avaldanud soovi bussipileteid oluliselt varem broneerida ning välja osta. Eriti soovitakse oma reisiplaanid varakult paika panna just pühade perioodiks,” rääkis muudatustest SEBE juhatuse esimees Kuldar Väärsi.
Tulevikus on kaalumisel piletite müügi alustamine kuni 3 kuud ette, seda just eriti stabiilsetel
ja sissetöötanud bussiliinidel nagu Tallinna–Tartu vahel sõitval täistunni ekspressil.
TE

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Pangakontorile koidab
Tartus viimane tööpäev
Kui veel aasta alguses
lubas Parex panga Eesti
tegevjuht Sofia Krist, et
kõik panga filiaalid jäävad kahjumile vaatamata
alles, siis augustist Parexi
jälgedes edasi tegutsev
Citadele pank enam nii ei
arva. Reedel on Citadele
panga Tartu kontoris viimane tööpäev.

Parexist sai Citadele pank

Muutused Parexis said alguse märtsis, mil Läti riik otsustas majanduskriisis kõrbenud
Parex panga varadest moodustada uue – Citadele panga. Ümberkujundamise käigus
tegi riik panka suuri rahasüste kokkuleppega, et tulevikus
omadele jalgadele tõusev pank
investeeringud tagastab. Nii
on juhtkonna printsiip töötada

Citadele panga reklaamlause “Head muudatused” omandas tartlaste jaoks vastupidise tähenduse, sest panga Soola tänaval asuv
kontor suletakse homme.
Foto: Rasmus Rekand

kokkuhoidlikult ning viia pank
kasumisse. Üheks osaks kokkuhoiust saigi Tartu filiaali sulgemine.
“Tartu kontoris töötas kolm
inimest, kellest kaks on tänaseks uue töö leidnud. Loodan,
et kolmas inimene, kes tegeleb
praegu kontori sulgemisega,
leiab peatselt uued väljakutsed,”
sõnas Anton. “Põhimõtteliselt
suuremaid koondamisi ei ole viimasel ajal olnud. Pärast Parexi
ülevõtmist Läti vabariigi poolt,
vahetati välja tippjuhtkond nii
Eestis kui Lätis. Uue juhtkonna
peamiseks ülesandeks oli panga restruktureerimisprotsessi
läbiviimine, mis lõppes Citadele
panga loomisega.”
Pank keskendub hoiustele
Anton avaldas lootust, et inimesi, keda Citadele panga Tartu kontori sulgemine mõjutab,
ei ole. Ka ei soostunud ta avaldama, kas pank Tartus sulgemi-

se tõttu juba ka kliente kaotanud on. Samas kinnitas ta, et iga
kliendiga võetakse tema vajaduste välja selgitamiseks otse
ühendust.
Uute Tartu klientide püüdmiseks on pank sisse viinud aga
e-hoiuse teenuse. Selle abil saab
klient vormistada hoiuse läbi
Citadele kodulehe, pärast mida
on kliendil 6 kuud aega, et sooritada lõplik identifitseerimine
Citadele panga või Eesti Posti
kontoris.
“Meie eesmärk Eestis ei ole
konkureerida suurpankadega, vaid olla kliendile pigem
alternatiivne lahendus, pakkudes häid tootelahendusi. Hetkel tegutseme laenutoodete ja
krediitkaartide täiendamisega
ning jätkame kõrgete hoiuseintresside ja unikaalsete hoiustamistoodete pakkumist,” sõnas
Anton.
Oliver Kund

Esmaspäeval avati Lõunakeskuses pidulikult rändnäitus “Tere, euro!”. Avamiskõnedest tegusamaks kujunes aga suveniirmündi vermimine, mille iga külastaja endale mõõduka kehalise
tegevuse abil valmistada sai. Esimesena masinal vändast haaranud rahandusminister Jürgen Ligil
(vasakul) tuli rahasepistamisega sedavõrd tükk tegemist, et see linlaste fotoaparaadid välkuma ja
erakonnakaaslase Tartu meeri Urmas Kruuse (paremal) veidi punastama pani.
Foto: Oliver Kund
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+0.50
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MOLIÈRE

www.vatteater.ee

Citadele panga arendus- ja
turundusdirektor Karl Anton
ütles Tartu Ekspressile, et siinse kontori kaotamise taga on
kaks põhjust. “Esiteks on sellised otsused alati äripõhised ja
teiseks on Tartu kontori sulgemine loogilisem, kuna tartlased
on aktiivsemad internetiteenuste kasutajad kui näiteks Narva
elanikud,” sõnas Anton.
Nii jäävad Citadele pangakontorid alles küll Narva ja Tallinnasse, kuid Tartu klientide
puhul loodab pank, et nad saavad hakkama internetipangas ja
sularahaga arveldamata.

22. novembril kell 19.00 Tartu Sadamateatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning teatri kassas
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Sõbra keskuses peetakse isadepäeva laata
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Eesti aasta imelisim vanaema
naudib Tammelinnas tegusat elu

3llVPHG
7RHWDYDG

Uudised

13. ja 14. novembril toimub Tartu Sõbra keskuse parklas isadepäeva laat,
pühapäeval kell 14 annab kontserdi Reet Linna.
Isadepäeva laadal müüakse käsitööd, kosmeetikat, spordiriideid, voodipesu ja rõivaid igale vanusele. Ka Maxima supermarketis ootavad kliente isadepäeva sooduspakkumised. Tavapärasest odavamalt saab nii kala- kui lihatoite
ning maiustusi. Laadakorraldaja Aivar Lauri kinnitusel on laadale registreerunud juba üle 80 kaupmehe. “Osta saab näiteks värsket ja suitsutatud kala,
liha- ja pagaritooteid, maiustusi, käsitööd ning palju muud,” rääkis Laur.
“Kohal on ka kirjastus Koolibri suure valiku raamatutega.”
Laat toimub Sõbra keskuses aadressil Võru tänav 55 ja on avatud 10–19. TE

/DXOXSlHYDNRUUDOGDE

Juba neljandat aastat
valiti hingedepäeval, 2.
novembril imeline vanaema ja imeline vanaisa.
Sel aastal valiti esmakordselt imeliste seast
kõige imelisemad – aasta
vanaema Ilvi Roostar
Tartust ja aasta vanaisa
Tõnis Ülemaantee Hiiumaalt.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

SIMPLY CLEVER

Rehvivahetus
alates

350.

(22,37 )

Audi ja koda
ametlik koostööpartner

Aasta Auto

Sepa 24b, Tartu  Tel 7300 858
info@aastaauto.ee  www.aastaauto.ee

Ilvi Roostari hubases kodus
Tammelinnas on laual lillevaaside ning alpikannipoti keskel ka
tänavused autasud. Ning kauss
kommidega. “Igaks juhuks,
täna ju mardipäeva laupäev –
äkki tuleb mõni mardisant,”
räägib Ilvi. Ta ettevalmistused polnud asjata – peagi tulidki mardid kaugelt maalta, kelle kotti kommid pärast laule ja
mõistatusi kadusid.
Aasta vanaema 2010 ja imeline vanaema 2010 tiitlitega pärjatud Ilvi Roostar on lisaks viiekordsele vanaemaks olemisele juba poolteist aastat ka vanavanaema. “Tegelikult on kuu
veel puudu,” täpsustab ta ning
lisab, et varsti on ka teine lapselapselaps sündimas. Kõige
vanema lapselapse poeg Markus elab koos vanematega Tallinna lähedal ning temaga pole
nii sageli võimalik kokku saada,
kui ehk tahaks. Kuid siiski toimuvad külaskäigud Tallinnasse
või siis lapselapse perel Tartusse nii sageli, et kõige tillem kõige
vanemat võõrastama ei hakkaks.
Lapselastest noorim õpib
Miina Härma gümnaasiumi 11.
klassis, teised on ülikoolides või
juba tööl. Üks laps, pojapoeg,
elab vanaema juures ja õpib
Tartu ülikoolis.
Aega ei jagu

“Pensionäri elu on nii kiire,”
alustab oma igapäevastest tegemistest rääkimist aasta vana-

Viiekordsel vanaemal ja vanavanaemal Ilvi Roostaril virget vaimu jätkub – ta on korraga tegev nii
võimlemisrühmas, ansamblis kui ka seeniorõpetajate klubis.
Foto: Kaupo Torim

ema, naerukurrud silmanurkades säramas. Kaks korda nädalas käib ta Kodukotuse võimlemisrühmas – et luud-kondid
ikka painduksid ning lihased
vajalikul määral veniksid. Kord
nädalas on ansambliga lauluproov, sealsamas Kodukotuses.
Kord kuus koguneb seeniorõpetajate klubi ning koos klubilistega on käidud vaatamas erinevaid Tartu koole. “Koolid on
praegu nii kenaks tehtud ja ega
niisama sinna sisse ei astu. Nüüd
oleme aga endiste õpetajatega
saanud paljudes koolides käia.
Järgmine kord lähme Annelinna gümnaasiumisse, vene õppekeelega kooli eesti keele tundi,” on endine õpetaja, kelle üks
osa suurest südamest kuulub
ikka veel koolile ja õpetamisele,
tänulik oma kolleegidele.
Ema jälgedesse on astunud
tütar Tiina Hang, kes on õpetaja Kammeri koolis.
Hoolt ja aega vajavad ka kaks
karvast kassi, kellest vanima

tõid lapsed aastaid tagasi Hiiumaalt Tartusse ning teine on
tema järglane.
Kirglik reisija

“Varem käisime palju reisimas, nüüd aga aitab,” räägib
vanaema Ilvi, kes on pea kõigis
Euroopa riikides käinud. “Palju oleme reisinud ka Kodukotuse ansambliga, viimati käisime
Kiievis, oleme käinud ka Estol,”
räägib Ilvi.
“Meie 12-liikmelises ansamblis on nüüd juba kaks imelise
vanaema tiitliga ja üks imelise
vanaisa tiitliga pärjatud liiget,”
rõõmustab Ilvi ning lisab, et on
oma tiitli eest tänulik Kodukotuse juhatusele. Sest valiku
tegemine sõltub paljuski sellest,
milline kiri kandidaatide esitamisel kirjutatakse. Iseloomustusest sõltub, kas jäädakse komisjonile silma või ei, kandidaate on palju ning komisjon teeb
nende seast oma valiku.

