VASTUOLULINE
E
SÜDAMESÄRTSUTAJA
LK 3

TONNIDE VIISI TOIDUABI
SEISAB
JÕUDE
LK 5

Muretud laenud
al 3 eurost
Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost

Pandimajade liider
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

Neljapäev, 25. august 2011
nr 27 (172) • Tiraaž 20 000
www.tartuekspress.ee

Kaugel tulevikus maksavad asjad kesteabkuipalju.
Aga Starmani DigiTV saad
euro eest kuus!
Selleks lihtsalt liitu ükskõik millise Starmani internetipaketiga.
Ja nii jääbki!
Kui 30 päeva jooksul leiad, et teenus ei sobi, saad raha tagasi!
Vaata lähemalt www.starman.ee
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Tüüpiline olukord Jaama-Paju ristis, kus unustatakse paremalt tulijale teed anda.

Neljapäev, 25. august 2011

Gümnaasiumide uued
direktorid selgunud
Tartu kommertsgümnaasiumi direktori
vaba ametikoha täitmiseks
välja kuulutatud avalikul
konkursil ostutus edukaimaks
kandidaadiks
seni koolis direktori kohusetäitja
ametit pidanud Liina Karolin-Salu
ning Tartu Kivilinna gümnaasiumi
uueks direktoriks kinnitati samuti
kevadest direktori kohusetäitja
ametit pidanud Karin Lukk. Mõlemad asuvad direktori ametikohale
1. septembrist.

POLITSEI

Jaama tänaval uueneb kolm ristmikku
Lähitulevikus saab liiklejasõbralikuma lahenduse
kolm ristmikku Jaama
tänaval.
Räpina maanteelt linna sõitjaid tervitab nüüdsest kaks
ringristmikku. Nõlvaku tänava ja Kaunase puiestee ristmike
väljaehitamine oli üks kohustustest, mille linn pani uut keskust rajavale Prismale.
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Teismelised vargad
muukisid Kesk tänaval
autosid
Möödunud pühapäeva varahommikul sai Tartu politsei teate, et
kaks noormeest üritavad sisse murda Kesk tänavale pargitud sõidukitesse. Sündmuskohale jõudnud
politseipatrull pidas kirjeldusele
vastavad isikud, kelleks osutusid
kaks 16-aastast noormeest, Tähe
tänaval kinni. Sama tänava ühe
maja hoovist leidsid politseinikud
kaks sülearvutit ja toitejuhtmega
sõiduki termomeetri. Hiljem selgus, et sülearvutid olid varastatud
samal ööl Tartus Staadioni tänaval
asuva elumaja korterist. Kinnipeetud noormehed, kes olid alkoholijoobes, viidi politseimajja ja nende
suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Jaama
Jaama

Leevendus tipptunni
ummikutele
Linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Andres Pooli arvates tekitab uus lahendus
ühteaegu nii kiitjaid kui kirujaid. „Põhiline mure oli Kaunase puiestee ristis, kus tipptunnil jäi ühistransport jänni
Jaama tänavasse vasakpöörde tegemisel. Nüüd tuleb küll
suurem kaar võtta, aga ristmiku läbilaskevõime peaks paranema.”
Ametlikult töid veel vastu
võetud pole ning ka tähtaeg
on alles 15. septembril. Linna
liikluskorralduse osakonnast
kostus aga tunnustavaid sõnu,
kuivõrd reaalselt jõuti ehitustöödega valmis enne kooliaasta algust, mil liiklustihedus
kerkib kordades. Et aga Kaunase puiesteel pole tegemist just
päris tavapärase ringiga tasub
autojuhtidel hoolikalt jälgida,

Uue lahendusega tekib viie tee ristumiskohast kolm eraldi ristmikku.

millisest sõidureast kuhu suunduda lubatakse.

Kaob segaduslik
viie tee rist
Septembri lõpuks saab teisenenud ilme ka autojuhtidele
tihti peavalu põhjustanud viie
tee ristmik Jaama, Puiestee ja
Paju tänavate lõikumiskohas.
„Töö käigus muudetakse liikluskorraldus ristmikul liiklejatele selgemaks ristmikule suubuvate teede eraldamisega,”
lubas Pool.
Lõuna prefektuuri avariiteenistuse vanemkomissar Hillar
Leet tunnistas, et politseile on
rist tuttav, sest plekimõlkimisi tuleb seal ette sageli. „Peami-

Paju

selt on probleemid Jaama tänavat pidi linnast välja sõitjatega. Unustatakse teed anda nii
paremalt, Paju tänavast tulijale kui ka vastassuunas Jaamast
Paju tänavale vasakpööret teha
soovijale. Tekib ekslik arvamus,
et ollakse juba peateel – tegelikult on kõik üks suur laialivalguvate piiridega ristmik.”
Linna korraldatud riigihankel kuulutati võitjaks Lemminkäinen Eesti AS, kes ristmiku
ehituse eest küsib 87 917 eurot.
Tööde teostamise tähtajaks on
30. september.
RASMUS REKAND

Raja jooksurajad saavad
valgustuse
Pikka aega hämara paigana tuntud
Raja park võib peagi oma halva
kuulsuse minetada, sest teisipäeval
tunnistas linnavalitsus edukaks riigihanke, mille tulemusena ehitatakse
välja Raja pargi ümber asuvate
jooksuradade valgustus. Lisaks
jooksuradade valgustamisele paigaldatakse Riia mnt poolsel küljel
asuva spordiplatsi valgustamiseks
eraldi 12 meetri pikkune puitpost
koos kahe 250W võimsuse valgustiga. Vastaval riigihankel osutus
edukaimaks AS Elwo pakkumus
summas 35 760 eurot.

