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Kroonigu euroajastut edu!

Käige poes enne kümmet ära :)

kuni
450 kr/g
28,76 €/g

| www.pood.luutar.ee
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Häid pühi!

Parim kulla hind Tartus!
Ostame ka posti teel.
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Koolibuss sõitis
õhtupimeduses
Raadil helkurita
tumedale kogule
otsa

Lk 5

McDonald’si kiirsöögirestoran
avas Lõunakeskuses uksed
Kolmapäeva pärastlõunal kõlisesid
klaasid ja kassad üksteise võidu, kui
Lõunakeskuse külje all tähistas melulist sünnipäeva Tartu järjekorras teine
McDonald’si kiirsöögikoht.

McDonaldsi Eesti ärijuhi Tomasz Nawrocki
sõnul järgib Lõunakeskuse restoran uut ehituskontseptsiooni, mille järgi ehitatud söögikoht
avati sügisel Pärnus. “Meil on hea meel avada
uuenduslik McDonald’si restoran nüüd ka Tar-

tus. Tänu suurepärasele asukohale saame pakkuda McDonald’si tooteid nii tartlastele kui ka
neile, kes on Tartu kaudu teel teistesse Eesti linnadesse.”
Loe lk 2
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Uus McDonald’si kiirsöögikoht avas uksed
Algus lk 1
Lõunakeskuse McDonald’si
ehitus algas 2010. aasta septembris. See asub 500-ruutmeetrisel territooriumil ja
söögikohas on 107 istekohta, 23 kohaga parkimisplats,
McDrive, unikaalne sportimisja vabaajanurk ning suur laste
sünnipäevatuba. Vabaajanurgas
saavad pisipõnnid tegeleda näiteks korvpalli mängimise, labürindis orienteerumise ja jooksurajal jooksmisega.
Sobib hästi Lõunakeskuse
juurde

Noortele mõeldes on restoranis nii tasuta Wifi leviala kui
ka internetiühendusega arvutid,
ööpäev läbi on avatud McDrive.
Uue ettevõtte üle tundis head
meelt ka Lõunakeskuse juht
Jaan Lott. “McDonald’si restoran Lõunakeskuse kaubanduspargis on kindlasti väga hea
ja kaua oodatud täiendus meie
seni pakutavale valikule. Meile meeldib ka selle uuenduslik
arhitektuur, mis on erinev nende paljudest varem Eestis rajatud restoranidest ja sobib suurepäraselt Lõunakeskuse kompleksiga,” ütles Lott.
Hoogne laienemine

McDonald’si kiirsöögikohtade keti arenduslitsentsi omanik
Balti riikides ja Maltal, Premier
Capital Ltd on uude Tartu restorani investeerinud 1,6 miljonit eurot ja loob seal töökohad

Laienemisluba
Linnavalitsus määras teisipäeval projekteerimistingimused Turu 6 kiirtoitlustuskoha McDonald’s laiendamiseks.
Hoone olemasolevat põhimahtu on lubatud pikendada kuni detailplaneeringuga
määratud Turu tänava äärse ehitusjooneni. Kujunev
kompleks peab moodustama
professionaalselt lahendatud
arhitektuurse terviku.
Parima arhitektuurse
lahenduse leidmiseks nõutakse kolme erineva eskiislahenduse väljapakkumist.
McDonald’si Eesti ärijuht
Tomasz Nawrocki ütles Tartu Ekspressile, et Turu tänava söögikoha laienduse rajamisega loodetakse alustada
2011. aasta esimeses kvartalis.

Söögikoha arhitektuur tuleb nii mõnelegi eestlasele tuttav ette, sest samasugune restoran avati
mõned kuud tagasi ka Pärnus.
Fotod: Oliver Kund

Vaba aja veetmise nurga naelaks on korvpalliplats.

50-le inimesele. Koos viimasega on McDonald’s 2010. aastal
avanud kokku kolm uut restorani (Tallinnas Ülemiste keskuses, Pärnus ning Tartus).
Premier Capital Ltd plaanib
2013. aastaks Balti turul investeerida 20 miljonit eurot, kasvatades
nii restoranide koguarvu 35ni.
Tartu Ekspress

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

McDonald’s meelitas rohkelt huvilisi juba avamise esimestest minutitest.

Söögikohas on ka kolm puutetundliku ekraaniga arvutit Interneti
kasutamiseks.

Goodbye 2010!
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Tartul kulus eurole üleminekuks alla poole miljoni krooni
Tartu linnavalitsuse eurole ülemineku komisjoni kinnitusel on Tartu linnavalitsus ja linna asutused eurole üleminekuks
valmis, ülemineku otsesed kulud jäävad alla poole miljoni krooni. “Palju tööd on meie ametnikud ära teinud oma igapäevatöö kõrvalt ja seetõttu ei ole kulud olnud suured, kõige enam on kulunud raha infosüsteemide arendamisele,”
ütles abilinnapea Karin Jaanson.
Muudetud on vajalikud õigusaktid, kohandatud infosüsteemid ja teavitatud linlasi. Seoses eurole üleminekuga linna poolt kehtestatud teenuste hinnad ei tõuse. “Oleme ümardamisel lähtunud põhimõttest, et see toimuks tarbijale
kasulikus suunas, mistõttu järgmisel aastal linna tulud mõnevõrra vähenevad ja kulud suurenevad,” rääkis Jaanson.
“Suuremaid väljakutseid oli kõigi õigusaktide ülevaatamine, neis kroonides fikseeritud summade eurodesse arvutamine, samuti infosüsteemide muutmine,” sõnas linnasekretär Jüri Mölder. Kokku vaadati üle ligemale 75 000 õigusakti.
TE

Uudised

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Prantsuse veinigurud hindasid
kõrgelt maaülikooli katseveini
Rõhu katsejaamas kasvanud viinamarjasortidest
maaülikooli teadlaste
poolt valmistatud vein
Rondo sai väga hea
hinnangu Prantsusmaal
gastronoomia ja veiniühingute Euroopa nõukogu aastakongressil.
“Pimedegustatsioonis peeti
Rondo veini algul mõne tuntud
veinipiirkonna tooteks ja täiesti uskumatuks selle valmistamist Eestis kasvanud viinamarjadest,” lausus aianduse osakonna juhataja professor Kadri
Karp, kelle juhtimisel viinamarjakatsed Rõhul käivad. “Et nad
ei suutnud kuidagi uskuda, et
põhjamaistes tingimustes sedavõrd hea maitsega marjad saavad kasvada, tullakse järgmisel
aastal seda Eesti imet ise vaatama.”
Küsimus, mis asjaoludel aga
maaülikool nüüd ühtäkki alkoholi tootmisele on orienteerunud, võtab Kadri Karbi muigama. “Me katsetame viinapuid.
Teadustöö sel alal algas Heigo Miidla eestvedamisel juba
50-ndatel. Meie uurime erinevaid sorte, lõikusviise ja kasvutehnoloogilisi võtteid, millega
saaks Eesti tingimustes paraja küpsusega just veini-, mitte
lauaviinamarju,” selgitas Karp
Tartu Ekspressile.
Viinamarjakasvatus meie kliimas pole aga midagi enneolematut. Sellega tegeletakse kogu

“Pimedegustatsioonis peeti Rondo veini algul mõne tuntud veinipiirkonna tooteks ja täiesti uskumatuks selle valmistamist Eestis
kasvanud viinamarjadest,” lausus aianduse osakonna juhataja professor Kadri Karp.
Foto: Rasmus Rekand

Skandinaavias “Ka Lätis on viljaaiad mitmete hektarite suurused, lisaks endi aretatud sordid,” teadis Karp naabreid kiita. “Vaja on kindlaid sorte ning
erinevalt lõunapoolsetest kõrge
tüvega viinapuudest tuleb meil
kasvatada taimi vaid paarikümne sentimeetri kõrgustena. Siis
kaitseb lumevaip neid talvekülmas.”
Rõhu aiandis elavad viina-

puud avamaal, maasikate ja
astelpajude vahel. Eestis saab
edukalt kasvatada ka lauaviinamarju, ent kuna küpsemisaeg on pikem, tuleks seda teha
kilest kasvuhoones. Eriliseks
teeb siinsed marjad aga tõik, et
kuna puuduvad lõunas levinud
seenhaigused, pole tarvidust
mürgiste taimekaitsevahendite järele. Rõhulgi toimib täielik
mahekasvatus.