Tiitliga mingeid olulisi kohustusi ei kaasne, küll aga järgnes selle väljakuulutamisele
väga meeldiv tunnustus paljude poolt, kellega Ilvi kunagi on
kokku puutunud.
“Mulle helistasid ja mind
õnnitlesid sellised inimesed,
kellega ma pole aastakümneid
rääkinud,” on Ilvi õnnelik.
Tiitliga imeline vanaema kaasa antud 5-päevase sanatooriumituusikuga läheb Ilvi viieks
päevaks Pärnusse tervist kosutama. “See on mul esimene
kord sanatooriumisse minna,”
rõõmustab tiitliomanik. “Ma
pole sellist luksust endale veel
kordagi lubada saanud.”
Sanatooriumi asukoht lubati endal valida ning Ilvi valis linna, kus ta kunagi nooruspõlves
elas – enne kui Tartusse kolis.
Ka Pärnus töötas Ilvi kooliõpetajana ning sellest ajast on sinna
linna jäänud sõbrannasid ja tuttavaid, kellega koos saab protseduuridest üle jääva aja veeta.
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Politseimaja juurde kavandatakse
fooriga ülekäigukohta

TKK õppejõu tööd said USAs
auhinnatud

Linnavalitsus otsustas osaleda rahvusvahelises projektis, mille tulemusena rajatakse Riia tänavale politseimaja juurde jalakäijatele fooriga
ületuskoht ja paigaldatakse neli kiirustablood ning liiklusloendurit.
Projektis “ESTLATRUS TRAFFIC” on Tartu eesmärgiks tõsta liiklusohutust Jõhvi-Tartu-Valga ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteedel.
Projekti heakskiitmisel on selle kogumaksumuseks 3 911 650 krooni, millest Tartu linna omaosalus oleks 391 165 krooni.
TE

Tartu kõrgema kunstikooli õppejõud Merike Sule-Trubert sai USA
Upstream People Gallery’s veebinäitusel “12th Annual Painting,
Drawing, Photography & Print Juried Online International Art”
kolm auhinda. Rahvusvahelisele veebinäitusele kandideeris 270
kunstnikku, kelle hulgast valis zã ürii välja 53. Eelmisel aastal võitis Merike Sule-Trubert sama aastanäituse raames kaks auhinda.
Näitust võib aadressil http://www.upstreampeoplegallery.com/
exhibition/default.asp vaadata 31. oktoobrini 2011.
TE

Lühiuudised
A. Le Coq pälvis maineka
toidukultuuri auhinna
Euroopa toidu- ja joogikululasstuuriga seonduvate vennasO
kondade ühing CEUCO
ell
andis nädalavahetusel
esmakordselt Eesti toot-jale Aurum auhinna.
Auhind tunnustab ettevõtteid või üksikisikuid, kes aitavad kaasa Euroopa piirkondliku
toidu- ja joogikultuuri arendamisele ja säilitamisele. Esmakordselt
pälvis selle Eesti tootjana kõigi Euroopa riikide
konkurentsis A. Le Coq.
“A. Le Coq on ettevõte, kes on toonud tagasi vanad järjepidevust rõhutavad tooted nagu kali,
Kelluke, Limonaad, Valge Klaar, mis on
omased just Eesti piirkonnale ning eristavad meie joogikultuuri teistest Euroopa piirkondadest,” selgitas CEUCO
Eesti esindaja Tea Lajal kandidatuuri
esitamise tagamaid. “Aurumi auhinna
saamisel oli määravaks teguriks eelkõige see, et A. Le Coq on kääritatud kalja kui traditsioonilise joogi ellujäämise
eest seisja,” ütles Lajal.
Varasematel aastatel on Aurumi
auhinna pälvinud näiteks Hispaania
televisioon, maailmakuulus Itaalia veinitootja Tommasi Viticoltori ning Hispaania kommitootja Dona Jimena. TE

Vahva rätsep kappab ükssarvikul
mööda Athena pööningulava
Igal novembrikuu pühapäeval pärastlõunal kell
16 astub Athena keskuse
pööningusaalis publiku
ette kõhetu rätsep, kes
ennekõike paistab silma
oma suure suu, aga ka
taibuka meele poolest.
Nagu Grimmide muinasjutt
ette näeb, tüssab susserdisest
nõelakeerutaja nii kliente kui
moosimüüjat, kiitleb end kangelaseks, praalib hiiglannaga,
ent päästab ka elusid ning leiab
armastuse. Igatahes täidab Tartu Teatri avalavastus “Vahva
rätsep” pooltunni sisukalt ning
mudilaste näod naeratusega.
Etenduse on lavale seadnud
Algis Astmäe. Lisaks temale löövad kaasa veel Romero
Tamre (nimiosas) ja Tess Pauskar, kes ühtlasi kunstniku ülesandeid täites on loonud meeldejäävad kostüümid-rekvisiidid.
“MTÜ Tartu Teater on asutatud 2008. aastal praeguste tegijate poolt,” selgitas uue lavalise rühmituse tagamaid selle
juht, Viljandi kultuuriakadee-

Aardla (Vasara-Jalaka vahelises lõigus), 7,9,28A
Sirbi (Vasara-Jalaka vahelises lõigus)
Vasara (Aardla-Sirbi vahelises lõigus)
Võruvälja ring, Alasi
Võru 164, 166
Jalaka 19, 2A, 48A

16. novembril
Kullerkupu (Tulbi-Ravila vahelises lõigus)
Ravila (Viljandi mnt – Nisu vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Sangla (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt- Sangla
vahelises lõigus)
Ülase
Tulika 9

17. novembril

18. novembril
Linda (Vaba ja Tostoi vahelisel alal)
Tähe-Sõbra nurk
Sõbra (Võru-Turu vahelises lõigus)
Salme (Vaba-Marta vahelises lõigus)
Tolstoi

“Rätsepmeistri riugastest ei pääse ka hiiglane (Algis Astmäe) ja
hiiglanna (Tess Pauskar).
Foto: Tartu Teater

mias studeerinud Algis Astmäe. “Vanemuine teeb aastas
2–3 lastelavastust, mida on selgelt vähe. Usun, et Tartus on
ruumi veel mitmetele uutele
teatritele.”
Tartu Teatri tulevikuplaanidesse mahuvad peale lastetükkide kindlasti ka mitmed täis-

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk
Tähe 127A, Tartu 50113

Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

kasvanutele mõeldud lavastused. Tehes koostööd kutseliste
ja harrastusnäitlejatega, plaanitakse tuleval aastal välja tuua
3–4 uuslavastust. Lisaks on küpsemas mõte alustada harrastusnäitlejatele mõeldud koolitustega.
Tartu Ekspress

Pärna (Uus –Jaama vahelises lõigus)
Pärna 8, Kivi 6
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Narva mnt (Puiestee-Jänese lõigul)
Narva mnt 132, Remmelga, Vahtra

23. novembril
Puiestee (Liiva-Nurme ja Narva mnt-Raatuse
vahelises lõigus)
Puiestee 2b
Pärna (Uus –Jaama vahelises lõigus)
Heina 2a, Peetriturg 5
Põllu 1, 3, 5, 7, 9, Liiva 2

24. novembril
Nooruse (Sanatooriumi-Lunini vahelises lõigus)
Riia (Raja ja Raudtee vahelises lõigus
ning ka 122-126)
Säde, Aardla 78, Puhkekodu 1
Väike kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus)
Puusepa (Lembitu-Sakala vahelises lõigus)
Lembitu 16, 18, Tervishoiu 17
Kastani (Võru-Riia vaheline lõik)
Koidula tamme ümbruse haljasala
Laulupeo pst 5-9, Liivi 1 T, Haava
Näituse (Taara pst Vaksali vahelises lõigus)
Näituse Kooli nurk
Jakobi 48, Vaksali 29a, Kreutzwaldi 13

25. novembril

19. novembril

SUPERPAKKUMINE!

www.japanparts.ee

kuni 26. novembrini veab linnavalitsus ära
kilekottidesse pandud puulehti.
Puulehti viiakse ära järgmistelt tänavatelt:
22. novembril
15. novembril

Kuu (Kalevi ja Kesk vahelisel alal)
Tähe 21, 29, 57-65
Purde (Tähe ja Salme vahelisel alal)
Õnne (Kalevi-Võru vahelises lõigus)
Pargi 10, Nõva 17, Eha 37, Võru 47,59

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00

TARTU LINNA PUULEHTEDE VEDU

Ormissoni (Mugasto-Triigi vahelises lõigus)
Ormissoni 1
Laigo 10
Kodukolde 8
Kadaka,
Aianduse 11,13
Jaama 12
Mugasto 17
Põhjatamme 1

Viljandi mnt (Ravila-Lunini vahelises lõigus)
Soinaste (paarisnumbrid Riia ja Tamme pst
vahelises lõigus) ja 14
Suur kaar (Tamme pst ja Raudtee
vahelises lõigus ning 54A, 68)
Tihase (Lemmatsi-Tihase 7 vahelises lõigus ja 17)
Kungla 44, 46, 48, 64, Ööbiku 13b
Õuna ring, Elva 24B, Tammeoksa 13
Kesk kaare nurk, Tamme põik 7 ja 9 vahel
Tamme pst (Pirni –Raja vahelises lõigus)
Tamme pst 20B, 99, 100, 101, 114A ja 106A

Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud
kasvavad individuaalelamute puhastusalal.
Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100l kotid).
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis,
linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 215, 216, 206 ja 220.
Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, aiaprahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti tasuta ära anda (kuni 0,4 m³,
üle selle 65 EEK/m³) ka keskkonnajaamades Jalaka 60B ja Jaama 72A.
Lahtiolekuajad E - R 12 - 18 ja L 10 - 16.