Sinu reklaam jõuab iga tartlase
lauale, kui see ilmub
8. septembril nädalalehes

Lehe trükiarv 8. septembril:
SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

40 000
Broneeringu tähtaeg 5. septembril.

reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
8. septembri Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

südamesärtsutaja

Raad ostab avalikud elektrišokiseadmed, eraettevõtjad vaatavad skeptiliselt pealt
ei jõua alati piisavalt kiiresti kohaa
le.“ Seetõttu peaks aparaati
oleam
ma iga mööma võimeline kasutama
nttaarsed
dakäija, kel elementaarsed
mi-teadmised elustamisest. Seade ise peaks
aga asuma avalikus
kohas kapis, mida
on kõigil lihtne avada. Kõrgvee hinnan-gul oleks Tartu linnnapilti vaja mitukümmmend sellist seadet.
Mingit ohtu Kõrgvee
Linnavalitsuse värske otsuse
gvvee
avalikult kättesaadavas
avvas
kohaselt hakkab Tartu ja ühtlasi
elektrišokiseadmes ei
e
ka Eesti esimene avalikku linnanäe. „Miks peaks selellruumi paigaldatud deﬁbrillaator
les ohtu nägema, kui
ku
ui
asuma Aura veekeskuses ning selle
see on mujal
ujal
lääbi
„Samamoodi nagu asutus maailmas läbi
käidud etapp?
taapp?
investeerib näiteks kind- Vastupidi – selleseeeritakse
lustusse, peaks ta inves- se investeeritakse
väga suuri su
summasid,
ummasid,
teerima ka oma klientide sest inimelu
ellu maksab
aljju.“
elustamisvahenditesse.“ seal väga palju.“
„Välismaal
all ei ole deﬁbrillaatorite ostmine reeglina
reeeglina mitsoetamine koos koolitusega läheb
te riigi poolt aetav protsess,
prrotsess, vaid
maksma 2870 eurot. „Me ei riski
omavalitsuste ja äriringkondade
ir ingkondade
seda esialgu päris tänavale paigalpoolt. See näitab tegelikult
eggelikult asudada, vaid paigaldame hoonesse,
tuse – olgu see siis ka
kaubamaja
aubamaja või
kust on seda siis vajadusel võimaLõunakeskus või bussijaam
ssijaam
ijaam – hoolik võtta,“ sõnas linna tervishoiulivust ja valmisoleku taset. Samaosakonna juhataja Sirje Kree.
Vajadust seadme järele näeb
linn seetõttu, et südame äkksurDeﬁbrillaatori
ma juhtumeid on Eestis igal aaskasutamine
tal ligi 3000. Automaatne kehaväline deﬁbrillaator on aga aparaat,
Ago
Kõrgvee,
mille abil lähedalseisev inimene
kiirabiarst:
saab seiskunud südamega inimeDeﬁbsele elektrišokki anda, tõstes sellerillaatori
ga märgatavalt kannatanu elustakasutamine
misvõimalust.
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ma ma looesimedan, et selle
s
tulese aparaadi
ap
pa
museks
on, et
mu
us
ka eraettek
vvõtlus hakkab mõtlema oma
k lient ide
turvalisuse
tu
peale.“
pea
al
OLIVER
OLI
IV KUND

Sel teisipäeval löödi raekojas tempel alla otsusele
investeerida tuhanded
eurod Tartu esimesse elustamisaparaati, mis tooks
surmasuust tagasi inimesed, kel avalikus kohas
süda seiskub. Kuigi välismaal vastutavad seadmete
ostu eest sageli ka kaubanduskeskused, jätab säärane
idee siinsed ettevõtjad
külmaks.

Šokki peab oskama anda
iga mööduja
SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees ja kiirabiarst Ago Kõrgvee
ütles, et kiirabi on elustamisaparaatide ostu vajalikkust selgitanud juba aastaid. „Näiteks enamvähem Eesti suuruses Taani riigis
on selliseid deﬁbrillaatoreid paigaldatud avalikesse kohtadesse
mitu tuhat,“ kirjeldas ta.
„Kliinilise surma tekkides on
oluline just varajane defibrillatsioon, kuid on kohti, kuhu kiirabi

on näidustatud kliinilise surma
puhul – kui
inimesel kaob teadvus, pulssi
pole tunda ja on alust arvata, et on tekkinud vereringe
seiskus. Sel puhul pannakse
aparaadi elektroodid inimese
rindkerele. Need on näidatud
vastaval skeemil. Aparaat on
võimeline andma abistajale
ka sõnalisi käsklusi. Seejärel
laetakse aparaat ja antakse
löök. Pärast seda seade ütleb,
kas taastus normaalne rütm
või mitte.

Just selline 2000-eurone elustamisaparaat hakkab paari kuu
pärast valvama tartlaste südameid
Aura veekeskuses.
INTERNET

Kolmapäeval demonstreeriti TÜ arvutiteaduste instituudis 20 000eurose koduhooldusroboti prototüüpi, mis suudab maha kukkunuga dialoogi astuda ning vajadusel abi kutsuda. JASSU HERTSMANN

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Linnaliinidel peagi
sügisesed graaﬁkud

Esmaspäevast, 29. augustist
hakkavad Tartu bussiliinidel kehtima sügisesed sõidugraaﬁkud,
uuenenud väljumisaegade kohta
saab teavet veebist, täna müügile tulnud uuest infoteatmikust
või alates pühapäevast bussipeatustest.

Jaan Lott, Lõunakeskuse juht:
Ma usun, et sellist elustamist,
kus on vaja seda deﬁbrillaatorit
kasutada, tuleb suhteliselt harva
ette. Meie ülesanne on olla valmis igapäevasemateks õnnetusjuhtumiteks, mis ka vajavad abi.
See valmisolek on meil olemas.

Kui ma lugesin, et sellised
asjad avalikesse kohtadesse
pannakse, siis loomulikult ma
mõtlesin kohe ka meie maja
peale. Tahaks siiski veidi rohkem
sellest plaanist kuulda saada, sest
esimene mõte oli, et väga tore,
aga kuidas see igapäevases elus
toimima hakkab? Kui suur kasutegur sellise asja puhul on? See
tundub väga äärmuslik abinõu –
isegi kui inimestele väljaõpe teha,
siis ma kardan, et keegi ei julgeks
pärisolukorras sellist asja (elustamist – toim) ette võtta.
Marju Jeedas, Tartu Kaubamaja
tegevjuht:
Kui Tartu linn pöördub Tartu
Kaubamaja poole vastava küsimusega, siis Tartu Kaubamaja
võtab antud ettepaneku kindlasti
arutlusele ja kaalub seda.

30
tonni CO2 ja mürgiseid gaase
leidub Tartu linnaõhus vähem
ning 30 000 eurot linna rahakotis rohkem tänu sellele, et aasta
algusest saadik vurab linnaliinidel viis gaasibussi.