Kui eelmisel suvel saadi katseaia viinapuudelt 100 liitrit marju, siis tänavune saak
jäi neljajalgsete külaliste tõttu
nigelaks. Viinamarjakasvatuses on päikselisest suvest sootuks olulisem pikk ja soe sügis.
Marjad muutuvad küll punaseks juba augustis, ent õige aeg
korjamiseks on alles septembris-oktoobris. Et maitsma kiputakse just tumedaks muutunud
marju, peetakse levinud eksiarvamusena Eesti viinamarju
hapudeks.
“Õige aednik hindab mahla
kuivainet, mis veiniküpsel marjal on 20%. Kontrollisime marju septembris sagedasti. Kui oli
näha, et järgmisel nädalal oleks
paras saaki korjata, siis just sel
nädalavahetusel tegid aga rebased ja kährikud puhta vuugi.
Loomad on palju targemad kui
enamik inimesi. Rebane hapusid viinamarju ei taha,” leidis
ammutuntud valm Karbi kogemustes kinnituse.
Eelmisel aastal kolmest erinevast sordist valminud vein
saigi mitmete asjaolude tõttu
nimeks Rõhu Mõrv. Olgu veel
märgitud, et rebane elab arvatavasti edasi, kui just kõht liigsest
söömisest haigeks ei jäänud.
Uuel suvel ootavad neljajalgseid ees juba võrkudesse peidetud viinapuud ja ülikooli tublisid teadlasi loodetavasti rikkalik
marja- ja veinisaak.

Esmaspäevane pühadeidüll Tartu moodi: nagu ingel langeb
üle puudelatvade kesk karmi talve tuliuus tualett. Tasa-tasa.
Foto: Rasmus Rekand

Reedel, 23.12
Punase Pulli JÕULURodeo!
Püssirohukeldri Jõulupidu.
Kõik see pere saab kuuse all kokku.
Pull on ka jõulumeeleolus ja tantsutab
Majabänd ver.2
Kingitusi võib teha endale ja ka teistele.
24-26 detsembril on
Püssirohukelder suletud.
Kohtume 27. detsembril
Vaata lisaks: www.pyss.ee

Rasmus Rekand

Kui Teil on probleeme peanaha ja juustega (kõõm,
liiga rasune peanahk, juuste väljalangemine, kuivad
ja haprad juuksed, psoriaas ja dermatiit),
siis aitab Teid trigoloog.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

Kompanii 4, Tartu, Kompanii Ilusalong
Igal esmaspäeval kell 10–18.
Registreerimine tel 5804 5310.

TÄ NA B SPORTLA SI
JA SPOR DISÕPRU
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 11 - 15 • Tel 5807 0076 (24h)
Selle reklaamiga maksab vaktsineerimine detsembris 165 krooni!

RAATUSE 22

MEELDEJÄÄVATE HETK EDE EEST
A A STA L 2010!
WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575
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Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

Kultuur

Vanemuise draamatrupp valis oma jõulupeol traditsiooniliselt kolleegipreemiate laureaadid lõppeva aasta tööde põhjal.
Naispeaosa vääriliseks hindasid kolleegid Külliki Saldre (pildil) rolle lavastustes “Gorgo kingitus” ning “Maetud laps”. Meespeaosa auhinna tiitel läks Aivar
Tommingale rollide eest “Vihmamehes”, “Maetud lapses” ja “Huntlutsus”.
Naiskõrvalosa preemiaga tunnustati Maarja Mitti, arvestades tema rolle lavastustes “Puhastus”, “Huntluts”, “Maetud laps” ja “Helisev muusika”.
Meeskõrvalosa preemia läks Margus Jaanovitsile rollide eest lavastustes “Maetud laps”, “Vihmamees”, “Huntluts” ja “Puhastus”.
“Kui kõrvalosade rubriigis oli hääletus küllalt tasavägine ja kandidaate roh-

kesti, siis Saldre ja Tomminga edemus peaosade jaotuses oli
silmaganähtav,” ütles Vanemuise draamajuht Sven Karja.
“Tihedaks kujunes rebimine ka aasta parima lavastuse kategoorias, võidukolmiku punktivaheks kujunes vaid üks hääl.”
Vanemuise parimaks draamalavastuseks aastal 2010 hääletasid trupiliikmed Ingo Normeti lavastuse “Huntluts”, mis on
Mati Undi tekst Oskar Lutsu erinevate teoste põhjal.
“Huntlutsu” kõrval tunnustasid kolleegid ka Sam Shepardi
“Maetud lapse” lavastust Mladen Kiselovilt ning Peter Shafferi “Gorgo kingituse” lavastust Peeter Raudsepalt.
TE