Lisainfot saab telefonil 736 1226 või 517 0990
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AUDIITORBÜROO ELSS AS
Audiitorid & Konsultandid
Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 07.12.2010 seminari “2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamine, aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel ning eurole ülemineku mõjud 2011”
Teemad:
r.VVEBUVTFESBBNBUVQJEBNJTBSWFTUVTFSFHMFNFOUFFSJNJTFM
r6VFBVEJJUPSUFHFWVTFTFBEVTFN×KVÅSJÛIJOHVUFMFKBBWBMJLVTFLUPSJÛLTVTUFMF
r6VFFMFLUSPPOJMJTFBSVBOEMVTTÛTUFFNJSBLFOEBNJTFQSBLUJLBKBFEBTJOFBSFOH
r&VSPMFÛMFNJOFLVN×KVSBBNBUVQJEBNJTFMFOJOHBLUTJBKBPTBLBQJUBMJMF
r.VVEBUVTFELÅJCFNBLTVTFBEVTFTKBUVMVNBLTVTFBEVTFTOJOHLPIUVQSBLUJLB
Seminar toimub %PSQBUJLPOWFSFOUTJLFTLVTF#BFSJTBBMJT5VSV 
5BTLV 5BSUVLFMMm SFHJTUSFFSJNJOFLFMMm
Lektorid: &-44JKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS&OO-FQQJL &-44JWBOEFBVEJJUPS.POJLB,BSOJPM &-44J
NBLTVLPOTVMUBOU&FTJ&MMFSNBBKB0¾,-1BSUOFSTKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS,TFOJB-VLLBOFO
Maksumus 1900 krooni, MJTBOEVCLÅJCFNBLT IJOOBTFFTJOGPNBUFSKBMJE M×VOBKB
LPIWJQBVTJE &-44JKB,-1BSUOFSTJLMJFOUJEFMFNBLTVNVTLSPPOJ
Info ja registreerimine UFM FQPTUOFYJB!FMTTFF

Birgiti ja Hanna-Liina 30 p
Intervjuu
Vanemuises novembri lõpus lavale jõudva
“Heliseva muusika” peaosatäitjad Hanna-Liina
Võsa ja Birgit Õigemeel
rääkisid Tartu Ekspressile
sellest, mida õppida nunnadelt ja kuidas Ain Mäeotsa juhatusel “väikest
kelmi” püüda.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Mida tähendab olla muusikali peaosatäitja?

Hanna-Liina (H-L): Oleme
teinud proove intensiivselt
kuu aega. Kuna me mõlemad
Birgitiga oleme Tallinnast, siis
kolisime selleks ajaks Tartusse ja elame ühikas. Enda tegemiste jaoks jääb aega pühapäeviti ja esmaspäeviti. Kaks
korda päevas on proovid,
nüüd juba tegelikult üks kord,
sest ainult lavaproovid on jäänud.
Birgit (B): Proovide nädal
kestab teisipäevast laupäevani.
Seega jääb Tallinnas kaks päeva
oma toimetusteks aega.
H-L: See on hea, kui on kaks
inimest sama rolli peal. Kui
pead proovist ära küsima, siis
saab teine kohal olla.
Milline on teie isiklik varasem seos “Heliseva muusikaga”?

H-L: Minul on sama suhe,
mis paljudel Eesti inimestel –
sellest filmist on see kõik ikka
mällu jäänud. See kujund on
väga tugev ja Julie Andrews
on väga tugev. Etendusi pole
Eestis näinud, aga gümnaasiumis käisin Soomes seda vaatamas, kus Kärt Tomingas mängis
Mariat.
B: Ma olen näinud filmi ja
seda sadu kordi. Ma arvan, et
see on mu lapsepõlve lemmikfilm. Ja tõesti – kui ma hakka-

Hanna-Liina Võsa (pildil) ja Birgit Õigemeel puutuvad “Heliseva muusika” Maria rollis laval kokku koguni 21 lau
last etendavad kolm eri lastekoosseisu.

sin meenutama seda, mida ma
sellest filmist mäletan, siis väga
detailselt on meeles.
Kas see, et film on nii
mälus, aitab kaasa või piirab?

B: Eks ta vist on mingil määral mõlemat. Julie Andrewsilt
on palju õppida. Samas laval
etenduses on see ikkagi kõik

teistmoodi – Ain Mäeots teeb
seda omal moel. Negatiivne
võib olla lihtsalt see, et inimestel on see film mälus ja nad ei
oska etendust uue pilguga vaadata. Aga ma arvan, et seda
võiks teha.
H-L: Aga samas me ei tee
uusversiooni sellest – tuleb klassikaline “Helisev muusika”.
Kas muusikaliselt on Maria

roll lauljale lihtne või keeruline?

B: Mulle kui poplauljale on
see küll keeruline, sest ma ei ole
ju kunagi muusikalis laulnud
ja see nõuab ikkagi klassikalist laulu. Seega mul on selline
ümberõppimise periood. Aga
ma üritan hakkama saada.
H-L: Mulle ei ole see nii keeruline, pigem on keerulisemaid
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äeva helisevas muusikas
väga kiire olema.
B: Järgmisel neljapäeval
peaksime sinna minema. Oleme kõvasti teksti õppinud, sest
lihtsam on, kui see on täiesti
peas. Kuigi enamus sellest on
lihtsalt jäänud pähe.
Eestis tuleb “Helisev muusika” lavale juba kolmandat korda ja Hollywoodi
kultusfilm lööb teleekraanidel igal aastal laineid.
Miks on vaja seda muusikali Eesti publikule taas
mängida?

H-L: Eelmisest “Helisevast
muusikast” on päris palju aega
möödas, kaheksa aastat. Nüüd
on ju uued lapsed ja see on siiski peretükk ja õpetab pereväärtusi. Tänapäeval tehakse palju
eksperimentaalteatrit ja moodsat kunsti. Ma arvan, et teinekord on hea inimestele näidata
ka midagi klassikalist.
B: See lugu on tegelikult ju nii
armas ja see on tõestisündinud.
Tahame näidata, mida perekond läbi pidi elama, sest etendus ei ole tegelikult ainult lust
ja lillepidu. Ma arvan, et praegusel raskel ajal võib see väga
südant puudutada.
“Heliseva muusika” omapäraks on Austria loodus
ja Alpid. Kergitage veidi
saladuseloori, kuidas on
see õhkkond õnnestunud
Vanemuise laval ellu viia?
lulapsega, sest von Trappi pere seitset
Foto: Aldo Luud, Õhtuleht

muusikale. See on minu jaoks
vokaalselt mitte kõige raskem
tükk.
Kuidas harjutate?

H-L: Proovid on ikkagi siin
majas, aga nüüd meid viiakse vist Tartu nunnadele külla,
et õppida midagi nende käest.
Kuna Maria toimetab etenduses ka kloostris. Nunnadel pidi

H-L: Me ei ole tegelikult näinud kõiki lavadekoratsioone,
aga meile näidati maketti ja need
mäed on seal kõik nähtaval.
B: Tundub, et väga klassikaliselt ja mitte ülepaisutatult on
see tehtud. Puhas ja selge joon
läbib kogu seda etendust. Mäed
ei ole ehitatud, vaid maalitud.
Mis on lavastusmeeskonna
juhi Ain Mäeotsa kiiks –
mida ta teeb “Helisevas
muusikas” teisiti?

H-L: Ain on väga emotsionaalne lavastaja. Kui ta paneb
lapsi või meid või kaptenit paika, siis eelkõige ta nõuab, et
me näitaks välja emotsiooni. Ta
läheb emotsioonide näitamisel
lõpuni välja.
B: Kõik karakterid on ka väga
eripalgelised, pole ühtegi igavat
rolli. Isegi meie majapidajanna
ja ülemteener on nii ägedad rollid – ta paneb kõik need elama!
Et iga detail oleks hästi kihvt.
H-L: Ta ütleb alati, et “väike
kelm” peab sees olema!
Birgit, oled esimest korda
suures muusikalirollis, Hanna-Liina seevastu on New
Yorgi haridusega muusikaliartist. Mida täiesti uut ta
Sulle õpetanud on?

B: Kõike! (naer). Ma olen
väga palju vaadanud tema
pealt, kuidas ta teeb ja laulab.
Kui ma siin üksinda oleks, siis
oleks märksa raskem.
Hanna-Liina, mida soovitaksid Birgitile oma
professionaalse pilguga
vaadates?