Kui linn teeks teie keskusele ettepaneku
soetada deﬁbrillaator, siis kas teeksite seda?
Eveli Opmann, Tasku ostukeskuse juhataja:
Praeguses olukorras ma ei
oska öelda, kas me ütleme jah
või ei, aga igal juhul me kuulaksime linna ettepaneku ära.
Ei ma tõenäoliselt küll ei ütleks,
sest sotsiaalne vastutus on meie
jaoks oluline. Aga selleks peaksime sellest asjast põhjalikumalt
teadma – kui palju see seade
päästab ja kui suur on tõenäosus, et Tasku külastajatel seda
tarvis läheb.

toodud kaupluse infoletti, ent 65
eurot sularaha oli sellest eelnevalt ära võetud.

Maratonirada sai valmis
Klubi Tartu Maraton teatas, et
kõik 18. septembril SEB 14. Tartu
rattamaratoni võistlustulle asujad saavad minna juba praegu
pedaale soojaks sõitma, sest
Tehvandi spordikeskusest Elva
tervisespordikeskusesse kulgev
rada on nüüd maha märgitud.

Varas tagastas rahakoti, raha jättis endale
20. augusti õhtupoolikul varastati Tartus Ringtee tänava kaupluses ostukärusse jäetud rahakott
dokumentide ja sularahaga,
hiljem selgus, et rahakott oli

Linn prognoosib ligi
sada koduvägivalla
ohvrit
Linnavalitsuse prognoosi kohaselt vajab järgneval kahel aastal
Tartus vägivalla eest varjupaika
ning psühholoogilist ja juriidilist
abi 50 naist ja 40 last, kelle abistamise eest tasutakse MTÜ-le
Naiste Varjupaik 27 130 eurot.
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Palametsa
pajatused

Tudengimeenutus Tartust
Noorusaastad Tartus veetnute ja hiljem välismaale elama jäänute
meenutustes kumab Emajõelinn otsekui mingisse kuldsesse udusse
mähkunud võlumaa. Ei ole selles osas erand ka 1938. a abiellununa
Soome siirdunud Erika Nivanka – neiuna Weidenbaum, eestistatuna
Viirpalu. Egas muidu kirjutanud ta oma mälestusteraamatus „Soome
lahe kahel kaldal“ järgmist.
„Minust sai tudeng 1926. a. Ülikool oli Tartus suures aus, muidu
Tartut ei oleks olnudki. Ülikool oli kõik! Üliõpilased olid kõik! Kõik
muud linnaelanikud jäid täiesti selle varju. Ja seal valitses uskumatu
vabadus! Niisugune vabadus, et ei olnud ühtegi asja, mida üliõpilane
ei oleks võinud teha! Keegi tema peale ei pahandanud ega teinud
temale märkusi. Ainult ülikool ise oli see, millega üliõpilane pidi
arvestama.“
Kena lugeda küll, ainult et Tartuski kehtisid Eesti Vabariigi seadused
ja kohaliku võimu määrused. Seda sai üliõpilaskonna üheks liidriks
tõusnud Erika (ta esindas just naiskorporatsioone) peagi omal nahal
tunda. 1930. aastate alguses
saabus politseilt teade, et talle
on määratud karistuseks kas
kolm päeva aresti või 15 krooni
trahvi. Seda avalike pidude korraldamise eest, sellest eelnevalt võimudele teatamata. Kui
ta vend, kes tundis kohaliku
politsei ülemat, läks karistuse
osas aru pärima, olla talle vastatud: „Nad ei ole viis aastat luba küsinud! Ja teevad nüüd balli Vanemuises! Ma mõtlesin siis nad ükskord
korrale kutsuda!“
Erika kinnitab, et ta olnud täiesti valmis üliõpilaskonna pattude eest
aresti minema. Skandaal ja kuulsus ühekorraga. Üks teine kaasvõitleja
lubanud arestandile soolaputkasse isegi pannkooke järele tuua. Aga
üliõpilaskond ei tahtnud võimudega pahuksisse minna ja maksis Erika eest 15 krooni ära.
1930. a alguses levis Eestis vabadussõjalaste ehk vapside radikaalne poliitiline liikumine. Mõneti analoog Soome Lapua liikumisele.
Meenutajale need ei meeldinud. Käis korra Raekoja platsil kuulamas
vapside propagandajuhi Artur Sirgu kihutuskõnet. Olla meenutanud
raadio ja ﬁlmi abil tuttavaks saanud Adolf Hitleri esinemisi. Ka Sirgu
isik oli talle vastuvõetamatu. Lendas lennukiga Eestis ühest kohast
teise ja pidas aina kõnesid. Teine juhtiv vaps oli Saksamaal (õigemini
küll Austrias) õppinud Hjalmar Mäe, kes samuti kasutas liikumisvahendina aeroplaani. Nii nagu füürer Saksamaal, kus selline kiirustamine riigi suurust arvestades oli veel mõistetav. Aga väikeses Eestis?
Erika Nivanka oli Aino Suitsu juures õppinud kõnekunsti ja juba üliõpilasena peeti teda Tartu üheks sõnaosavamaks naisesinejaks. Seda
panid tähele ka tolleaegse Riigi Ringhäälingu juhid. Kuulnud üht Erika
vabaõhukõnet Toomeorus, kutsusid nad neiu Tallinna Eesti raadio
kolmandaks diktoriks.
Väikest kasvu punapäine Felix Moor oli loomulikult esidiktor. Ületamatu oma suurepärase hääle ja sellega mängimise poolest. Asjalik
Vardo Holm oli teine halloomees ja Erika siis komas. Seega esimene
naishäältest, keda hoiti aga võimalikult madala palga peal. Ei sobinud
ju naisterahvale – tema ülikooliharidusele vaatamata – maksta meestega võrdset tasu. Ja tagajärg? Kui 1935. a pakuti meie esimesele
naisdiktorile paremat palka ja huvitavamat tööd, siirduski ta mikrofoni
tagant uuele ametikohale Toompeal. Omamoodi kahju sellest.

Tartus sai 1930ndatel ilma loata avalike
pidude korraldamise
eest 15 krooni trahvi.
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KESKKONNAINFOPUNKTI!

Siit saad vastused
keskkonnaala
stele

küsimus

tele!