Lühiuudised

Tartu jõulud 1910. aastal
... olid otsekui sardiini all. Aastavahetus samuti, sest linnas kehtis “kõvendatud valvusekord”, mistõttu Jurjevi politseimeister
keelas uue aasta ööks ära igasugused salkadesse kogunemised uulitsatel ning platsidel, seda eelkõige raekoja ees. Mingit
“Prosit Neujahr!” hüüdmist ega voorimeeste saanide õhkutõstmist ei tohtinud olla. Ruumides pidutseti küll. See oli iseasi ega
ähvardanud kehtivat korda.
Süngevõitu oli ka Postimehe aastalõpu juhtkiri “Mida tõi läinud aasta Venemaale?” Selles oli tõdetud: “Väga vähe saime
edasi, mitmes asjas läksime tagasi, suurelt osalt seisime endises
tarretuses. 1910. a jääb ajaloosse üheks mustakarva-halliks ajajärguks ... Aga loodame, et tuleval aastal hakkab väline elu kärmemini käima. Siis on ka meie rahva keskel elavust kulturalise
arenemise pinnal oodata.”
Olid ju eelmised aastad Tartu rahvuslikule vaimuelule mõndagi rõõmustavat toonud. 1906. a Vanemuise uus teatrimaja ja
esimene eesti õppekeelega
keskkool. 1907. a Eesti Kirjanduse Seltsi asutamine.
1909. a Eesti Rahva Muuseumi tegevuse algus. Kõik
Tartus, Eesti vaimse elu
emalinnas. Aga nüüd kurdab ERM-i juhatus, et ei ole
sündsaid ruume rahva hulgast kogutud rohkete vanade asjade väljapanemiseks.
Vaja oleks kuhugi linna keskele päris oma maja ehitada. Kümne tuhande rublaga saaks
tulekindla kivimaja valmis, kui ainult sündsa ehitusplatsi leiaks.
Ainult et seda ei ole saada.
Üks rõõmsam sõnum tartlasele siiski oli. 21. detsembril vaatas
kroonu komisjon üle äsja valminud Tartu linna elektrikeskjaama.
Leidnud kõik korras olevat, andis loa tegevust alustada. Samas
kurdavad veel vähesed tarbijad, et uus valgus on küll selge, aga
kipub sageli ära kustuma, mis teadagi meelehärmi teeb. Jaam
omalt poolt hoiatab – elektritraadid on kõva voolu all ja seepärast
ei tohi neid puudutada. Muidu võib raske õnnetus juhtuda.
Muus osas olid jõulud nagu ikka. Maal ja metsades nappis
lund. Seepärast turul jõulupuud odavad ja küttepuud kallid.
Metsast väljavedu takistatud. Jõululaupäeva õhtul kirikud rahvast täis, I püha hommikul hõredamalt ja peamiselt vanem rahvas. Esimene püha veedeti kodus. Küünlaid põletades ja jõuluroogi maitstes oma pere kitsamas ringis. Teisel ja kolmandal pühal läks trall lahti. Käidi külas, avalikel jõulupidudel ja
teatrietendustel. Politseiplatsil oma telgi üles löönud Jakovlevi
rändtsirkusele joosti lausa tormi. Ka Vanemuise avar saal oli
välja müüdud. Näitejuht Karl Menningu käe ja muusikajuht
Juhan Simmi taktikepi all etendati seal Karl August Hindrey
poolt kohalikele oludele kohendatud saksa autorite naljamängu lauludega “Nurgaste nutikad naesed ehk laulupidu kontvõõrad”. Piletite hind 15 kopikast 1 rublani. Hiljem ütles arvustus,
et muidu labasevõitu tükk olnud päris kenasti lavale toodud.
Vürtsi lisanud just Hindrey kupleed, milles nii mõnelegi kohalikule tegelasele vitsu anti. “Muusikajuht näis nii lõbusas tujus
olema, et pea rohkem publikumiga kui näitlejate ja muusikantidega tegemist tegi. Niisugune nähtus ei tohiks korduda.”
Ja seitungid olid täis kuulutusi 1911. a tellimuste saamiseks.
Toodi ära, kes kõik uuel aastal lehes kirjutavad ja millised järjejutud (tänapäevaste teleseriaalide eelkäijad) ilmuma hakkavad.
Päevalehtede aastatellimine maksis 6 rubla – koos rohkete lisadega 7. Kolm korda nädalas ilmuva lehe eest küsiti 3 ja ½ rubla.
Tasuta ajalehti ei olnud. Nii nagu tasuta lõunaidki. Ainult jõulude ajal tehti vaestele korraks erand kristlikes supiköökides.

Maal ja metsades
nappis lund, seepärast olid turul jõulupuud odavad, aga
küttepuud kallid.

KHK noored noppisid
kutsemeisterlikkuse
võistluselt medaleid
31. detsembril võib ööklubis AHI näha noort illusionisti Tom Pintsonit.

Foto: tompintson.com

Kuhu minna aastavahetusel?
Tartu Ekspress järjestas
Tartu tänavused vägevaimad uusaastapeod.
Vana aasta ärasaatmispidudega alustab Vanemuine
juba 28. detsembril. “Goodbye
2010” nime kandval meeleolukal aastalõpupeol esitatakse
esmalt muusikali “SUGAR ehk
Džässis ainult tüdrukud”, misjärel saab fuajees jalga keerutada
Aivar Tomminga ja ansambel
Cassa Nova või teatrikohvikus
Raen Väikese muusika saatel.
Atlantise konverentsikeskuses tähistatakse aasta viimast
päeva maagilise programmiga
Magic Night. Ööl täis maagiat
ja salapära astuvad publiku ette
mustkunstnikud, show-baarmenid ja ansambel Amadeus.
995-kroonise pileti soetanuid
ootab ees rikkalik kolmekäiguline buffet, mõistagi koos väärt
keelekastega. Tunnustust vääriva ettevõtmisena on Atlantises mõeldud kogu perele – pisemad tegelased saab seniks mängujuhi hoolde jätta, kui vanemad ööklubis jalga keerutavad.
Dorpati peo- ja banketikeskuses ootab külastajaid ohtralt

apelsine, seda nii suure kui väikese algustähega. Legendaarseid hitte esitab ansambel Apelsin, õhtut juhib Artur Raidmets
ja kõhutäidet jagub ajupraest
suupisteteni, käsitsi valmistatud trühvlitest konjakini. Lisaks
loterii ja õnnevalamise kambrile on ka Dorpatis eraldi mänguja multikatuba pisematele. Pääse apelsinimaale maksab tähenduslikud 1111 krooni. Kolm
korda suurema summa eest
saab peale peolusti ka kahekesi hotellis öö veeta ning hommikul kehakinnituse ja Auras ujuda.
Glamuurikam seltskond on
teretulnud Athena keskuse ja
restorani Volga aastavahetuspeole. Peaesinejaks estraadiikoon Marju Länik. Et osa saada neljakäigulisest õhtusöögist
ja eksklusiivsest kabareeprogrammist tuleb kukrut kergendada 995 krooni võrra.
Lokaalis Eduard Vilde avatakse aastavahetuseks “Metsik
(wild) Sanatoorium.” Dr Raivo turgutab saabujaid nukrusevaktsiiniga ja jagab palatitesse, Dr Nico valmistab soovijai-

Inimesed, olge inimesed!
10. detsembri Tartu Ekspressis
avaldasime loo Tartust pärit
tüdrukust Janika Tammest, kes töötab
vabatahtlikuna Aafrikas. Keenia
äärealal, pisikeses Shianda külas on
Janika võtnud südameasjaks koguda
toetusi orbude haridustee jätkamiseks.
Enamikul juhtudest on laste üks või
mõlemad vanemad surnud AIDS-i.
Ühe põhikooli lapse kooliskäimisele
kulub kuus meie vääringus 50 krooni.
Ühe õppeaasta läbimine keskkoolis
eeldab 2800-kroonist väljaminekut. Et
Keenias algab uus kooliaasta jaanuaris,
kutsub Tartu Ekspress üles ka Sind,
hea kaaslinlane! Aita ka Sina! Meie
mõistes üpris tagasihoidliku summaga
on võimalik muuta kardinaalselt mõne
orvuks jäänud õnnetu elu. Ja nahavärv
või päritolu pole ju siin olulised!