H-L: Oleme rääkinud, et
peaksime rohkem laulma...
B: Jah, lihtsalt laulmist harjutama.
H-L: Pigem on see, et peab
väljakutsetele lihtsalt “peale
lendama”, siis on lihtsam. Peab
olema hästi julge – niimoodi, et
on täitsa suva, mis keegi teine
ütleb.
B: See on kindlasti üks asi,
mida olen enda juures õppinud. Meie lavastaja ütleb ka, et
pigem mängige alguses üle, kui
et hoidke ennast tagasi.
Kas Ain Mäeots tahab, et
te oleksite Maria rollis
ühesugused või erinevad?

H-L: Otseselt pole ta öelnud.
Aga ma arvan, et oleme siiski
erinevad. Maria roll on roll, aga

meil on Birgitiga juba vanusevahe nii suur, et sealt tulevad mingisugused erinevused välja.
Hanna-Liina, mille poolest
Eesti muusikalikultuur ja
publik Ameerika omast
erineb?

H-L: Kuna siin on ikkagi väga
väike konkurents ja ühed ja
samad inimesed teevad kõike,
siis nad peavad pigem ennast
ületama. Aga kui sul on kõrval keegi tugevam ja kelle järgi
õppida, siis on see kasulikum.
Samas vaatajate poole pealt on
publik Eestis esialgu skeptilisem. Ameerikas kõik armastavad muusikale. Nende kultuur
on selline, et nad on muusikaliga üles kasvanud ja juba lasteaias teinud muusikalitükke.
Aga ma arvan, et kui muusikal on hästi tehtud ja sisu haarab kaasa, siis unustad ära, kas
dekoratsioon on viimase peal
kihvt või ei.
Milline on teie kummagi
suhe Tartuga? Kui palju
siin aega veedate, mis on
lemmikkoht või inimesed
ja mis paelub?

B: Mulle Tartu väga meeldib.
Mul on siin ainult mõned sõbrad,
kes õpivad Tartu ülikoolis. See on
niivõrd ilus, just vanalinn ja kohvikud. Esimesel nädalal oli küll
hästi imelik. Mul oli kogu see pilt
muusikali prooviperioodist teistsugune – kujutasin ette, et kõigi
jaoks ongi põhitöö see “Helisev
muusika” ja hommikust õhtuni
teemegi seda. Siis ma tulin siia
ja nägin, et kõik teevad mingeid
omi tegemisi, sest kõik on Vanemuise trupist!
H-L: Leidsin toreda koha –
nukumuuseumi (Tartu mänguasjamuuseum). Hästi kihvt ettevõtmine ja koht.
B: Mina olen jõudnud palju
teatrisse. Igal õhtul on siin mingi etendus. Teatrielamust saab
täiega!

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 560.- 265/65 R 17 4x4 al 1700.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.

RAV

S

ILA

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
al 1400.al
510.245/75
R
16
4x4
185/65
R14
D
• Summutite remont ja vahetus
A
al 1450.-

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-15.

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Tartu Korteriühistute Liit
koostöös Tartu linnavalitsusega
korraldavad info-ja koostööpäevad.

*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

Jõuluporter
A. Le Coq
A. Le Coq Jõuluporter on uue retseptuuri järgi pruulitud tume porter-tüüpi õlu,
alkoholisisaldusega 6,5%. Jõuluporteri pruulimisel on kasutatud erihumalaid,,
kara–mell- ja tumedaid röstlinnaseid, mis
annavad õllele ainuomase erilise pehme,
e,
kuid tummise maitse ja mustjaspruuni
värvuse. Jõuluporter on sellel aastal villi-tud valgesse läbipaistvasse klaaspudelisse, mis toob porteri sügavmusta tooni
eriliselt esile.

Wõro Wiiner ja
Wõro Kanawiiner
Atria Eesti
Sel nädalal jõuab turule uus ja kon-kurentidega võrreldes väiksema rasasvasisalduse ning pakikaaluga Wõro
o
Wiinerite sari.
Wõro Wiineri rasvasisaldus ulatub
b
14 ja Wõro Kanawiineri oma vaid 11
grammini, mis on peamistest konkureerivatest toodetest vastavalt
21% ja 45% vähem. Wõro Wiineri toiteväärtus ulatub 139 ja Wõro
Kanawiineri oma 137 kilokalorini.
Mõlemad tooted on kergelt
suitsutatud ning tugeva konsistentsiga ega muutu kuumu-tamisel pehmeks.
Nii Wõro Wiiner kui Wõro
Kanawiiner on pakendatud
300 grammi suurusse kõvasse
e
kilekarpi, mis on omalaadsete
seas üks väiksemaid ja seega
keskmisest madalama tükihinnnaga. Wõro Wiineri sarja toodetakse nii uuenenud Valga kui
ui
Vastse-Kuuste lihatööstustes. Viinerites kasutatakse ainult kohahalikku toorainet, mis pärineb Atria
ria
enda seafarmidest Lõuna-Eestis
tis
ja Läänemaal, kus kasvab aastas
stas
kokku üle 70 000 sea.

TASUTA AJALEHT KOJU

Tartu ülikooli kohviku III korrusel konverentsisaalis
16. novembril kl 17
Tõnu Jõesaar "Sisekliima" ja
Toomas Rähmonen "Renoveerimise projektid"
18. novembril kl 17
Reet Rosenthal "Kohtutäituri kogemused
võlgnevuste sissenõudmisel"
23. novembril kl 17
Eesti Gaas, Keskkatlamaja, Lõuna Kindlustusmaakler OÜ
"Elamute kindlustus, kogemused ja soovitused"
Vahur Vahtra "LED lambid kortermajas"
25. novembril kl 17
Tartu LV arhitektuuriosakonna esindaja “Renoveerimisprojektide
kooskõlastus, ehituslubade taotlus ja kooskõlastused”
Ehituskonsult Grupp OÜ
“Omaniku ehitusjärelvalve, ehitiste ekspertiisid”
Osavõtutasu 25 krooni.
Etteregistreerimine vajalik tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com
On avatud taotluste vastuvõtt TarKÜL ühishankes osalemiseks
energiaauditite tegemisteks. Korteriühistuid, kes soovivad teha
soodushinnaga elamule energiaauditit helistada 5342 7912 või
kirjutada tartukyl@gmail.com

LASTEKAUPADE JAE- JA
KOMISJONIMÜÜK.
Sa ei pea lootma, kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

1 KUU = 25 kr

1,6 €

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1

www.tartuekspress.ee

MÜÜME KÕIKI ASJU, MIS MÜÜGIS ON
VÕI MÜÜKI VÕTAME. :)
SUUR VALIK VANKREID ja
KOMBEKAID.

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18, L 10-15, tel 506 7595, info@illikuku.ee

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood
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Vanemuine kutsuti teist korda
“Puhastusega” Soome

Kultuur

Vanemuise teatri lavastus “Puhastus” sai kutse anda etendusi Oulu Linnateatris
(pildil). Üles astutakse 27. ja 28. mail 2011 ning kokku toimub kolm etendust.
Külaskäik Oulu Linnateatrisse on praeguse seisuga “Puhastuse” teine ringreis Soome. Septembris sai Vanemuine kutse mängida “Puhastust” Helsingis
Soome Rahvusteatris. 21. ja 22. jaanuaril 2011 antakse ka seal kolm etendust,
mille piletid müüdi ära kuue minutiga.
Vanemuise teatri juhi Paavo Nõgene sõnul on Vanemuise “Puhastuse” vastu
tuntud huvi ka mujal riikides ja ettepanekuid kaalutakse.
TE

Laulupeomuuseumis etendub komöödia
Laupäeval, 13. novembril kell 13 mängitakse Tartu laulupeomuuseumis, Jaama 14 Virve
Osila komöödiat “Rootsi onu ehk Ka vaesed naeravad”. Tükk jõuab vaatajate ette Hummuli rahvamaja näiteringi esituses.
Maali saab välismaalt kirja, milles onu Leonhard annab teada, et tal õige pea on kindel
kavatsus Eestimaale tulla. Leonhard pole sellest ajast saadik, kui neljakümne neljandal aastal poisikesena üle mere Rootsi läks, kordagi kodumaal käinud. Eesti on tema jaoks kaunite mälestuste maa. Veel enne, kui Rootsi onu lapsepõlvekoju jõuab, leiab aset terve rida
naljakaid juhtumisi.
On keeruline, raske ja vaene aeg – taasiseseisvumise teine aasta. Ometi mahub siinsesse
tõsisesse argiellu kuhjaga lõbusaid sündmusi. Pilet muuseumipääsmega 10 ja 20 krooni. TE

Võru linnateatri “Lõppmäng”
küsib, kas tulevik on olemas
Lev Tolstoi surm ja Tartu