Avatud E - R 10 - 17,
tel 736 6120,
info@teec.ee
www.teec.ee

parimad uhhaakeetjad
Giga uhaapeol saab lisaks
vee-elukatest keedetud
leemele nii teatrit vaadata
kui kontserti kuulata.
Parima uhhaa kokku vaaritanud võivad 3. septembril kell 15
Kavastu pargis startivalt peolt
ue kummikummi
ummikoju sõita uhiuue
a. Selleks tuleb
paadiga.
maalt žürii keeaga esmalt
maa panna.
led laulma
„Kuni kolmetel
ele eelliikmelistele
reg ist reer it ud
ad
adele
võistkondadele
orrraljagatakse korral2
dajate pooltt 2–3
õeekg värsket jõekala – latikas,
ahven, haug,
kui hästi läheb,
ka linask,” rääkis

hindajate pealik Õnnela Muuga.
Asjale lisab vürtsi ka fortuuna
k
efekt – kuna kalaportsud ei kuku
gatakse
kse neid
nei
välja võrdsed, siis jjagatakse
kala
loosiga. Omalt poolt ühtki kal

supile lisada pole lubatud.
Kuniks pajad podisevad, pakuKõik muu välitingimustes supi
vad publikule meelelahutust Indkeetmiseks vajalik – keedunõu,
rek Taalmaa Andrus Kiviräha
köögitarbed, maitseained – tuleb ise kaasa võtta. Tulemater- Maitsvaima uhhaa keetjaid
jaliks on halupuud auhinnatakse 3-meetrise
kohapeal, ent keelatud pole ka priimuse kummipaadiga.
kasutamine.
eluhuumorietendusega „Sini“Tulemuseks eeldame selgele
sed kilesussid jalas” ja päevajuht
leemelist kalasuppi. Hindamise
kr
k
Sven Sumberg. Lapsi rõõmustavad
kriteeriumiks on köögiviljade ja
ma
m
batuudid ning kaarikusõit, suuremaitseainete valik, võtted, kuidas valmistatakse ette tooraida
maid tehishärg ning poksimasin.
ne
eid ning milliseid emotsioone
Õhtu lõpus annab kontserdi Erich
neid
edas
ast võistkond rahvale ja hinKrieger.
edastab
dajate
tel Varem valmis keedetud
dajatele.
Publikule on üritus tasuta.
kalapu
ulj
kalapuljongi
või puljongikuubikuVõistlejail paluvad korraldajad aga
te osas oleme
ol
o
taunival seisukohal,”
registreerimisega kiirustada, sest
märkis M
märk
Muuga. Žürii tegutsemist
huvi on suur.
RASMUS REKAND
hakkab täiendama rahvahääletus.

Filmitalgute viimane võttepäev toimub Tartus
Pühapäeval, 28. augustil
jõuavad Filmitalgud viimaks Tartusse. Filmivõtted
toimuvad Kroonuaia sillal,
kus kõlgutab jalgu maailma
viimane lotomiljonär Ervin,
kes soovib enesetappu teha.
Filmivõtetel saab osaleda igaüks
terve päeva jooksul – vajatakse
inimesi, kes hullunud vanamehe
tegevust sillal uudistaksid ja silla
ummistaksid. Massi kogunemine algab kell 10, ﬁlmivõtted algavad kell 11.
Samal ajal, kui Kroonuaia silda
ummistatakse, avatakse Atlantise klubi kõrval animatsiooni töötuba. Liisi Reitalu juhendamisel
saavad nukkude ja lamenukkude
elustamises kätt proovida nii lap-

Filmitalgud on üle Eesti väldanud terve suve, üritusele pannakse punkt
eeloleval pühapäeval Emajõe kallastel.
FILMITALGUD

sed kui ka täiskasvanud. Töötoas
valminud materjali kasutatakse
hiljem ka Filmitalgute rahvaﬁlmis.

Töötuba on avatud kella 15st 20ni.
Kell 19 oodatakse aga kõiki ﬁlmitalgulisi ja ﬁ lmihuvilisi kogu-

nema taas Atlantise klubi kõrvale. Viimases rahvaülikooli loengus
on teemaks „Kuidas MITTE filmi teha“. Oma värskeid kogemusi
jagab Mikk Rand, Filmitalgute ja
kümneaastase Kinobussi eestvedaja. Seejärel algab kontsert, kus
esineb elektropunkrokki viljelev
bänd Köömes.
Päikese loojudes lüüakse viimast korda selle suve jooksul püsti Kinobussi vabaõhukino. Näitamisele tuleb suur osa võtteperioodi jooksul filmitud stseenidest.
Seejärel lõpetab talguõhtu Ilmar
Raagi ﬁ lm „Tappev Tartu“, mille
režissöör lubas kunagi valmis teha
tuhande krooniga ja Eesti kõige
halvema ﬁlmina.
TARTU EKSPRESS
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Tonnide viisi toiduabi seisab jõude
Kevadel PRIA kaudu Tartu
linna kätte jõudnud tasuta toiduabi on muutunud
koormaks, sest hoolimata
korduvast jagamisest pole
toimetulekutoetuse saajad
kuivainete vastu huvi üles
näidanud.
Linna otsuse kohaselt on õigus
EL-i abi saada neil ligi 900-l inimesel, kes kantud Tartu linna toimetulekutoetuse saajate
nimekirja. Praeguseks on neist
abi järel käinud aga vaid 250.
„See on ka meie varasem praktika eelnevatest aastatest, et tegelikult seda abi välja ei võeta,“
nentis linnavalitsuse sotsiaalabi
osakonna peaspetsialist Indrek
Ranniku.
Olukord on mitmeti paradoksaalne. Ühest küljest on EL-i toiduabi näol tegemist n-ö boonusega, mis lisandub igal aastal linna
enda poolt pakutavale sotsiaalabile ja mille saamiseks linn kulutusi
ei tee. Kahjuks jõuab abi Tartus-
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Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.

Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144
AS Merko Infra välistrasside osakond
pakub tööd

VÄLISTRASSIDE
EHITUSTÖÖLISTELE

Tartu Puuetega Inimeste Kojas, Rahu tänav 8, loeti täna pärastlõunal
lõppenuks järjekordne toidujagamise periood, kuid endiselt on üle
mitmeid tonne jahu, helbeid ja spagette.
OLIVER KUND

se aga suvel, mil paljud ligi 900st toimetulekutoetuse saajast on
linnast lahkunud või ei tunne abi
järele vajadust.
Linna arvestuste kohaselt peaks
igale abisaajale antama viis kilo
kuivaineid pereliikme kohta, kuid
huviliste nappuse tõttu on seda
kogust suurendatud.
Puuetega Inimeste Kojast öel-

di Tartu Ekspressile, et huvi kuivainete vastu on kahetsusväärselt
leige. Juuli algul koja ruumidesse ladustatud kaheksast tonnist
kuivainetest on alles enam kui
pool. Kui kojal oleks õigus kuivaineid ka puuetega inimestele jagada, kaoks selline kogus eeldatavalt
päevade jooksul.
Indrek Ranniku sõnul toidu-

abil rasiku minna siiski ei lasta.
„Mingi koguse me viime pärast
piirkonnakeskustesse, aga see on
sümboolne kogus. Linnal ei ole
vahendeid teha kulutusi, et seda
säilitama hakata. Euroopa Liidul
on ka tingimused, et see abi, mis
saabub, tuleb kindlasti 2011 laiali jaotada.“
OLIVER KUND

Kandidaadilt eeldame:
·sanitaartehniliste tööde oskust ja varasemat töökogemust,
·töökust,
·korrektsust,
·kohusetunnet.
Lisainfo telefonil 5680 5311, Allan Malva.
CV palume saata: allan.malva@merko.ee või ene.tyvi@merko.ee

Põud ajas turul seenehinna lakke
Põuase suve tõttu mükoloogide hinnangul praegu
veel kesine seenesaak Lõuna-Eesti metsades kajastub
ka Tartu turu kiratsevas
seenevalikus ja krõbedas
hinnas.
Eile keskpäeval turuplatsil ringi jalutades võis seenemüüjad ühe
käe sõrmedel kokku lugeda. Ühes
teiste köögiviljadega kukeseeni
müünuid oli mõnevõrra rohkem.
Kilo oranže kukeseeni sai valdavalt osta viie euro eest, kuid tururahvas teadis rääkida, et nii mõnigi müüs hommikupoole tegelikult
veel kallimalt.
Erinevatest seentest oma letile kauni metsakompositsiooni
meisterdanud proua Siina müüs
eile kukeseeni, võitatikaid ning
nii puna- kui kivipuravikke. „Ma
võtan vähe sorte, aga alati kindlaid,“ selgitas proua oma korjamisstrateegiat. Oma seenemetsa asukohta igapäevaselt hoopis roose
müüv naine avaldama ei soostunud, kuid kinnitas, et kõik seened
on ühes perega enda maa pealt
korjatud.
Letil asetsevad hiiglaslikud
tatikad ja puravikud lubab müüja
kliendi soovil alati pooleks lõigata,
et kontrollida, ega need nii suurtele seentele omaselt seest ussitanud
pole. „Venelastele meeldib nendest
suurtest suppi keeta, nad tahavadki koos selle kübaraaluse kollase-

Turulegendide kohaselt Tartu kuulsaim seenemüüja Aivar (lillas jopes) lükkas kuulduse seentenappusest
ümber väitega, et professionaal leiab neid ka praegu rohkelt. Jutu kinnituseks lajatas ta letti oma sirmikud,
mis sama suured nagu pitsapõhjad.
MARI METS

ga,“ osutab Siina paksule kollakale vahukihile seenekübara all, mille enamik inimestest söödamatuna välja praagib. Eile müüs proua
puravikke teistest märksa odavamalt, umbes seitsme euroga kilo.

Tartu kuulsaim
seenemüüja
Peaaegu Siina vastas müüs hiigelsirmikuid letinaabri sõnul Tartu kuulsaim seenemüüja Aivar.
Seenehuviliste ringkonnas tuntud
mees lükkas kohe ümber mükoloogide väited, et Lõuna-Eestis

veel seeni pole ja seletas, et professionaal leiab ka praegu väga palju seeni. Tema arvamust kinnitas letil laiuv rikkalik valik sirmikuid, kukeseeni ja puravikke. Siiski nõustus Aivar, et suvine põud
on esialgsele seenesaagile natuke
halvasti mõjunud ja ega puravikke veel nii lihtne leida olegi. Mees
jagas teiste müüjate lootusrikast
arvamust, et lähinädalatel peaks
saak suurenema. Erinevaid puravikke müüs seenelegend eile seitsme kuni kümne euroga kilo ja sirmikuid kuuega.
Oma ema korjatud seeni müüs

turul noor neiu Kristiin, letil olid
kukeseened ning erinevad puravikud. Maitsvamaid kivi- ja haavapuravikke müüs ta kaheksa euroga kilo, pisut tavalisemaid või- ja
kasepuravikke kolmega. „Eks ma
natuke ikka vaatan ka, palju teistel
maksab ja selle järgi siis sätin,“ selgitas Kristiin teada-tuntud süsteemi
hinna kujunemisel turul. Noor seenemüüja avaldas toimetusele isegi
koha, kus nii palju puravikke leidub, aga et tal järgnevatel nädalatelgi midagi letile panna oleks, ei saa
me salajast puravikumetsa reeta.
MARI METS

KAMIN-AHJUDE
KLIENDIPÄEV
27. AUGUSTIL TARTU K-RAUTA KAUPLUSES
Kohal on spetsialistid,
kes annavad nõu
kl 11-15.

www.rautakesko.ee
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2490 €

Tartu K-rauta - Riia 140e, Tartu, tel. 739 0800

Romantiline restoran Asian Chef
ehtsate aasia roogadega

SOODSAD
PÄEVAPAKKUMISED
Võimalus tellida toit koju või kaasa!
Avatud: R - L kl 11 - 01
P - N kl 11 - 23
Võru 2, Tartu
Tel 735 5029, 53 300 464
info@asianchef.ee
www.asianchef.ee

Liitu meie sõprade klubiga Facebookis!
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Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
“Selles kastikeses hoian ma
kõige kallimat mälestust meie
pulmareisist!”
“Ah, kui armas! Ja mis see
on?”
“Hotelliarve!”

Noor õde on hädas ratastoolihaigega, kes kipub ligi
tükkima, kui neiu palatis või
koridoris tööd teeb. Ühel
päeval märkavad kolleegid,
et tüütut patsienti pole enam
näha ja tunnevad huvi, kuidas
tal õnnestus mees maha
jahutada.
„Väga lihtsalt,“ vastab õde,
„ma keerasin tema toolil rattad alt ära!“

“Ma pole veel oma mehega
kordagi tülitsenud!”
“Tõeti või? Loodame, et
abielu teine nädal möödub
sama harmooniliselt.”