Ka pole tegemist kahtlasevõitu suure
organisatsiooniga, mille täpsemast
tegevusest puudub igasugune ülevaade.
Annetuse saab teha konkreetse lapse
jaoks. Lisaks on Janika Tamm sealsamas
külas kohapeal ning Tartu Ekspress
kavatseb ka tulevikus kajastada, kuidas
elu Shiandas kulgeb, kes lastest on
Tartust tulnud abiga kooliteed jätkanud
ning millised on edusammud.
Tartu Ekspress toetas 3000 krooniga
pildil olevat tüdrukut, et aidata tal
lõpetada keskkooli. Usutavasti mõjub
see nakatava eeskujuna. Tehkem üllas
jõulukink, et Keenia lapse uus aasta
algaks koolipingis.
Annetajate nimed avaldame
(nende nõusolekul) Tartu Ekspressi
leheveergudel jaanuaris.
Tartu Ekspressi toimetus

le ea-, tervise- ja jõukohaseid
roogasid. Õed Merike ja Malle hoolitsevad patsientide eest
enneolematu hellusega. Südikamatele patsientidele pakub
võimlemis- ja tantsuharjutusteks võimalusi tervishoiutöötajate ansambel. Muusikateraapia Dr Märdilt. Esimest vaktsiini sisaldava tuusiku maksumus
100 krooni.
Pubis Big Ben esineb vana
aasta viimasel päeval kollektiiv
Neli Tankisti & Rebane. Vahuveini ja õhtusöögi eest küsitakse 395 krooni. Ristiisas saab
200-kroonise piletiga suupistevaagna, tervitusnapsu ja südaööl vahuveinipokaali. Saateks
ansambel Trahter. Õlletares tervitatakse uut aastat maskitralli
ja tantsuansambliga Günf.
Ööklubis AHI musitseerib
ansambel Laaneorg & President, mustkunstitrikkidega hullutab illusionist Tom Pintson.
Pilet 175 krooni. Club Illusioonis kannavad aastavahetuse ööl
kogu lõppeva aasta muusikasaagi paremiku ette DJ MK ja
DJ Margus Peterson.
Tartu Ekspress

9.–11. detsembrini toimusid Portugali pealinnas Lissabonis teist korda
noorte Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills. Viiekümnel kutsealal võttis üksteiselt mõõtu ligi 500
kuni 25-aastast noort kutsemeistrit,
kokku 27-st riigist. Eesti 20-liikmeline võistkond tõi EuroSkillsilt kaasa
7 medalit – 3 kulda, 1 hõbeda ja 3
pronksi.
Väga edukalt esinesid Euroopa
noorte jõukatsumisel Tartu kutsehariduskeskuse praegused ja endised õpilased. Kuldmedali võitis Eestile puidutöötlemise kolmeliikmeline võistkond
koosseisus Raido Arro, Silver Kämärä
ja Ivo Ilm. Lisaks said nad kõik ka individuaalsed medalid. Kulla teenis mööblitisleri erialal Raido Arro, kes on lõpetanud Tartu KHK ja Võrumaa KHK, hõbeda puidutisleri erialal Silver Kämärä,
kes õpib Tartu KHK-s tisleri eriala kolmandal kursusel ning pronksi puidupingioperaatori erialal Ivo Ilm, kes on
lõpetanud Tartu KHK ja jätkab mööbli
konstrueerimise õpinguid kaugõppes
Võrumaa KHK-s.
Võistluseks ette valmistades lihviti
treenerite-õpetajate ja ekspertide valvsa silma all kodus neljal korral dekoratiivse kapi valmistamist (pildil).
Infotehnoloogia teise kursuse õpilane Pärt Erikson ja läinud kevadel
müürsepa erialal kooli lõpetanud Kalev
Siim, kes ületasid meisterlikkuse taseme “maagilise” 500 punkti piiri, võtsid
lõputseremoonial vastu Meisterlikkuse
tunnustusmedali.
Kõige rohkem medaleid võitsid
võistluste korraldajad. Soome jäi medalite arvult kolmandale kohale, Läti sai
kaks ja Leedu ühe medali.
TE

18-aastane Sylvia Odour pidi Munanga
keskkooli teise (meie mõistes
kümnenda) klassi pooleli jätma selle
aasta jaanuaris, kuna teda ja ta kolme
õde-venda kasvatav üksikema ei olnud
võimeline tasuma Sylvia keskkooli
esimese aasta jooksul kogunenud
7800-shillingilist võlga.
Tüdruku ema teenib leiba
ümbruskonna farmides juhutöid tehes
ning isa, kellel on peale Sylvia ema
veel kaks abikaasat, suri 2005. aastal.
Sylvia on juba peaaegu aasta aega
kodus olnud ning lootuse koolipinki
tagasi jõuda kaotanud.
Annetusi oodatakse MTÜ Mondo
arvele SEB pangas 10220099409013
märksõnaks: Keenia laste haridus.
Soovi korral võib lisada lapse nime,
keda kindlasti soovitakse toetada.
www.muudamaailma.ee
ww.wefoco.org
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Muudatused bussiliikluses

Uudised

23. detsembril sõidavad linnaliinibussid tööpäevase sõiduplaani alusel. Seoses pühade-eelse suure kalmistute külastatavusega sõidavad liinidel 4 ja 10 kuni tööpäeva lõpuni lõõtsbussid.
Liini number 10 buss sõidab kuni kella 22-ni.
24., 25. ja 26. detsembril sõidavad bussid kõikjal Tartus
pühapäevase sõiduplaani alusel. Bussid alustavad liiklemist
kella 9-st ja lõpetavad töö kell 22. Liini number 10 buss sõidab
kuni kella 21-ni. Ööliinidele 21 ja 22 lisatakse ringe kuni tavabussiliinide töö alguseni. 24., 25. ja 26. detsembril ei sõida linnaliin umber 17.
TE

Euro tõttu peatatakse liikluskindlustuse müük
enne aastavahetust
31. detsembril kella 14st kuni 1. jaanuari kella 14ni ei ole Eestis võimalik sõlmida liikluskindlustuse
lepinguid ja ei väljastata ka liikluskindlustuse poliise.
Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) peab liikluskindlustuse registrit, kus on teave kõikidest Eestis
sõlmitud liikluskindlustuse lepingutest ja nende alusel väljastatud poliisidest. Aastavahetusel viiakse
läbi liikluskindlustuse registri hooldustööd, mis on vajalikud eurole üleminekuks. Ilma registri toeta
ei saa aga kindlustusandjad sõlmida liikluskindlustuse lepinguid ega väljastada poliise.
LKF palub klientidelt mõistvat suhtumist ja soovitab sõidukiomanikel vaadata üle ja vajadusel
uuendada oma liikluskindlustuse kehtivus enne teenusekatkestust.
TE

Koolibuss sõitis õhtupimeduses Raadil
helkurita tumedale kogule otsa
Reportaaž
Rüblikute kilgetest täidetud koolibuss tuhiseb
läbi värske lume. Bussi
valgusvihk lõikab pimedusse nii kuis jaksab,
ent linnatuledest maha
jäänud teel ei jõua ta
mõnest vaevalisest meetrist enamat. Äkitsi lööb
tume müts vastu iluvõret
ja kellegi tombulaadne
keha lohiseb kaasa seni,
kuni sõiduki jõud raugeb.
“Näete, mis juhtub, kui
helkurit ei kanna,” ütleb
politseinik ja üheskoos
minnakse allajäänut
rataste alt välja sikutama.
Täpselt nii rullusid lahti sündmused 2. detsembril Raadi lennuväljal, kui Annelinna gümnaasiumi kuuenda klassi õpilased kogesid omal nahal, milline
tunne on viibida avariisse sattuvas sõidukis ja kui märkamatuks jääb pimeduses uitav helkurita liikleja juhi silmade jaoks.
Õpetliku löögi enda peale
võtnud poroloonist musta värvi nuku päästsid rataste alt politseinike käed. Mõnekilone veteranohver on sama koolitust
koos Lõuna prefektuuri politseinikega läbi viinud juba aastaid.
Politsei koolitab noori
aasta läbi

Noorte liikluskasvatus on
Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo ennetusteenistuse vanema Marina Paddari jaoks südameasi, kuigi enamik selleteemalisi projekte sünnivad põhitöö
kõrvalt. On tõenäoline, et Tartu
koolinoored kohtuvad Paddari
ja tema meeskonnaga nooruspõlves mitmel korral. Ja seda
mitte paha pärast – politseihoones – vaid jalgrattakoolitustel,
loengutes, liiklusaabitsate jaga-

Keeleteadlane lõi nutikust
mõõtva veebimängu
Keeledidaktiku Toom
Õunapuu ja kirjastuse
Koolibri koostöös valmis
veebimäng Miksimikser,
mis autori sõnul aitab
mõõta inimese keelelist
ja loogilise mõtlemise
võimekust ning on maailma didaktikas oma vormilt ainulaadne.