Sada aastat tagasi – vana kalendri järgi 7. novembril 1910 – levis
kulutulena teade kuulsa kirjaniku ning mõtleja, ametivõimude
ja õigeusu kirikuga opositsioonis olnud krahv Lev Tolstoi surmast. Nii et ta oli tänapäevases kõnepruugis dissident. Mõni
päev varem oli 82-aastane krahv salaja lahkunud oma Krasnaja
Poljana mõisast, et erakuna alustada uut elu. Aga haigestus teel
kopsupõletikku ja suri Astapovo raudteejaama ülema korteris.
Teade suure teisitimõtleja surmast külvas ärevust kogu tsaaririigis, eelkõige ülikoolilinnades. Postimees kirjutas esiküljel:
“Tema süda on küll tuksumast lakanud. Tema vaim aga elab.
Võidakse õigusega Venemaa Buddhast kõneleda. Lev Tolstoi
on uueaja suurim isik.”
Tartus olla surmapäeva õhtul avalikud joogi- ja muud lõbustuskohad olnud õige inimtühjad. Peahoonesse ja selle ümbrusesse kogunes arvukalt erutatud vene üliõpilasi, et pidada
aulas mälestuskoosolek. Matemaatikust rektori Aleksander
Aleksejevi korraldusel olid aula uksed aga lukus ja need avati
alles pärast tudengite ähvardust murda uksed jõuga valla. Ülikooli pidusaal valgus noori pilgeni täis. Kõlasid tulised kõned
ja iga kõne järele lauldi kiriklikku leinalaulu “Igavene mälestus”. Endiste seminaristide treenitud kõridest kõlanud laul lausa vapustavalt. Asjale lisas vürtsi teadmine, et kirikuvande alla
pandud Tolstoid ei lubatud matta õigeusu kommete kohaselt
pühitsetud mulda. Ta sängitati oma kodumõisa parki tohutu rahvahulga osavõtul. Jurjevi tudengid aga nõudsid, et aula
rõdule, tsaaripiltide kõrvale pandaks ka Lev Tolstoi portree.
Matustele saadeti kolmeliikmeline Tartu üliõpilaste delegatsioon.
Delegatsioon jääb aga matustele hiljaks. Küll käiakse Tolstoi
haual ja antakse 10 päeva pärast kaasvõitlejatele aulas nähtustkuuldust aru. Asi kipub muutuma poliitiliseks miitinguks, eriti
pärast seda, kui tudengid tõstavad peade kohale valge loosungikanga Lev Tolstoi nõudmisega “Maha surmanuhtlus!” Nüüd
lõpetab rektor koosoleku, mille peale üliõpilaste mass suundub raekoja ette. Kõik on paljastanud pea ja laulavad leinalaulu. See meelitab kohale ikka rohkem tartlasi. Ka naisterahvaid.
Raekoja ees algab improviseeritud vabaõhumiiting.
Siis ilmub rüütli uulitsast hulk politseinikke, kes käsutavad:
“Laiali minna! Mitte koguneda!” Katsed surmanuhtlust hukka
mõistvaid loosungeid kätte saada jäävad tulemusteta. Alles siis
kui ratsapolitsei oma tursked hobused rahvale peale ajab, valgutakse laiali. Enam kui 60 tudengit piiratakse aga sisse ja viiakse politseimajja. Et halvemat ära hoida, ruttab rektorgi sinna,
prorektor kaasas. Peagi on enamik kinni peetutest vabad. Loosungikandjatele määratakse karistuseks 3 kuud aresti, teistele
50 rubla rahatrahvi või selle mittetasumisel kuu aresti.
Aulasse jäi Lev Tolstoi pilt loomulikult panemata. Küll otsustas Karlova alevi juhtkond anda ühele uuele uulitsale Tolstoi
nime. Ja nii kannabki 1911. aastast kuni tänaseni Karlova
(praegu Kalevi) ja Tähe tänava vahele jääv lõik suure kirjaniku
ning mõtleja nime. Kuna tol ajal 6200 elanikuga Karlova eeslinn jäi Jurjevi ametlikest piiridest välja, siis ei saanud võimul
olev raad ega bürgermeister sellist nimepanekut ka keelata.

Tuleval neljapäeval, 18.
novembril toob Võru linnateater Samuel Becketti
suhtemüsteeriumi “Lõppmäng” Athena keskuse
pööningusaalis tartlaste
ette.
Seda, et wõrokeste teatritrupp Tartut väisab, just üleöö
ei juhtu – aastas antakse välja
4-5 uuslavastust. Sedakorda on
nende hammustatud teatripala
suur ja mitmekülgset maitseelamust pakkuv, sest iiri näitekirjaniku Samuel Becketti üheks
tippteoseks peetav “Lõppmäng” räägib igihaljast probleemipuntrast – mehe ja naise
vahelisest suhtest, elu irooniast
ning tulevikust, mida pole.
Ajatu teatritükk

“Lõppmängu” lavastaja Tarmo Tagamets ütles, et on vist aja
märk, et Becketti haljad teatritükid Eesti lavadel taas uude
vormi pannakse. Näiteks võtsid
sama autori näidendi “Krappi viimane lint” tänavu sügisel
lavastada nii VAT kui ka Draamateater.
Ka otsus Beckettit Võru linnateatris mängida, tuli teatud sisetunde ajel. “Ma arvan,
et see on üks ajatu näidend.
Räägib ühe mehe ja ühe naise
vahelisest väga sirgjoonelisest
lõpetamisest ja olnud armastusest. See problemaatika jääb
ajast aega olema,” iseloomus-

Becketti absurdisugemetega “Lõppmängus” teevad rollid vabakutselised näitlejad Janek Joost, Marianne Kütt ja Mart Kampus
(pildil). Lisaks neile astub üles Võru harrastusteatrist võrsunud Silvi
Jansons.
Foto: Merli Antsmaa

tas Tagamets.
“Lõppmäng” seob endas ilu,
kujutlusvõimet, elujõudu ning
iroonilist huumorit. Lavastuse
peategelased Hamm ja Clov,
olles “lõksus” ühes ainsas toas,
veedavad oma aega rutiinsete ja mittemidagiütlevate tegevustega. Nad on iseseisvusetud,
teineteisest sõltuvad. Nende
suhetes on kõige olulisem Clovi sageli korratav repliik: “Ma
jätan sind maha.” Üks tahab
ära minna, aga ometi ei lähe. Ja

kui ta lõpuks lähebki, siis on see
ühe kaotus. Aga ka teise evolutsioon. Peale nende ning Hammi vanemate Nagg’i ja Nell’i ei
eksisteeri kedagi ega midagi.
Pole merd, pole päikest, pole
pilvi.
Ülipikad proovid, et “juhe
kokku läheks”

Lavastaja sõnul on etenduses teatud roll ka teatrilegendil Mati Undil. “Meie lavastu-

se aluseks ongi tegelikult Mati
Undi tõlkevariant – see, mille
Mati Unt kunagi endale kokku kirjutas ja seda lavastas Guido Kanguri ja Viire Valdmaga,”
sõnas Tagamets. “Kui ma lugesin Becketti originaalmaterjali
ja siis Undi versiooni, siis mulle see Undi versioon tundus
juba lihtsustatum kui Beckettil
endal.”
Tagametsa sõnul inspireeris
sügavasisulist teatritükki lavastama see, et Võrus oli tal käepärast just meelepärane vabakutseliste näitlejate tiim. Peaosades
mängivad endine Vanemuise
näitleja Janek Joost ja Marianne Kütt. Täiendavad rollid teevad aga Mart Kampus ja Silvi
Jansons.
“See tükk annab näitlejatele kohutavalt palju võimalusi ennast avastada. Ma arvan,
et etenduses on sellised rollid, mis peaksid näitlejat sundima ennast otsima,” iseloomustas Tagamets. Kerge põli
näitlejatel tema käe all olnud
ei ole. “Ma ikka armastan selliseid 11st 18ni proove. Korralik tööpäev, et ikka juhe inimesel lõpuks koos oleks. Ma
arvan, et see just vabastab algselt raskemate materjalide
puhul.”
“Lõppmäng” etendub Athena keskuses 18. novembril kell
19. Piletid hinnaga 80 ja 100
krooni on saadaval Piletilevis.
Oliver Kund

Ansambel Laine tähistab Tartus poolsajandit
Laupäeva õhtul kell 19
jõuab Vanemuise kontserdimajja ansambli
Laine 50 aasta juubeli
tuur, kus astuvad üles
sedavõrd paljud tuntud
artistid, et kontserti võib
nimetada Laine kokkutulekuks läbi ajaloo.
Laine liige ja kontserdi üks
korraldajaid Merje Lilje ütles, et
Tartu publiku tarbeks on kavas
üllatusi, millest hetkel veel vara
rääkida. Kindel on aga, et koos
ansambliga tulevad lavale Vello Orumets, Uno Loop, Heidi Tamme, Anne Velli, Lembit

Saarsalu, Tõnu Naissoo, Riho
Lilje, Boris Lehtlaan, Elonna
Spriit, Kalju Saareke, Hirvo Surva ja koor ning tantsupaar Rahvusooperist Estonia.
“Alustasime juba kevadel selle kontserdi organiseerimisega,
aga raskusi ei ole, sest raskekahurvägi on ju kõik olnud ka
Laine ridades. See on nagu üks
suur Laine ansambli kokkutulek,” kirjeldas Lilje.
Tema sõnul on ansambel tänini heas vormis seetõttu, et omal
ajal said kõik liikmed tugeva
laulu- ja tantsukooli. “Kunagi
oli Laine ENSV Riikliku Fil-

harmoonia ansambel ja esindas Eesti kultuuri üle maailma küll rahvalaulude ja estraadilauludega. Siis oli meil väga
palju kavasid. Kuna me kõiki
neid kavasid mäletame, siis oleme need lihtsalt üles soojendanud,” ütles Lilje. Veel praegugi on Lainel 3-4 esinemist kuus.
Laulmisega tegelevad Laine
kolm liiget töö kõrvalt. Merle
Lilje peab käsitöökauplust Tallinna vanalinnas, Krista Sirje
Põllu muusikaõpetaja ametit
ning Krista Grinbergs-Raigla
on koduperenaine.
Laine 50 aasta juubeli puhul