„Kas teate, miks liiklusõnnetusi oli märksa vähem
neil aegadel, kui peamiseks
transpordivahendiks oli
hobune?“
„See oli sellepärast, et juht
ei pruukinud ainult omaenese mõistusele toetuda!“

Kokku said prantslane, sakslane ja venelane. Prantslane
kurdab, et tema naine petab
teda juuksuriga:
“Tulen õhtul töölt koju,
astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt – terve
voodi on karvu täis.”
Sakslane:
“Minu naine petab mind
jälle aednikuga. Tulen õhtul
töölt koju, astun magamis-

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee
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tuppa, tõmban voodilt teki
pealt – see on aga lehti täis.”
Venelane:
“Ma ei ole küll päris kindel,
kuid millegi pärast tundub
mulle, et minu naine petab
mind vist raudteelasega.
Tulen õhtul töölt koju, astun
magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - raudteelane
voodis.”

“Härra Peterson! Räägitakse,
et võtsite naise?”
“Võtsin.”
“Võtsite naiseks lese koos
jubesuure varandusega?”
“See pole päris õige. Ma
võtsin suure varanduse koos
jubeda lesega.”

Kapten tutvub noorsõduritega.
“Kuulge, seersant, miks te
rivistasite mehed nii, et ees
on pikad ja tursked, taga väiksed ja kõhnad?”
“Vabandage, härra kapten,
ma olin enne teenima tulekut
puuviljapoe müüja.”

Šotlasele tulevad külalised.
Nad istuvad ja ajavad juttu.
„Paku külalistele ometi
midagi värsket!“ ütleb viimaks
šotlase naine.
„Ah-jaa, muidugi!“ vastab
šotlane ja avab akna.

Üks turunaine ütleb teisele:
“Kunded muutuvad üha
nõudlikumaks! Nad katsuvad
kaupa igast küljest ja lõpuks
ei osta midagi.”
“Kellele te seda räägite?
Mul on kolm abiellumisealist
tütart!”

Venemaa teeb suitsetajate elu kibedaks
Venemaa otsustas järsult tõsta
sigarettide hinda, nii et kõige
odavam suitsupakk hakkab
maksma 61 rubla. Suurim
muudatus on kavas Venemaa
aktsiisipoliitikas. Nimelt hakkab
aktsiisimaksu osakaal moodustama sigaretipaki maksumusest
50 protsenti. Sellele lisaks kavatseb Venemaa tervishoiuministeerium veel rea karme samme
suitsetamise vastu. Kavas on
kehtestada täielik suitsetamise
keeld kohvikutes, restoranides,
ööklubides, hotellides, lennujaamades, rongides, laevadel ja kinnipidamisasutustes. Keelatakse
tubakatoodete müük väikepoodides. Täielik keeld tabab tubaka
reklaami ja sellega tegelevate
ﬁrmade osalust heategevuskampaaniates. Tubakas kaob ka
teleekraanilt.
Venemaal suitsetab 56 protsenti
täiskasvanud meestest ja 16 protsenti naistest.

Kala, kes kasutab tööriista
Macquarie ülikool avalikustas oma
kodulehel fotod kalast, kes toidu
hankimisel kasutab tööriista. Võtted hiidhuulkalast, kes purustab
merikarpe korallriffe alasina kasutades, tegi proﬁsukelduja Scott
Gardner.
Austraalia teadlaste arvates pole
nähtu sugugi juhuslik. Asjaolu, et
lähikonnast leiti küllaga merekarpide tükke, laseb oletada, et sellist
töövõtet kasutab mereelukas regulaarselt. Seega ei saa inimkond
sugugi uhkeldada, et vaid nemad
oskavad tööriistu kasutada. Rasketes tingimustes toidu kättesaamisel
kasutavad abivahendeid nii linnud,
loomad kui nagu nüüd nähtub, ka
kalad.

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Lõuna Pagarite värsked leivad
ja kodused koogid
nüüd ka Tartumaal!
Meie tooteid leiad kõikidest
Konsumitest ja Selveritest!
Lisainfo: lounapagarid@lounapagarid.ee
797 6176
www.lounapagarid.ee

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

Rasvane toit on
vürtsikalt tervislikum
USA Penni ülikooli teadlased
leidsid, et vürtsid nagu kurkum ja
kaneel vähendavad rasvarikka toidu negatiivset mõju.
Tavaliselt kaasneb rasvase toidu
söömisega triglütseriidide taseme tõus veres. Lisades rasvasele
toidule erinevaid maitseaineid, on
pärast söömist triglütseriidide taseme tõus 30% väiksem kui sarnase
aga vürtsivaba toidu puhul.
Katsealused sõid kahel erineval
päeval eine, mis koosnes karri
kanast, Itaalia ürdileivast ja kaneeliküpsistest. Esimesel päeval oli
toidu igale komponendile lisatud
kaks supilusikatäit erinevaid maitseaineid: rosmariini, punet, kaneeli, kurkumit, musta pipart, nelki,
küüslaugupulbrit ja paprikat. Sedasi
rikastatud toidud suurendasid antioksüdantide aktiivsust 13% võrra
ja alandasid insuliini sekretsiooni
umbes viiendiku jagu.
Kasutatud maitseainete doosis
oli umbes sama palju antioksüdante kui klaasis punases veinis või
40 grammis tumedas šokolaadis.
Samas oli lisatud vürtside kogus
piisavalt väike, et mitte ärritada
katsealuste seedimist, vahendab
newkerala.com.
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Kino
EKRAAN 26.08–1.09
kell 14, 16, 18, 20 Lotte ja
kuukivi saladus
kell 11.30 Smurﬁd (3D, eesti
keeles)
kell 22 (v. a 30.08) Barbar
Conan (3D)

tartuekspress

vanute ansambel, juhendaja
Mari Toominga
30.08 kell 21 Tornimuusika:
Juhani Jaeger ja Ott Kaasik

TARTU
LAULUPEOMUUSEUM
1.09 kell 18 Külliki Lauluaia
hooaja avakontsert

kell 12, 14.15, 16.30 Autod 2
(3D, eesti keeles)

TARTU MÄNGUASJAMUUSEUMI TEATRI KODU

kell 19.15 Melanhoolia

1.09 kell 19 Eclectica 2011
avakontsert – Robin Guthrie
(Prantsusmaa)

kell 22.15 (v. a 30.08) Ahvide
planeedi sünd

Kontsert
ATHENA KESKUS
26.08 kell 16 RUTS Fest 2011

TEINE MAAILM
2.09 kell 23 Thank God Its
Friday: Abraham

Näitus

BIG BENI PUBI
26.08 kell 21.30 Igatahes
27.08 kell 21.30 Freddy
Tomingas ja Riff

EKRAAN

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.09 Helve Hinno fotonäitus Imeline Itaalia

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.09 Sven Antsoni maalinäitus Karud saavad aru

VABA AEG

Lennuakadeemia avab mürinal
propellerikujulise õppehoone
Eesti Lennuakadeemia
tähistab sel nädalalõpul
oma uhiuue propellerikujulise õppehoone valmimist.