Ennetusteenistuse vanem Marina Paddar (keskel) uurib Annelinna gümnaasiumi õpilastelt, kui palju
nad turvalise liiklemise reeglistest teavad.
Fotod: Oliver Kund

misel ja helkuri tutvustustel.
“Oleme neid helkurikoolitusi
teinud viisteist aastat. See musta nuku katse on iga kord olnud
sama,” ütles Paddar ja nentis,
et paljud kunagi katse läbi teinud on juba tänased autojuhid.
Politseinikuna näeb ta töö vilju
iga päev, sest helkurikandjate
arv kasvab aasta-aastalt.
Harvad pole ka juhused, kui
lisaks helkuri kandmisele tuleb
lastele õpetada ka lihtsalt hoolivust. “Üks juhtum läks mulle
hästi südamesse,” sõnas Paddar. Mõne aasta eest kandis
must nukk veel peas mütsi ja
nägi välja nagu vanainimene.
“Kui me siis ühe kooliga tegime seda katset ja see nukk meil
põllu peale lendas, siis üks laps
ütles, et oligi vana ja mis siis
ikka. Saime aru, et peame nuku
kiiresti ümber tegema – tegime selle koolipoisiks nokamütsi ja koolikotiga. Et lapsed ikka

Õnnetu “liikleja” lohises pärast bussi alla jäämist sõidukiga paarkümmend meetrit kaasa.

tajuks, et mitte ainult vanemad
ei jää auto alla, vaid ka lastega
juhtub,” meenutas Paddar.
Tänapäeval politseinikud
nukke enam ise ei õmble, vaid
bussi ette asetatakse lihtsalt
jalakäijat meenutav must poro-

+

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.

loonist koonus. Vähem oluline pole ka see, et lapsed saavad
Raadi koolitustel ise testida ja
mõõta, kui märkamatuks bussiaknast paistev klassikaaslane
tegelikult jääb.
Oliver Kund

Kirjastuse Koolibri koduleheküljel asuv veebimäng koosneb
sajast küsimusest, millele vastuse leidmine nõuab haritud inimesele omaseid keeleteadmisi
ning loogilist mõtlemist. Küsimused on koostanud Tartu Teoloogia Akadeemia õppejõud
Toom Õunapuu ning täiendused teinud toimetaja Margit
Ross.
Autori sõnul tuli idee veebimäng luua sellest, et Eesti avalikkuses kasutatakse järjest
enam rumalat keelt. “Mõtlemisel on tihe seos keelega ehk teisiti öeldes on vigane keel vigase mõtlemise produkt,” sõnas
Õunapuu. “Me vahel ise isegi ei
mõtle, mida me maha ütleme –
rääkida inimese 75. juubelist on
täiesti võimatu! Minu Hiiumaa
sõber Vaapo Vaher ütles, et ta
on kuulnud, et meil juba räägitakse kaheksandast osapoolest! Aga pooli saab olla ainult
kaks!” tõi Õunapuu markantseid näiteid.
Veebimängu eesmärk ongi
see, et igaüks saaks oma keelelise taseme välja selgitada
ning kogetust õppida. Mäng sai
nimeks Miksimikser, kuna küsimused põhinevad sõnal “miks”.

“Kogu elu põhineb ju miksküsimusel ja nii küsimine arendab inimese loogilise mõtlemise
oskust,” leidis Õunapuu.
Mängu analüüsivad psühholoogid

Esialgu oli Koolibril kavas
sadakond küsimust välja
anda raamatuna, kuid mänguna pakub see enam võimalusi. “See on meie didaktikas
väga erakordne nähtus,” leidis Õunapuu. “Näiteks ülikooli psühholoogid on mängu vastu juba huvi tundnud ja kaaluvad, kas seda liiki küsimustega
võiks hakata inimesi vastu võtma ülikooli – tõeliselt andekaid
selekteerima hallist ja keskmisest massist.”
Õunapuu sõnul on säärast
meetodit vaja, sest eesti koolinoorte tase liigub äärmuste suunas. “Äärmused muutuvad järjest äärmuslikemaks – targad
saavad targemaks ja lollid järjest lollimaks. Me peame ikkagi
hakkama julmalt vaatama, kes
kõlbab gümnaasiumi. Kõik sinna ei saa, tuleb kutsekooli suunata. Me peame kõvasti vähendama ka üliõpilaste arvu,” ütles
ta.
Õunapuu soovitusel on tähtis mängu mängides enda vastu ausaks jääda. “On olnud ka
skandaale – inimesed on juba
pahased, et on nii vähe punkte
saanud.” Siiski näitavat test üsna
hästi, kui palju oma mõtlemisvõimet veel arendada tuleks.
Oliver Kund

*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

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

TARTU EKSPRESSI ja LÕUNALEHE ühispakkumise hinnakiri:
www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf

• 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.-

RAV
ILA

Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

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 8-18, L-P kl 9-15.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Parkimisautomaadid võtavad kroone
vastu kuni 7. jaanuarini

Uuest aastast hakatakse linnaliinibusside
pileteid müüma 62 kohas

Tartu linna tasulisel parkimisalal asuvad parkimisautomaadid seadistatakse eurodele jaanuari teisel nädalavahetusel, kuni 7. jaanuarini saab neis parkimise eest tasuda kroonidega.
Parkimisautomaadid seadistatakse eurodele ümber laupäeval ja pühapäeval, 8. ja 9. jaanuaril, mil parkimine on linnas tasuta. 10. jaanuarist saab parkimise eest tasuda vaid eurodes. Automaadid võtavad vastu 10-, 20- ja 50-sendiseid ja 1- ja 2-euroseid münte.
Parkimise tunnihinnad jäävad samaks: A-piirkonnas 1,60, B-piirkonnas 0,64 ja C-piirkonnas 0,32 eurot. Senise 34 parkimisautomaadi asemel jääb 10. jaanuarist linna 27
automaati.
TE

Kui praegu tegeleb Tartu linnaliinibussi piletite müügiga AS GoBus, siis alates 1. jaanuarist 2011 hakkab ühistranspordipiletite müüki korraldama Tartu linnavalitsus.
Bussipiletite edasimüümiseks sõlmitakse kokkulepped 14 ettevõttega, kes toovad
piletid müügile 62 kohas üle linna. Näiteks saab pileteid tulevikus osta Prismast,
Maximatest, R-kioskitest, postkontoritest, Rimist, Konsumitest, Selveritest, lillepoodidest ning mitmest üksikkauplusest. Lepingud piletite edasimüüjatega sõlmitakse
vahendustasu protsendiga vahemikus 4–5 protsenti. Prognoositav summaarne teenustasu bussipiletite vahendamise eest on aastas 2,1 miljonit krooni.
TE

Jõulud palmi all ehk pühad Brasiilia moodi
Reisikiri
Raske on mõelda, et käes
on verivorsti ja hapukapsa püha, kui päike särab
pea seniidis; mangod
kasvavad naaberaia puul,
mille oksi kasutavad
turnimiseks väikesed
valge näoga ahvikesed;
tänaval müüakse suurtes
kobarates banaane ning
mõnusaim jalanõu on
varbavaheplätu.
Aastavahetusel on inimesed kas klubis, baaris, tänavatel või rannas.