KUULUTA LEHES JA VEEBIS
www.tartuekspress.ee/kuulutused

salvestasid naised hiljuti uue loo
“Ehtne”. Tuuriks ilmub ka raamat “Laineline elu”, mis räägib
ansamblist läbi 50 aasta. Kontserdil raamatu soetajad saavad
sinna küsida ka osaliste autogramme.
Seda, kas Lainet kümne aasta
pärast ka 60 aasta juubeli tuuril näha võib, näitab aeg. Tööpakkumisi tulevikuks ansamblil jagub. “Iial ära ütle iial. Me
isiklikult küll pole planeerinud
lõpetada. Ja kuna meil energiat
ja suurepäraseid laule on, siis
miks mitte,” sõnas Lilje.
Tartu Ekspress
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Vaba aeg

Mikk Saar ja Marvi Vallaste annavad ühiskontserdi

TÜ aulas peetakse meestelaulu päeva

Täna kell 19 algab Athena keskuses lauljate Mikk Saare ja Marvi Vallaste ühiskontsert. Lauljad kutsuvad kõiki linlasi kuulama muusikalist kava, mis on spetsiaalselt kahe kontserdi – Tartu ja Tallinna
– jaoks kokku pandud. Lauljate sõnul on lood hoolikalt valitud ning omavad nendega isiklikku kontakti. Kaks kontserti toimuvad 11. novembril Tartus ja nädal hiljem Tallinnas ning paigad on valitud
intiimse kõlapildi loomise jaoks.
Mikk Saar on tuntust kogunud lauluvõistlusel “Kaks takti ette”, võitnud telesaate “Tantsud tähtedega” ja kaasa löönud paljudes muusikalides. Marvi Vallaste on noor pop-jazzi lauljatar, kes on
näiteks osalenud Nõmme Jazzi rahvusvahelisel jazzlauljate konkursil, esinenud Jazzkaarel ning oma
maheda häälega kontrasti loonud Tanel Padari ning Kristjan Kasearu bändide lugudes.
Kontserdile saab piletid osta Piletilevist. Pilet eelmüügist 100, kohapealt 125 krooni.
TE

Laupäeval, 13. novembril kell 17 algab Tartu ülikooli aulas kuueteistkümnes Lõuna-Eesti meestelaulu päev.
Laulupäevaga tähistatakse Uno Uiga 85. sünnipäeva ning Juhan Simmi
ja Leonhard Neumani 125. sünniaastapäeva. Kontsert algab Tartu Poistekoori vilistlaskoori esinemisega, koori juhatab Uno Uiga. Vilistlaskoori koosseisus on endised Uno Uiga laulupoisid. Juubilar astub ühendkoori ette ka
kontserdi teises osas.
Laulupäeva kavas on koorilaulu klassikat, samuti Alo Ritsingu, Siiri Sisaski, Jaan Tätte, Andres Valkoneni loomingut. Laulupäeval osaleb 17 meeskoori.
TE

Teater

Pille!

Sadamateater

* Kutsu kõik, keda Sa tunned
ja ka need, keda ei tunne.
* Evakueeri ülejäänud tänav.
* Varu piisavalt sööki ja jooki.
* Peida kõik kellad ja
kalendrid las pidu kestab igavesti!

Palju õnne!

Tartu laulupeomuuseum
13. XI kell 13 Hummuli Rahvamaja näiteringi esituses Virve Osila
komöödia Rootsi onu ehk Ka rikkad nutavad. Muuseumipääsmega.
Info 746 1021

Vanemuise teatri suur maja

Jüri, Aili, Kadi, Malle, Jaan

LOOMA

12. XI kell 19 Maetud laps
13. XI kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
14. XI kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
17. XI kell 19 Linn
18. XI kell 19 Rumm ja viin

PÄI
KE

KLIINIK

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

11. XI kell 19 Huntluts
12. XI kell 12 Mowgli
12. XI kell 19 Ämblikunaise suudlus
13. XI kell 19 Orpheus põrgus
16. XI kell 19 Kaos
17. XI kell 19 Mowgli
19. XI kell 19 Ämbliknaise suudlus
20. XI kell 19 Uinuv kaunitar

Vanemuise teatri väike maja
11. XI kell 19 Figaro pulm
12. XI kell 19 Don Juan
14. XI kell 12 Nukitsamees
15. XI kell 19 Algus
20. XI kell 19 Vihmamees

Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!

Kontsert
Athena keskus
11. XI kell 19 Mikk Saar ja Marvi
Vallaste

Tartu Jaani kirik
12. XI kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Reedel, 12.11
PÜSSIROHUKELDER 10 aastane
Hea sõber, ootan Sind oma esimesele suuremale
ümmargusele juubelile! Luban meeleolukat pidu koos
poistega kollektiivist TERMINAATOR ...
. . . ja see ei ole veel kõik! Tule, võta sõber ka kaasa,
sest Sinu sõbrad, on ka minu sõbrad!

Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Laupäeval, 13.11
Püssika Sünnipäev 2. Rahvast rõõmustab
Baieri parim Showbänd BBBB
Ja tantsutuju loob ansambel AMADEUS
Sissepääs 50.- eek / 3.20 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Pühapäeval, 14.11
Pühapäeva Lastekas: „ISADEPÄEV“

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22
euroliiga
NB! neljapäev

Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!

PLAYMAKERS POKKER LIVE NIGHT TARTU
algus 12. novembril kl 18

Sissepääs 100 EEK

Kuni kella 21ni lastakse hilinejad turniirilie

Õhtu täheks eesti pokkeri maaletooja Andres Burget
Turniirilt väljalangejatele õhtu mängud.
Nädalavahetuse jook on Cuba Libre 40 kr.

ad!
le auhinn
Parimate

Laupäeval kl 19 TRIOBET LIVE FREEROLL
Kogu punkte ja võida auhindu! Võitjaid premeerib Triobet

WWW.SPORDIBAAS.EE

TEL 5858 8575

Tartu saksa kultuuri instituut
12. XI kell 19 Torsten Riemanni
(Saksamaa) kontsert Das Glück
bist Du

Tartu ülikooli aula
12. XI kell 19 Eplik ja Randalu kontsert Kooskõla

Vanemuise kontserdimaja
11. XI kell 19 Isadepäeva kontsert.
Arderid
14. XI kell 16 kontsert Kuula, palun!
Maarja küla toetuseks

Raamatututvustus

Tõsise lõpuga lepatriinulend
Teise maailmasõja
aastal Eestis ja just
Hiiumaal toimunud okupatsioonidest jutustav
romaan “Lendas väike
lepatriinu” kerib end
lahti kui lõngakera.
Päevikuvormis romaan
jutustab sõjakoledustest ja sel
ajal juhtunust teatud kergusega ja maheda huumoriga. Nii
mõneski kohas võib naerma
purtsatada, sest sõnademänguga saavutatud kirjeldused
on niivõrd ehedad ning olustikku loovad.
Romaani mina-tegelane
Elsie, Sireli talu peretütar,
jutustab oma päevikus armastusest, armukadedusest, hingesidemete katkemisest ja
valusatest valikutest. Vaata-

Kino
Cinamon 12. XI – 18. XI
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30 (v. a 13. XI, 14. XI), 15.30
(ainult 13. XI, 14. XI), 17.45, 19.45,
21.45 Pidurdamatu
kell 12.15, 14.30, 16.45, 18.45, 21
Jälle sina
kell 17.20 Akvaarium
kell 20.15, 22.05 Saag VII
kell 13 (ainult 15. XI), 13.30 (v. a
15. XI), 15.30 (v. a 13. XI, 14. XI, 15.
XI), 17.30, 19.30, 21.30 (v. a 18. XI)
Õigeks ajaks
kell 15.15 Tsentuurio
kell 20 Häbimärk
kell 12.45 (ainult 13. XI, 14. XI, 15.
XI), 13 (v. a 13. XI, 14. XI, 15. XI) RED
– eriti ohtlikud agendid
kell 12, 14.05, 16.05, 18.15 (v. a
18. XI) Mina, supervaras
kell 13 (ainult 13. XI, 14. XI), 14.45
(v. a 13. XI, 14. XI) Söö, palveta,
armasta
kell 21. 30 (ainult 18. XI) Harry Potter ja surma vägised: Osa I
kell 15 (ainult 15. XI) Kirjandus
kinos: Protsess

Ilmumisaasta 2010
Kõvakaaneline köide, 248 lk
Hind kaupluses 201 kr
Kirjastus Tänapäev

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 5. XII Rootsi fotograafi Göte
Aski fotonäitus Gotlandi kiviaiad

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 27. XI Viive Kösti maalinäitus
Looduse värvid
kuni 30. XI Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Sügisel on
sada nägu

mata peret tabanud kaotustele, raskele tööle, õnnetustele ei jäta tegelaskuju endast
kaeblikku ja haledat muljet.
Rohkem on tegemist uhke,
igas olukorras pead püsti
hoidva tugeva naisega. Siiski
jääb raamatu lõpp hinge kripeldama, sest paljud otsad
jäävad lahtiseks ning lõpuread
näitavad selgelt, et on küll raskusi, mida võib taluda ja kergelt võtta, kuid ühel hetkel
tuleb ka sellele piir.
Raamatu autor Esta Aksli
(sünd 1935) on varem avaldanud kuus proosaraamatut ja
luuletusi. “Lendas väike lepatriinu” on kirjastuse Tänapäev
2010. aasta romaanivõistlusel
äramärgitud töö.
Sandra Tamm

kuni 13. XI Ulla Preedeni maalinäitus Mõttekujud
kuni 13. XI Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus Imeline
loodus
kuni 13. XI raamatunäitus “Looduse” lood: kirjastus “Loodus” 1920
– 1940
kuni 13. XI raamatunäitus August
Mälk – 110 aastat sünnist
kuni 4. XII raamatunäitus Maagiline
Põhjala