Lint lõigatakse pidulikult läbi
reedel, 26. augustil kell 12 ja
külla oodatakse kõiki tartlasi.
Rõõmustamiseks on alust seda
enam, et päris oma maja pole
lennuakadeemial alates 1993.
aasta asutamisest olnud: seni
on akadeemia tegutsetud Tähtveres maaülikooli ja Ülenurmel
lennujaama ruumides ning
Tartu ülikooli auditooriumides ja
laborites.
Uues keskuses on loodud
õppevõimalused 340 üliõpilasele ning töökohad 60 õppe- ja
teadustöötajale, tänu millele on
võimalus kolida kogu õppetöö
ühtekokku. Lisaks tavapärastele
õppe- ja tööruumidele on uude
keskusesse paigutatud ainulaadselt integreeritud lennu- ja
lennujuhtimissimulaatorid. Tänu
Euroopa Liidu rahastamisvõimalustele, haridus- ja teadusmi-

kuni 7.09 Metallicast Metsatölluni – metalmuusika
radadel

HANSA HOOV

kuni 9.09 Mati Upruse maalinäitus Tasa

26.08 kell 21 Terminaator

RAADI MÕISAPARK
28.08 kell 14 Autoriloomingupäev

RISTIISA PUBI
25.08 kell 21.30 Raen Väikene

kuni 17.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste tööde näitus

Värske Propeller asub vaid kiviviske kaugusel Ülenurme lennuväljast.
LUNGE JA KO

nisteeriumi ning SA Archimedes
tegusale kaasabile paranevad
uue õppekeskusega seoses
lennunduskoolituse võimalused
Eestis lähitulevikus tunduvalt ja
akadeemiale on see suur väljakutse ja võimalus koolituse kvaliteedi tõstmiseks.
29.-31. augustil on lennundusettevõtete töötajatel ja laiemal

kuni 7.10 raamatunäitus
„Looduse” raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered”,
„Marseljeesist Internatsionaalini”, „Maailm vaekausil” jt
aastatest 1937–1940

27.08 kell 21.30 Bad Orange

TARTU JAANI KIRIK

Kinnisvara ost

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

TARTU LINNARAAMATUKOGU

26.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Tartu
Arsise kellade kooli täiskas-

25.08 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Kavas on lugu
Saladuste puu

Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk. Tartu, Riia
136c, tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.
Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

1-toal korter. Tel 528 6523.

Võtame tööle lastehoidu kutsekvaliﬁkatsiooniga lapsehoidjaid.
Lai 11/13, Tartu. Tel 502 9965,
www.kaheksajalg.ee.

Teenus

Ehitustööd

Veoteenus tõstukiga ja
autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.
Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie, ka
harvesteri ees. Hind al 100 € / ha.
Tel 5566 8338.

Muu
Müüa heas korras kasutatud klaver
Krasnõi Oktjabr (hind 200 €).
Tel 522 1026.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda

Müüa uus 4-rattaline väiketraktor
M2. Tööjõudluselt võrdne hobusega. H 1450 €. Järelmaksu- ja tagasimüügivõimalus. Lisatasu eest
ader, frees, kartulivõttur, lumepuhur jms. Tel 5616 6487.

2-toal möbleeritud korter
10 km Tartust väljas.
Omaniku tel 523 8589.

Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.
Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta

2-toaline korter. Tel 554 5900.

Peoinventari rent: telgid,
peomööbel, lauanõud, tekstiilid.
www.reserv.ee, tel 5300 3995.

Veoteenus 4 m3 multiliftiga
(täitematerjal, ehituspraht jm).
Tel 5622 2742.

2-toal korter. Tel 507 4635.

2-toal korter. Tel 502 2728.

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Vajame korjajaid (käsikorje ja oksalõikus) astelpajuistandusse Räni
külas (2 km Elva suunas paremat
kätt). Tel 5330 3126, 5622 2742.

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

1-toaline korter. Tel 511 5949.

Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid osadeks. Samuti aitame
ära viia vanu autoakusid. Raha
kohe! Transport tasuta. Info tel
5356 7062.

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

1-toal korter. Tel 501 3219.

Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

Muruniitmine teenustööna:
murutraktor 0,02 €/m2; niiduk
0,03 €/m2; trimmer 0,05 €/m2.
Tel 5555 0731.

Otsime akende paigaldajatviimistlejat. Tel 742 0046,
5551 3045, tartu1@arutech.ee.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

Muu

25.08 kell 19 Tempei Nakamura (klaver)

avalikkusel võimalik osa võtta
uuest õppehoonet ja õpetatavate erialade arengut tutvustavast
loengute sarjast, kus saab vastuse küsimusele, mis toimub Eesti
lennunduses.
Iga loengupäeva orienteeruv
algus on kell 10.15. Täpsem informatsioon loengupäevade kohta
www.eava.ee.

Pakun tööd

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Suvila (valmis, 2 korrust, 3 tuba,
Peipsi järv 200 m, Rannapungerja
jõgi 10 m). Tel 5559 2674.

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

TARTU LINNARAAMATUKOGU

30.08 kell 22 I‘m With You –
Red Hot Chili Peppers Live

vajaliku akti! www.tuleohutus24.ee,
tel 730 5387.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.

Ehitusmaterjal

kuni 27.08 Tiibet hinges ja
südames
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Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega spetsialistidelt
Tartus ja maakonnas! Tolmuimeja
võimalus, väljastame kindlustusele

Teated
Kutsume Teid osalema Tartu ülikooli mikrobioloogia instituudi ja
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus OÜ ühisprojektina
läbiviidavas probiootilise juustu
tervislikkuse uuringus. Ootame
uuringus osalema terveid alla
65-aastaseid täiskasvanuid, kelle
vererõhu ülemine näitaja on vahemikus 130 kuni 159 mmHg, kuid
kes ei tarvita vererõhku langetavaid
ravimeid. Palume võtta ühendust
tel 5650 7549 või pirje.hutt@ut.ee.