DARINA KINTE
darina@tartuekspress.ee
e

Siiski on paksus punases kostüümis suure habemega jõuluvana kujud tavapärane nähtus Brasiilia suuruselt kolmandas linnas
Salvadoris, mis asub Kõigi Pühakute nimelise lahe kaldal.
Riigis, kus suvi saab just hoogu, müüakse kunstkuuski, päkapikumütse, värvilisi tulukesi ja
kõike muud vajalikku pühade
pidamiseks. Suur tiik on kaetud hõljuvate värviliste jõulu-

Paksus punases kostüümis suure habemega jõuluvanad on tavapärane nähtus Brasiilia suuruselt kolmandas linnas Salvadoris.
Fotod: Darina Kinte

puu ja ehtepallide kujutistega,
linna suuremaid tänavaid katavad tulukeste kobarad ning jõulukellukeste kaunistused. Poemüüjad kannavad punaseid
tuttmütse ning olles harjunud

pea kolmekümnekraadise palavusega, ei nirise nende nägudel
küll ühtegi higitilka.
Väike kräsupäine kreoolipoiss plaksutab vaimustusest
käsi, kui näeb valgehabemiku

kujukest ja kui sellest tuleb veel
ka laul suurel kelgul liuglemisest, hakkab ta suurest rõõmust
üles-alla hüppama.
Kuna Brasiilias valitseb suur
klasside vahe, aga kingituste

tegemine on traditsioonina ikka
olemas, siis lahendab seda olukorda salasõbra loos.
„Selle asemel, et vaesemates peredes kõigile sugulastele, keda võib olla kümneid,
kingitusi teha, tõmmatakse
loosi, et siis ainult ühele inimesele kingitus teha,“ jutustab aastaid Venezuelas ja
Argentinas elanud ning viimase kümnendi Brasiilias mööda
saatnud, kuid algselt Kuubalt
pärit Alex.
Tema oma brasiillasest elu-

kaaslasega ei tähista üldse jõule,
kuigi Salvador on Brasiilia katoliikluse keskus ning vanalinnas
asuvad pühakohad on jõuluajal
hõivatud. Suuremaks ja olulisemaks pühaks peab Alex hoopis
aastavahetust.
„Siis on eesmärk kuhugi välja minna. Mitte keegi ei ole niisama kodus. Inimesed on kas
klubis, baaris, tänavatel või rannas,“ kirjeldab ta. Uus aastanumber saabub kunagises Portugali koloniaallinnas viis tundi
hiljem kui Eestis.

SOOVID, ET KA JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID
JÕUAKSID SINU POSTKASTI?

Telli Tartu suurima
tiraaþiga ajaleht
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Anne noortekeskus toetab noorte omaalgatusi

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

Noored said taotleda toetust ise algatatud, kirjutatud ja läbiviidavate projektide
jaoks, mis toetaksid kogukonna arengut.
Noortekeskuseni jõudis seekord viis noorteprojekti. Komisjon otsustas ühiselt toetada kahte omaalgatust täies mahus ja üht projekti osaliselt, kokku
summas 11 042 krooni. Toetuse said projekt N-portaal, kus noored ise teevad
õpetlike videosid ning laevad need üles selleks loodud kodulehele. Otsustati
toetada ka projekti, kus noored lähevad metsa seiklema. Koos seatakse valmis laagripaik ja püstitatakse telgid, toimuvad luuremängud ning õppetunnid
talviste oludega hakkama saamisest. Toetuse vääriliseks hinnati veel väljasõit
Kuutsemäele, kus lisaks tutvutakse talispordi ja lumelaua-sõidu ajalooga. TE

Vaba aeg

Kino

JÄRJEJUTT
Koostöös kirjastusega
Tänapäev avaldab Tartu
Ekspress järjejutuna
fragmente Kertu ja
Riho-Bruno Bramanise
raamatust “Õhk
riisiterade vahel”.

YŌKOSO
(Tere tulemast)

Algus 16. detsembri Tartu Ekspressis.
Kansai lennujaamas ootas mind Wakunaga käsipalliklubi
direktor Tsugawa-san. Ajavahest, pikast lennureisist ning niiskest kuumusest uimaseks lööduna proovisin oma higistavat
kätt kummardavale Tsugawa-sanile pihku toppida, kui kõrvus
hakkasid kumisema kuuldud soovitused: jaapanlased hoiduvad füüsilisest kontaktist, kummardamine on siin tavapärane.
Alguses harjumatu kummardamine sai aastatega väga koduseks ning hiljem ei tõstnud ma enam kulmugi, kui silmasin kohvimasinale tänulikult kummardavat jaapanlast või avastasin
end televiisorit vaadates uudistelugejale tervituseks vastu kummardamas.
Tsugawa-sani esimene küsimus pärast põgusat tervitust oli:
“Do you smoke?” Suitsetamine on olnud aastaid pahe, millest
oleksin profisportlasena pidanud loobuma. Minu esimeseks
mõtteks oli: nüüd on küll kojusõit. Kuidas jaapanlane kohe minu
pahele jälile jõudis? Ühes olin aga kindel: valetama ma ei hakka.
Vastasin siis ennast kogudes, et teen küll suitsu. Selle peale loovis
jaapanlane mind kiirrongi pileteid müüva kassaluugi ette ja selgitas: “Sellisel juhul vahetan ma meie shinkansen’ i (Jaapani kiirrongi) piletid suitsetajate vagunisse ümber.” Ei mingit tavapärast
moraalilugemist ega hukkamõistvat pilku! Mõtlesin, et kui kõik
jaapanlased on sellised, siis saab mul siin tore olema.
Wakunaga meeskond kuulus Wakunaga farmaatsiatehasele ning kõik meeskonnaliikmed olid ühtlasi ka tehase töötajad. Professionaalseid sportlasi kui selliseid ei olnud. Wakunaga
tehasesse jõudes läbisin pika tutvustusrituaali – kõigil olid näod
naerul ja peos nimekaardid, mille nad mulle kenasti kummardades kahe käega ulatasid. Jälle kumisesid kõrvade taga soovitused: mingil juhul ära topi nimekaarti pükste tagataskusse.
Katsu nimekaardile püüdlikult huvitatud pilk peale heita ning
seejärel pane see kenasti rinnataskusse. Esimese päeva lõpuks
oli mul juba paarkümmend nimekaarti rinnataskus ja pilgus
segadus kõikidest uutest nägudest ja nimedest. Tänaseni tunnen end viletsa nimede meeldejätjana. Ega nende nimekaartide uurimisest ka teab mis kasu ei olnud, kuna tol ajal ma veel
Jaapani kanji’t (kirjamärke) lugeda ei osanud. Juba esimesel
päeval viidi mind vaatama võistkonda ja treeningsaali.
Kui ma koos Tsugawa-saniga treeningsaali sisse astusin, rivistus
kogu meeskond poolkaares meie ümber ja tervitas meid üheskoos
sügavalt kummardades. Kapteni käskluse peale joondusid mehed
sirgesse rivisse, võtsid kahekaupa paaridesse ja hakkasid kõik ühte
sammu joostes soojendusringe tegema. Mehelikud sõjaväedrilli
laadsed hõiked kajasid seintelt vastu ja ma püüdsin vaimusilmas
ette kujutada, kuidas mina sellise sõjaväelise treeningrutiiniga toime tuleksin. Hiljem viidi mind rikkalikule õhtusöögile, kus pakuti
kohalikke hõrgutisi, millest mina tugeva põhjamaise köögiga harjunud mehena ei osanud eriliselt lugu pidada.

Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
24. XII kell 12.30 Sa kohtad pikka
tumedapäist tundmatut
25. XII kell 17.15, 19.45, 21.45 Sa
kohtad pikka tumedapäist tundmatut
26.–30. XII kell 15.30 (v. a 30. XII),
17.30, 19.45, 21.45 Sa kohtad pikka tumedapäist tundmatut
31. XII kell 12.30 Sa kohtad pikka
tumedapäist tundmatut
24. XII kell 13 Kohtumine väikeste
Fockeritega
25. XII kell 16, 18.45, 21.30 Kohtumine väikeste Fockeritega
26.–29. XII kell 13.45, 16.15,
18.45, 21.30 Kohtumine väikeste
Fockeritega
30. XII kell 13.30, 16.15, 18.45,
21.30 Kohtumine väikeste Fockeritega
31. XII kell 12.45 Kohtumine väikeste Fockeritega
24. XII kell 12 Megameel
25. XII kell 14.15, 16.30 Megameel
26.–30. XII 12, 14.15, 16.30 Megameel
31. XII kell 12 Megameel
24. XII kell 12.45 Kolm järgmist
päeva
25. XII kell 19.30, 22 Kolm järgmist
päeva
26.–30. XII 16.45 (v. a 30. XII),
19.15, 22 Kolm järgmist päeva
24. XII kell 12.15 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
25. XII kell 15.15 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
26.–29. XII kell 18 Narnia kroonikad: Koiduränduri teekond
30. XII kell 15 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
31. XII kell 13 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
25.–29. XII kell 18.30 (v. a 25. XII),
21.15 Serge Gainsbourg – huligaani armastus
30. XII kell 21 Serge Gainsbourg –
huligaani armastus
25. XII kell 14.30 Võluhõbe
26.–30. XII kell 12.15 Võluhõbe

Ehitusmaterjal

25.–29. XII kell 20.30 Poll päevikud
30. XII kell 18.15 Poll päevikud
25. XII kell 14.45 Beebid
26.–29. XII kell 13.15 Beebid
30. XII kell 14.30 Beebid
25. XII kell 18.30 Kiirem
26.–29. XII kell 14.30 Kiirem
30. XII kell 16.45 Kiirem
25. XII kell 18 Luba mind sisse
26.–29. XII kell 12.45 Luba mind
sisse
30. XII kell 12.30 Luba mind sisse
25. XII kell 16.45 Harry Potter ja
surma vägised: Osa I
26.–29. XII kell 15.15 Harry Potter
ja surma vägised: Osa I
30. XII kell 12.15 Harry Potter ja
surma vägised: Osa I
31. XII kell 12.15 Tron: Pärand

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

TARTU LINNA TAKSO

Kinnisvara ost

kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

Lumekoristus katustelt, jääpurikate
eemaldamine. KÜ-d, eramud, firmad.
Tel 5625 1750.

Rendile võtta

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Pottseppmeister OÜ puhastab korstnaid ja küttekoldeid. Hinnad soodsad! Tel 508 3624, Koit.

2-3toal korter. Tel 502 2728.

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

Küte

KIVISÜSI
TURBABRIKETT

Näitus

OÜ Kemotar
Ravila 75 (Tiksoja)
Tel 742 2459, 523 2258.

Annelinna raamatukogu

Müüa

kuni 29. I fotonäitus Talvine Saadjärv
27. XII – 31. I Aldo Rääbise fotonäitus Ära lenda ära!

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 5. I MD fotonäitus Abstraktsioonid

Tammelinna raamatukogu
kuni 11. I maalikunstnik Raivo Vare
mälestusnäituse Elu maalides

Tartu linnaraamatukogu
kuni 23. XII “Looduse” raamatusarjad: Looduse universal-biblioteek
(1927 –1931)
kuni 23. XII raamatunäitus Maagiline Põhjala
kuni 15. I Kiira Kahro akvarellinäitus
Killukesi Vormsi saarelt
kuni 18. I raamatunäitus Draakonid
ja lohed
kuni 29. I Mart Trummali fotod Toledot ma armastasin

KASEPINDE

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

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

Müüa kuiva kütteklotsi, saepurubriketti. Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Põllundus

Loomad

Müün toidukartulit ja toon koju.

Ära anda 4-kuused õue-valvekoera
kutsikad (emane ja isane).
Tel 5837 3476.

Tel 501 9902.

Meil on üle 100
looma. Tule vaatama! 24. ja 25.12
kl 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.

Tervis
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu

Teenus

Viin tasuta ära vana kodutehnika.

Sisustan meeldiva muusikaga teie
jõulupeo või juubeli. Korraldan mänge
ja juhin õhtut! Jõuluvana koju tellimine Tartus ja Tartumaal 300–400 kr.
DJ Heiki, tel 5618 1139, 5618 9515,
e-post heiki.hainsalu@mail.ee.

Tel 520 2155.

Ühenaisebänd. Tel 528 1207.

Laenud kinnisvara tagatisel.

Muu
Karlova-Ropka raamatukogu
28. XII kell 17 kirjandusõhtu Soovitan sullegi!

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.

Tartu Ülikooli raamatupoes:
DETSEMBRIS KÕIK RAAMATUD 15%
TEA KIRJASTUSE SUURMÜÜK!
E-R 10-18/ L 10-16
Ülikooli 11, Tartu
www.ut.ee/raamatupood

Kuulutus veebis ja Tartu Ekspressis

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

LOE ja KUULUTA SIIN:

Tädi Julija ja kirjamees
Mario Vargas Llosa
Kõva köide, 412 lk
Romaan 2010.
Nobeli kirjanduspreemia
laureaadilt.

www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 € / 31,30 kr
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 € / 23,50 kr
• logo või pildi lisamine - 3 € / 47 kr
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud”
- 1 € / 15,65 kr

Gusto
Jelena Kostjukovitš
Kõva köide, 520 lk

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

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 vastuvõtt: 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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Tartu korvpallinoored võidutsesid karikafinaalides