Muu

Tartu Kunstimaja

Annelinna raamatukogu

kuni 14. XI Paul Saare (1946–2007)
mälestusnäitus

12. XI kell 9.15 raamatutund, vaatluse all taani kirjaniku Lene Kaaberbøli raamat Nägija tütar ja islandi
kirjaniku Andri Snær Magnasoni
raamat Sinise planeedi lugu

Tammelinna raamatukogu
kuni 30. XI fotonäitus Sügisene
pööripäev
kuni 4. XII Erika Rausbergi haigade
näitus

Tartu linnamuuseum
näitus maineka Tartu arhitekti RaulLevroit Kivi elust ja loomingust.
Info 746 1911

Tartu linnaraamatukogu
15. XI kell 17 Ove Büttneri maalinäituse Sügisvärvid avamine

O. Lutsu majamuuseum
12. XI kell 16 tunnustatud pedagoogi ja sordiaretaja, kauaaegse
tammelinlase Aleksander Kurvitsa
125. sünniaastapäeva tähistamine

Tartu linnaraamatukogu
20. XI kell 11 muinasjututund
lastele, kavas on eesti muinasjutt
Soss-sepp
22. XI kell 18 hingedeaja teemaõhtu
Nemad ütlevad välja kõik sinugi
hellad sõnad… Kirjandusõhtu on
pühendatud Betti Alveri ja Heiti Talviku luulele. Õhtut juhib Tartu Maarja
Kooli direktor Jaanus Rooba
24. XI kell 13 Lugemisrõõm, külas
on lastekirjanik Hille Karm

Täpsustus
Noorkuu ja Annely Peebo ühiskontsert toimub Vanemuise laval
19. detsembril kell 15 ja 19, mitte
kell 16 ja 19.
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Svingtantsud vallutavad Tartu

Tartus avatakse uus
peosaal

Tantsuklubi Swingiringi korraldusel toimub laupäeval 13. oktoobril Athena keskuses svingtantsude võistlus SÜGIS-SWING 2010. Juba kolmandat korda toimuval New
Yorgist pärit svingtantsude võistlusel võtavad mõõtu 4–50-aastased tantsijad. Tartus
kohtuvad lisaks Eesti tantsijatele ka Soome ja Läti tantsuklubid. Võistlejaid hindavad
rahvusvahelised kohtunikud, kes selgitavad päeva lõpuks parimad seitsmes erinevas
kategoorias. Tantsuklubi Swingiringi ja Eesti Swingtantsu Liidu korraldataval võistlusel
saab peale tuntuima svingtantsu lindy hop näha kolme erinevat tantsu: charleston,
east coast swing, balboa. Publikule pakub kindlasti meelelahutust ka show-klass oma
värvikalt lavastatud tantsudega ja tiimide kategooria, kus platsil on korraga vähemalt
8 tantsijat.
TE

Reedel, 12. novembril kell 19 avatakse endises Ülejõe kohvikus Kaunase puiestee 13b
uus peosaal. Ülejõe peosaal ootab pidulisi tantsima elava muusika järgi igal reedel ja
laupäeval alates kella 21-st. Reedesel avapeol
pakuvad muusikalist meelelahutust Mikko ja
Mait Maltis, esineb tantsustuudio Tokra, ei
puudu ka üllatused ja oksjon.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID

SUDOKU

Noorsõdur kurdab psühhiaatrile:
“Ei, sõjaväeteenistusse ma ei kõlba, sest mul pole
üldse mälu.”
“Ja mida te siis ei mäleta?”
“Kolme asja: nimesid, nägusid ja ... ja...”
“Mis see kolmas asi siis on?”
“Seda ma enam ei mäleta.”
*
“Minu naine on erootikahull. Olen koguni sunnitud teises toas magama.”
“Kuule, sul on ju ühetoaline korter!”
“Ega ma öelnud, et oma korteris...”
*
“Sa vaid vaata mu uut autot!” kiitleb Jack sõbra
ees. “Kõikjal on automaatika, vajutad ühele
nupule, avaneb baari uks. Vajutad teisele, lülitub
sisse televiisor. Vajutad kolmandale, hakkab tööle
konditsioneer...”
“Kah mul asja!” vastab sõber. “Minu auto on
kakskümmend aastat vana, aga automaatika on
palju kaasaegsem. Nii kui ühe ukse kinni panen,
avanevad kolm ülejäänut.”
*
“Kas te kannate oma medaljonis mõne kadunud
inimese pilti või miskit muud?”
“Jah, seal on tutt minu mehe juukseid.”
“Kuid teie mees pole ju siit ilmast veel lahkunud?”
“Tema küll mitte, aga tema juuksed küll.”
*
“Tänasest on bensiin kallim,” teatab tankija
autoomanikule.
“Valage mulle eilset!” käsib too.
*
Räägivad kaks külameest.
“Kujutad ette, eile eksisin ma metsas ära.”
“Kuidas see juhtus?”

“Noh, naine käskis mul meie Murka kodust kaugemale metsa viia ja sinna jätta. Nii ma ka tegin.”
“Ja siis? Said kassist lahti?”
“Jumal tänatud, et ei saanud! Kui ma poleks talle
jälgipidi järele läinud, poleks ma ise enam kunagi
koju jõudnud.”
*
“Milline on halb puhkus?”
“Kui hotellis on tuba nr. 100 ja 1 on ukse pealt
ära kukkunud!”
*
Hullumajja tuleb komisjon. Arstid lähevad palatisse, aga seal ripuvad kõik hullud konksude otsas
- kujutavad endast lehti. Üks komisjoni liikmetest
reageerib kiiresti ja hüüab:
“Sügis tuli.”
Kõik kukuvad laest alla.
Arstid lähevad teise palatisse ja ka seal ripuvad
kõik konksude otsas. Jälle kõlab lause “Sügis
tuli”, ent üks hull vastab:
“Aga meie oleme igihaljad!”
*
Väsinud mees tuleb koju ja käsutab naist:
“Kes ka ei helistaks, ütle, et mind pole kodus.”
Telefon heliseb. Naine võtab toru:
“Mees on kodus!”
Mees diivanil avab silmad ja ütleb:
“Ma ju palusin. . .”
“Ära muretse, kallis, sind ei küsitud.”
*
Auto paiskab maha jalakäija ja vigastab tema
jalga. Kohus mõistab juhilt kahjutasuks 15 000
dollarit.
“15 000 dollarit!” ahastab juht kohtuotsust
kuuldes. “Kas te peate mind miljonäriks?”
“Aga teie,” hüüab kannatanu oma kohalt, “kas
teie peate mind sajajalgseks?”

VILJATU

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.

Rehvitööd al 275 kr – 4 rehvi. Autoremont. Õlivahetus. Keevitus. Tartu,
Lääne 8. Tel 5569 5712.
Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Tel 5677 9463.
Anname kiiresti laenu 1 kuni 12 kuud.
Konsultatsioon ja info tel 5199 7679.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Küte
Müüa

Valmisfirmade müük ja probleemsete
firmade likvideerimine. Tel 527 8307,
lfinants@gmail.com.

KASEPINDE

(3-meetrised)
Vesneri küla, Tartu vald.
Tel 529 2594.

Tervis

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Loomad
Ära anda 2,5-kuused õue-valvekoera kutsikad. Tel 5837 3476.
Ära anda väga ilus must isane kassipoeg (1-kuune). Tel 5665 9681.

Põllundus

Lümfiterapeut pakub teraapiat
ja massaaže lümfiprobleemide,
seljavalude (operatsioonijärgsete
tüsistuste) ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt. Tel 5159381,
www.lymfiteraapia.com.
SOOLAKAMBER - soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21,Tartu.

Tutvus

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

BELL

VINGERDIS

KREEKA
TÄHT

Nooruslik 50 a mees soovib sobivas
eas naisega elada koos puust särgini.
Tartu, tel 5639 3009.

E. ENTSÜKLOPEEDIA

RELVASTATUD KAITSEÜKSUS

JÄME
VORST

EESTI
LAVASTAJA
(IN.+N)

LAPSEOOTEL

MAHA
PANEMA

NÄRVIRAKK
KOOS
JÄTKETEGA

MAGAMISTOALINE
HÄÄL

ÄRAKOORITU

E. OLÜMPIAVÕITJA
(IN.+N)
KAGUEESTLANE
E. HELILOOJA (IN.+N)
E. NÄITLEJA
(IN.+N)

LIITER
AUTOMARK

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

KILOINGLISE
KÕRGAADLI
TIITEL

EESTI
KOORIJUHT
(IN.+N)

LEEDU LITT

SOODOM JA
KOMORRA

NAISENIMI

ALEVIK
IDA-VIRUS

KIIREMINI

OKEI!

LOHAKIL

EESNIMI

TAEVATULI

Puhastame teie maakivist
või tellisest seina.
www.liivaprits.eu
5622 2742
Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

NÄRVI-

TOETUS

RIIT, VIRN

INGL. K.
EESSÕNA

HEKTAR
VASTUPEEGELDUS
SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT

MÕISTUS
KESKAEGNE
KAUPMEESTE ÜHING
PLUTOONIUM

VAREM
PÄRSIA

Soodsa hinnaga veo- ja kolimisteenused. Kogemustega mehed,
sobivad töövahendid, paindlikud tingimused. Viime ära ülearuse mööbli
jms. Helista tel 53 777 617.