3-toal korter. Tel 517 0420.
Tuba Elvas tütarlapsele
(eeskujulik õpilane). Tel 522 2002,
jaan@silbergleich.ee.

Küte

Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

TOIMETUS • tel 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 • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Kaks noorteturniiri korvpallis
Nädala lõpp toob Emajõe
äärde kaheks rahvusvaheliseks korvpalliturniiriks kokku 96 noortevõistkonda.
Virumaa pallimängude kooli ja
Tartu Rocki korvpallikooli eestvedamisel peetakse 25.–27. augustini viies «New Generation’s Mini
Cup» (NG Mini Cup). Päev hiljem
algab Erkmaa korvpallikooli korraldatav „Basket Unites”.
NG Mini Cup on kasvanud
suurimaks noorteturniiriks Eestis. Kui 2007. a Rakveres toimunud esimesel turniiril osales neljas
vanusegrupis 28 meeskonda, siis
2010. a oli osalejaid juba 64.
Turniiri kõrget taset kinnitab
asjaolu, et aastast aastasse on osalemas omaealiste tippu kuuluvad
noortemeeskonnad A. Sabonise (Kaunas, Leedu), V. Knasiausi
(Klaipeda, Leedu), Admiralteiskaja (St. Peterburg, Venemaa) ning
Riia korvpallikoolist. NG Mini
Cup on lülitatud ühena vähestest
noorteturniiridest ka FIBA Europe
kalenderplaani.
5. NG Mini Cup’i suurim eripära
võrreldes eelnevatega on see, et ta
toimub esmakordselt Tartus. Turniir peetakse seitsmes vanusegrupis 72 meeskonna osavõtul nelja
(Ujula 4, Kopli 1, Kroonuaia 7 ning
Turu tänav 8) spordihalli mänguväljakutel.

Traditsioonidega
Basket Unites
Reedest laupäevani võtavad A.
Le Coq`i spordimajas neljanda
rahvusvahelise noorte korvpalliturniiri “Basket Unites” (“Korvpall
ühendab”) raames mõõtu 24 pois-

Avatav BMX sisehall Laulupeo pst 19.

Krossiratturid
avavad sisehalli
25.–28. augustini toimuvad Tartus „BMX Weekend
2011“ raames mitmed jalgrattakrossi üritused, mis kulmineeruvad laupäeval BMX jalgrattakrossi Balti karika
ﬁnaalvõistlusega.

Sel nädalalõpul saavad korvpallisaalides särgid märjaks üle tuhande noorpalluri.

te võistkonda Venemaalt, Leedust,
Lätist ja Eestist.
“Turniir on korralikuks hooajaeelseks vormikontrolliks, sest enamik korvpalliklubisid ja -koole on
äsja naasnud suvistest treeninglaagritest ja valmistuvad koduste
meistrivõistluste alguseks,” märkis Erkmaa korvpallikooli juhataja
Helbe Erkmaa.
“Tänavu selgitame “Basket
Unites” turniiril välja võitjad kolmes vanuseklassis – 1998., 1999.
ja 2000. aastal sündinud poiste arvestuses. Hea on tähendada
sedagi, et kõigis kolmes vanuserühmas on esindatud valitsevad
Eesti meistrid ning kaasa teevad

www.tartumaraton.ee

Peasponsor:

Autopartner:

Rattapartner:

ERKMAAKORVPALLIKOOL.EE

samuti Leedu meistrivõistluste
BC Tarvas/Rakvere spordikool.
medalivõitjad.”
1998. a sündinute arvestu“Basket Unites” sai viie Eesti
ses pakuvad tugevat konkurentsi
võistkonna osavõtul alguse 2008.
kindlasti Leedu mullune pronksiaastal. Hooaeg hiljem lisandusid juba Miks kaks rahvusvahelist
välisvõistkonnad
Lätist ja Venemaalt noortekorvpalli turniiri toining mullu tosina muvad samal nädalalõpul,
võistkonna konkurentsis peetud tur- teavad vaid korraldajad ise.
niiril ka Baltikumi
tugevaimast korvpalliriigist Leeomanik Klaipeda ja Venemaa viies
dust.
klubi Peterburi Komeet. Nendest
12- ja 13-aastaste poiste arvestuaasta nooremate hulgas on Klaipeda esindatud kui Leedu meistses on vabariigi meistrina konkurivõistluste hõbe.
rentsis võõrustajate Erkmaa korvRASMUS REKAND
pallikool ning 11-aastaste hulgas

Soodusregistreerumine 26. augustini!

Meediapartner:

TÄHTVERE PUHKEPARK

Raadioülekanne:

25. augustil kell 19 avatakse
Laulupeo pst 19 ametlikult BMX
jalgrattakrossi sisehall, mis on
olulise tähtsusega treeninguteks talvehooajal. Tartu sisehall on eripärane seetõttu, et
rada on ehitatud puidust, mitte
mullast ja sõelmetest, nagu on
sisehallid naaberriikides. Halli
haldaja spordiklubi Velo juhataja Jaan Veeranna sõnul on see
kindlasti eeliseks, kuna treenida saab soojas ja puhtas ruumis. „Jalgrattakross sobib spordialana juba ka väikestele lastele alates neljandast eluaastast,
nii poistele kui ka tüdrukutele.
See arendab koordinatsiooni ja
on väga hea üldfüüsiliseks treeninguks, pakkudes ka tavapärasest veidi rohkem põnevust ning
adrenaliini,” rõhutas Veerand.
27. augustil kell 12 toimub

Tähtvere spordipargi BMX rajal
jalgrattakrossi Balti karika ﬁnaalvõistlus, kuhu saavad registreeruda vaid litsentseeritud ratturid.
Võistlema tuleb üle saja sportlase
Baltimaadest ja naaberriikidest,
kellest noorimad on 4–5-aastased. Kuigi Balti karikas antakse
välja igas vanuseklassis võitjale,
pakuvad põnevat vaatepilti kindlasti eliitsõitjad.
28. augusti südapäeval algab
krossivõistlus Tartu karikale. Oodatud on kõik ratturid,
kes soovivad treeneri juhendamisel rada proovida ning teistelt omasugustelt mõõtu võtta.
Eraldi võistluskategooriateks
on maastikurattad, 20” rattad
(BMX pargiratas ja BMX jalgrattakrossiratas) ning vabaklassi
rattad. Osavõtt tasuta.
TARTU EKSPRESS
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