Sport

21.-22. detsembrini Rapla Sadolini spordihoones peetud 2010. aasta noorte karikafinaalides selgusid võitjad kuues vanuseklassis. Nii KK
HITO, Rapla KK, Tallinna Kalev kui Tartu Kalev olid finaalides esindatud kahe meeskonnaga.
B-klassi noormeestest jõudis tiitlini Olari Naritsa juhendatav Tartu Salva/Rock I, alistades KK Hito 87:83. Rocki parimatena kogus Saimon
Sutt 31 punkti ja 11 lauapalli. Sten Lillemäelt 26 silma, 9 lauda ja tema takistamisel määrati vastastele 13 viga.
Edukad olid ka Tartu Kalevi C-klassi tüdrukud. Tallinna Kalev seljatati Kadri Uiga (28 punkti, 18 lauapalli,12 viga mängijale), Kelli Rammi
(20 punkti) ja Johanna Karbi (12 punkti,15 lauda) eestvedamisel skooriga 77:51. Kokku kostitati vastaseid üheksa blokeeritud viskega. Tartu Kalevi tüdrukuid juhendab Maire Sulg.
Täispangast ehk kõigi kolme klubi võidust jäi siiski õige pisut puudu. Tartu Kalevi A-klassi neiud pidi tunnistama Piimameister Otto/Rapla
eakaaslaste seitsmepunktilist paremust 73:80. Treener Kaire Asi hoolealustest viskasid kaotatud mängus enim punkte Liis Kullamaa (26),
Maaja Bratka (21) ning Gerli Lõhmus (11). Bratka noppis ka rekordilised 24 lauapalli.
TE

Missioon Sofia ehk Tartu
Rocki seiklused Bulgaarias
Sisimas lootsime ehk
enamat, aga paraku on
Rocki euromängud selleks aastaks joone alla
saanud. Milline näeb välja üks reis välismängule?
Vaadakem koos läbi treener Toomas Kandimaa
silmade, kuidas möödus
Rocki sõit Sofiasse ja
kohtumine Lukoiliga.

13.00 Lõunasöök. Mängijatel edasi puhkepaus, treeneritel
väike jalutuskäik linnas.
15.30 Kerge eine enne mängu.
16.00 Sõit mängule. Saalis
juba 16.15 ehk natuke varem
kui planeeritud. Mängijad riietuvad, kel vaja käib füsioterapeudi käe alt läbi. Visnapuu
paneb paberile mõtted, mida
enne mängu rääkida. Teeme
Gerdiga väikese jalutuskäigu
mängusaali ümbruses.
17.20 Mängueelne koosolek
riietusruumis.
17.30 Mängijad soojendusele.
Jääme treeneritega riietusruumi, arutades omavahel läbi taktikakombinatsioone.
18.00 Mäng. Jube algus. Teisel poolajal tekib korraks võimalus, aga rikume selle ise rumalate eksimustega. Mängujärgne
ränk masendus. Ei suuda mõista, miks mõni mees ära vajub.
20.15 Tüüpiline mängujärgne
õhtusöök – vaikuses.
21.00 Muljetame veel Indreku, Meelise ja Peetriga Gerdi
toas mängust ja meeskonnast.

Esmaspäev, 13. detsember

Et esimene lend läheb hommikul vara, tulime juba pühapäeva õhtul Tallinnasse. Ööbime hotellis Park.
5.00 Äratus. Julm uni. Alt
vastuvõtulauast võileib-jook
kaasa ja bussi. Tallinnas on
kohutavalt palju lund, hea et
bussi lükkama ei pidanud.
5.45 Lennujaam. Check-in.
Kohvikus kohvi, arvutist uudised. Jälgime, kuidas eurosaadikud tööle lähevad.
7.00 Lend Münchenisse.
Lennuk õnneks täis ei ole, saab
laiutada üle kahe istme. Sakslased on lennuki soojenduse Eesti talve kartes põhja keeranud.
Esimesed 10–15 minutit kuluvad “troopilise kliimaga” harjumiseks. Siis läheb ootamatult
külmaks. Mis toimub?! Ootame stardiluba 20 min. Lõpuks
õhus.
10.10 Kuna meie lend hilines, siis Münchenis põhimõtteliselt kõnnime saabuvalt lennukilt otse järgmise lennuki peale. Õnneks ei ole ka Sofia lend
väga täis ja mängijad saavad
mugavamaid kohti valida. Hea,
et pääsesime lennujaamas passimisest – see väsitab kõige rohkem.
12.20 Maandume Sofias.
Kartus pagasi pärast osutub
alusetuks. Kokkuvõttes väga
hea reis. Nii hästi ei olegi varem
lennuajad klappinud.

Rocki mehed lennujaamas.

Kolmapäev, 15. detsember

“No mispärast need lennukid alailma hilinema peavad?” küsib treener Gert Kullamäe kullipilk.

Udu, sajab kerget lörtsi. Vastasvõistkonna poolt on vastu
saadetud kenake naisterahvas.
Kostub hääl, et selline mänedžer võiks ka meie võistkonnal olla. Meelis Pastak tunneb
ennast puudutatuna.
Bussireisil hotelli aknast vilksav linnapilt on segu uuest ja
vanast. Meenutab nõukaaega.
12.50 Korralik, avarate tubadega hotell Vega. Ainult vaade
aknast üpris trööstitu.

14.00 Hõrgutav lõunasöök.
Halb on see, et abitreeneritel tuleb nii hea ninaesise juures muudkui kaalu lisaks. Lõunapausi sisustavad mängijad
puhates, treenerid mängutaktikat lihvides.
17.45 Videoruumis arutlevad
treenerid veelkord mängujoonise üle.
18.15 Koos meeskonnaga
uurime omavahelist esimest
mängu. Toome välja head ja

Kummaline atribuut Sofia spordihalli riietusruumis.

vead, rõhk ka vastaste liikumistel.
18.45 Bussiga treeningule.
Liikluskultuur on vaatamisväärsus omaette. Jõud maksab.
19.30 Õhtuses trennis käime
läbi ja mängime vastaste liikumisi. Sekka mõned omad liikumised ja viskamine.
21.30 Õhtusöök hotellis. Ei
oleks ju vaja nii hilja palju süüa,
aga kõht on tühi ja söök maitsev.
22.00 Võib pika päeva õnneli-

Mängusaal Bulgaaria pealinnas.

Fotod: Toomas Kandimaa

kult lõppenuks lugeda.
Teisipäev, 14. detsember

9.30 Hommikusöök.
10.30 Võistkond sõidab treeningule. Jään hotelli, hommikuse videovaatamise materjale
ette valmistama.
12.30 Vaatame videot, pöörates rõhku, kes vastastest kuidas mängib, mida talle meeldib
teha ja mida mitte.

10.00 Hommikusöök. Kuna
lennujaama läheb buss alles kell
14.30, heidame pilgu kohalikule kaubandusketile. Jõulud ju
tulemas.
14.30 Lennujaam. Hakkab
pihta – lennud hilinevad. Sofiast
saame tulema ligi tunniajase
hilinemisega. Sama Münchenis. Tallinnasse jõuame lõpuks
1,5 tundi hiljem.
Loksume bussiga Tartu poole,
kadestades Gerti, kes juba ammu
oma Tallinna kodus. Tavaliselt
saadab ta ka irriteeriva sõnumi,
et mis näed kah sealt bussiaknast?
3.10 Tagasi Tartus. “Õige pisut”
väsinud. Nagu sipsti Sofias käidud.
Toomas Kandimaa

Hoburakend pole linnaliikluses harv nähe.