MEHENIMI

LEIVAISA

SEKUND
EHE

Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

VENE
KIRJANIK

RAVIMTAIM

VIIEKÜMNES

TÄPITÄHT

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis: Kalda tee 1c, Tartu.
E—P 10-21. Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis: Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21. Tel 731 5500.
Lehe toimetuses: Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16. Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.eu

AAFRIKA
KÄÄBUSRAHVA
LIIGE

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tunnetusteadmiste Seminar
alustab 13. nov kl 10 Tartus Küütri
14. Tutvutakse erinevate vaimsete
metoodikatega, otsitakse kontakti
oma võimetega. Õpetajad: R. Priiman,
K. Paldis, V. Viljasoo jt. Ained: pendliõpetus, bioenergeetika, reiki jt. 2400
kr. Üksik loeng 130 kr.
www.helisevsonum.ee, 503 5599.

POOGEN

ASETAMINE

PEAVARI

Teated

Printerite
tahmakassettide
täitmine

SIDESÕNA
KOHT LUULETUSTE KIRJUTAMISEKS

TEENISTUSEST LAHKUMINE

Müügil naiste kostüüme, viigipükse,
pluuse keskealistele juubeliks või
muidu pidulikuks sündmuseks ja palju muud odavat kaupa. Kalda tee 34,
kauplus Laura.

Teenus

SAKSA
KIRJANIK

ROHUMAA

Ohtlike puude langetamine, vihmaveerennide puhastamine lehtedest
ja settest. Tööd soodsad ja kvaliteetsed. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

(5 ja 15 t auto).

VÕLUSÕNA
VÄLJALASKETORU
(AUTOL)

KÜSIV
MÜHATUS

PROTAKTIINIUM

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Tel 5622 2742.

KEELATUD
VESTLUSAINE

ÜMARTÄHT

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Ehitusmaterjal

Riided
EESTI JÄRV

HAPNIK

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Killustik, kruus ja
põllumuld veoga

RISTSÕNA

NORRA KROON

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

TOIMETUS

730 4535

Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Teaduspargi ettevõte avas Eesti esimese internetipõhise spordikanali

Sport

Tartu teaduspargis tegutsev ettevõte OÜ Spordikanal avas veebikeskkonna
www.sportTv.ee ja alustab peatselt otseülekannetega.
Tegemist on Eesti esimese internetipõhise spordikanaliga, mis toodab
saateid ja otseülekandeid spordivõistlustest ning edastab neid läbi interneti.
Sport TV veebikeskkond valmis Revo Raudjärve eestvedamisel juba rohkem kui aasta tagasi, kuid seniajani oodati õiget hetke turule sisenemiseks. “Meie äriidee on väga lihtne, soovime tuua spordihuvilisteni Eesti
sportlaste etteasted, mis leiavad aset mujal maailmas ja juhuse tahtel teemegi kohe esimese otseülekande väljaspool Euroopa Liidu territooriumi,”

sõnas Sport TV looja Revo Raudjärv. Aasta lõpuni maksab kanalile registreerumine 5 eurot.
Kanali esimene täispikk otseülekanne leiab aset järgmisel teisipäeval, 16.
novembril, kui TÜ/ROCKi korvpallimeeskond kohtub FIBA EuroChallenge’i
sarja avamängus Šveitsis Lugano Basketiga.
Otseülekannet kommenteerivad Šveitsis kohapeal Marko Kiljak ja Revo
Raudjärv.
SPORT TV veebikeskkonnast leiab lisaks otseülekannetele videoklipid
spordiuudistega, samuti videokokkuvõtted spordisündmustest ning nii
meelelahutuslikud kui ka sporditeaduslikud videoklipid.
TE

Rock madistab lõvide ja tiigritega
Täna õhtul kohtub TÜ/
Rock võõrsil Liepaja Lauvasega. BBL-is üheksandat positsiooni hoidval
meeskonnal on nelja
kaotuse kõrval 2 võitu:
kodusaalis on “lõvidele”
alistunud TTÜ/Kalev ja
suurüllatusena ka Riia
VEF. Rock on tabelis 5
võidu ja 3 kaotusega
kolmas.

Martti Juhkami (vasakult), Lauris Liecelnieks ja Meris Merisaar tiirus vaimu värskendamas.
Foto: SK Duo

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Rocki treeneri Toomas Kandimaa sõnul viljelevad vastased tüüpilist Läti mängustiili:
“Liikumiste järgimine pole primaarne. Tavaliselt on 1-2 söötu
ja katte pealt lajatatakse peale.
Liidriteks tagamehed Mareks
Jurevicius ja oktoobri keskel
lisandunud jänki Ashton Mitchell .”
Eeloleva nädala keskel peab
Tartu esindusklubi oma tänavuse esimese euromängu. Võõrsil
tuleb 17. novembri õhtul kokku minna Šveitsi meistermeeskonna Lugano Tigersiga. Tiigrite sattumine Rocki alagrupivastaseks oli omamoodi ootamatu, sest eelvoorus oli vastaseks
nimekas Venemaa klubi Ljubertsõ Triumf.
Pärast kodumängu 85:91
kaotust võideti kordusmäng
võõrsil 81:66 ja 9-punktilise üldskoori paremusega pääseski
EuroChallenge’i
C alagruppi
Lugano meeskond. Põhirolli
kannab satsis seitse
meest, kellest vaid üks

Pere Leiva võrkpallurid käisid
lasketiirus sihikut sättimas
Täna kell 18 jätkab Pere
Leib kodus Schenkeri
liiga mänguga, võõrustades Valio Võru meeskonda.

Põrgulik number: kui eelmisel aastal oli Lauvase üks resultatiivseimaid Laimonas Kisielius, siis tänavu
on kangelaseks kerkinud samas särgis Mareks Jurevicius.
Foto: Ove Maidla

on šveitslane. Lisaks ameeriklased, nigeerlane ja kodustatud
serblane. Korvi all domineerib
neil valgenahaline ameeriklane
Sean Finn (212 cm), kes Venemaal peetud korduskohtumises noppis 16 punkti kõrvalt 19
lauapalli.
Šveitsi meistriliiga liider on
esimeses 8 kohtumises alistanud vastased keskmiselt 19 punktiga.
Kodusarja punktiliidriteks on teist
aastat Luganos palliv suur äär Moham-

med Abukar (208 cm), varem
Prantsusmaal Choles mänginud tagamees Michael
Efevberha (196 cm) ja kingitud kodakondsusega serblane Dusan Mladjan (199 cm).
Viimatimainitu alustas Luganos 2002. aastal ning on pärast
hooaegu Itaalias (sh Kanguri praegune koduklubi Varese) ja Montenegros kolmandat
korda tagasi tiigrite juures. Rockiga
tuleb Šveitsi koondissegi kuuluval Mladjanil

kembelda täpselt oma 24. sünnipäeval.
Rock alustab lennureisi marsruudil Tartu-Riia-Milano juba
esmaspäeva hommikul ning
naasta loodetakse kolmapäeva
õhtuks. Milano ja Lugano vahele jääb tunniajane bussireis.
Kahtede kiskjate vahele mahub koduse meistriliiga kohtumine sootuks vähem verejanulise nimega vastasega:
laupäeval võõrustab
TÜ/Rocki Rapla Piimameister Otto.

Võru ridadest leiab mängijaid, kes on Tartu Pere Leiva
särke kandnud – Marek Pihlak, Taavi Sadam ja Tauno Lipp.
Võru peatreener Urmas Tali
juhendas enne Soome minekut
aastatel 2005–2008 just Pere
Leiva meeskonda.
Tartu meeskond hetkel turniiritabelis punktidega hoobelda ei
saa. Viiest mängust on korjatud
vaid üks võit, mis annab 11 klubi seas hetkel 7. koha. Avaringi
järelejäänud viies kohtumises
on vastasteks Võru, Rakvere,
TTÜ, Kaliningrad ja Selver.
Peatreener Rainer Vassiljevi
sõnul on meeskond kümnepäevase mängupausi ajal tugevasti
treeninud ja koostööd lihvinud.
“Treeningute põhjal võib järgnevatele mängudele lootusrik-

kalt vastu minna. Oleme teinud
natuke muudatusi ja süstinud
meestesse enesekindlust,” väljendus Vassiljev lootusrikkalt.
Möödunud reedel käis Pere
Leiva meeskond vaimu turgutamas Ülenurme gümnaasiumi
lasketiirus. Sportpüssidest laskmises pääsesid viie parema hulka Priit Luik 60, Kristo Kollo 58,
Meris Merisaar 58, Rainer Vassiljev ja Peep Päll 50 silmaga.
Finaalis tegid mehed kahes
voorus 5 lasku ja Priit Luik võitis ülekaalukalt 99 punktiga.
Järgnesid Kollo 85 ja Merisaar
80 punktiga. See, kas mehed
said sihikud paika ka oma põhitööks, selgub neljapäeval kell 18
Tartu ülikooli spordihoones.
Reedel kell 15 kohtub Pere
Leib karikavõistluste veerandfinaalmängus Tallinnas TTÜ-ga.
Edasipääseja selgub kahe mängu
kokkuvõttes. Korduskohtumine
peetakse 24. novembril Tartus.
Tartu Ekspress

