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Sotsiaaldemokraadid mõistavad
lasteaiakoha hinnatõusu hukka
Volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon ei pea
õigeks linnavalitsuse poolt
pakutud lasteaia kohamaksu 37,5%-list hinnatõusu.

„Kui linnavalitsus lähtus oma
ettepaneku tegemisel järgmise
aasta linnaeelarves laiutavast puudujäägist, siis meie tegime ettepaneku võtta kätte noore pere eelarve ning vaadata, milline auk sinna
tekib,“ ütles Tõnu Ints, sotsisaaldemokraatliku fraktsiooni esimees.
Linnavalitsuse pakutud hinnatõus ei riiva mitte ainult madala sissetulekuga, vaid ka keskmise sissetulekuga peresid, kellel
puudub võimalus taotleda linnalt

Naiste ja laste varjupaik
jätkab tööd
Linn saavutas 35 000 euro eest
kokkuleppe MTÜ-ga Naiste Varjupaik
ning MTÜ-ga Tähtvere Avatud Naistekeskus, et need jätkaksid naiste ja
laste varjupaiga teenuse osutamist
kuni 2013. aasta lõpuni. Teenuse eesmärk on toetada ja aidata Tartu linna
naisi ja lapsi, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all. Kannatajatele pakutakse ajutist peavarju, psühholoogilist ja
juriidilist abi ning nõustamist.

kohamaksu ja
toit lust a mise
toetust.
Sot si a a ldemokraatide
fraktsiooni liige
Marju Lauristin lisas: “Oleme seisukohal,
et lasteaedades
antav alusharidus on Eesti
haridussüsteemi üks osa ning
ka alusharidus
peab olema tasuta. Lasteaiaõpetajate palga tõusuks vajalik summa
tuleb leida linnaeelarvest.”
TARTU EKSPRESS
Hea Maja Poe saalis Pepleri tn
32 aset leidval loengul antakse
ülevaade esmastest maja hooldustöödest, mis aitavad vältida
maja lagunemist. Eriti oluline on
vältida niiskusprobleeme, sest
need võivad tuua kaasa tõsisemaid
kahjustusi maja konstruktsioonides. Loengul tutvustatakse ka
põhjalikumalt, mida sisaldab maja
hooldusraamat ja kuidas seda ise
koostada.

Majaomanikele antakse
hooldusnõu
Säästva Renoveerimise Infokeskus
korraldab laupäeval, 19. novembril
kell 14 loengu „Maja hooldamine“.

Täpsustus
Möödunud nädalal ilmunud artiklis „Käopesa lastekodu saab uued
majad“ on lastekodu juhataja Tiiu Reeki asemel ekslikult märgitud
Tiiu Rääk. Toimetus palub vabandust.

invaliidid lisaretkele
Juba mõnda aega peavad
Tasku keskuse teise korruse
invatualetti soovijad liftiuksed uuesti sulgema ja sõitma võtme järele esimese
korruse infoletti. Kuigi tualette koristatakse iga poole
tunni järel, käis asotsiaalide ja noorte huligaanide
jaks puhastusteenindajate
omast üle.

„Sundseisus pidime lukku
panema, aga ma siiski loodan, et
see on parem variant, kui tualett on puhas ja tõesti inimesele,
kes seda vajab,“ tunnistas Tasku keskuse juhatuse liige Veiko
Keerberg, kelle sõnul olid laamendajad agarad ära kasutama
võimalust inva-WC seestpoolt
sulgeda.
Seejärel saatsid eluheidikud
seal mööda terveid päevi ja nii
mõnigi kord tuli WC vabastamiseks appi kutsuda turvamees.
„Pärast seda oli kõik pea peale
pööratud, tuli teha eripuhastust,
et oleks üldse võimalik kasutada,“
möönis Keerberg.
Lisaks laamendajatele on tüliks
ka vargad. Viimasel suuremal
rüüsteretkel viidi minema elektrooniliselt reguleeritav kätepesusegisti. Samuti lõhuti ja kasutati
sageli põhjuseta nöörist tõmmatavaid kutsenuppe, millega invaliididel on võimalik endale vajadusel
abi kutsuda.

Ratastoolis inimesed on harjunud, et midagi ei tule lihtsalt. Nii peab Tasku teise korruse inva-WC võtme järele
„lippama“ esimesele korrusele.
JUHAN LANG

„Meil on arutelu olnud selles
osas, kas tuua võti näiteks teisele korrusele kauplusesse, aga siiamaani pole ühtki signaali tulnud
otse, et kellelgi oleks probleeme
olnud,“ märkis Keerberg. „Emad
väikeste lastega, kellel on tihtilugu vajadus mähkmeid vahetada,

tulevad võtavad infoletist võtme ja
pigem on õnnelikud, et nad saavad
kohe minna puhtasse keskkonda,“
lisas ta.
Kui raske liikumispuudega isik
infoletini minna ei jõua, võib ta
Keerbergi kinnitusel pöörduda
kaupluse teenindajate poole. „Ma

olen enam kui kindel, et teda abistatakse või kutsutakse turvamees
seda tegema.“
TARTU EKSPRESS
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Esietendus HOMME
18. novembril Sadamateatris
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ÜHE LAUSEGA

hind hakkab olema 1 euro, maksimaalne täispileti hind 3 eurot.

ka kellakruttijaid

Linn on eilsest
jõuluehis

Parkimiskellale regulaarselt
värsket stardiaega seadistajaid saab samamoodi
karistada, kui iga teist rikkujat. Võistlus kontrolöride
ja rehepaplike juhtide vahel
näib lõputu.
Auto tasulisele parkimisalale, kell
algusajaga armatuuril. Kui maksuvaba aeg ümber saama hakkab, virgutav jalutuskäik sõidukini ning
kellale värsked numbrid ette. Ja nii
iga tunni tagant (B-piirkonnas) selga sirutamas käies (suitsumehed
ühendavad meeldiva kasulikuga)
saab läbi ajada kukrut kergitamata.
Et mitte õiget hetke maha magada,
mobiil või arvuti „äratama”.
Kirjeldatud võttega parkimistasust kõrvale hiilijaid olla Tartus
trobikond, kinnitas kontrolli teostava AS Ühisteenused Lõuna piirkonna juht Juta Karjane. „Tegelikult pole see lubatud. Tasuta on
ikkagi vaid üks periood. Samal
kohal edasi parkides tuleb maksta.”
Karjane möönab, et rikkumise
tuvastamine pole kerge, ent samas
ka mitte võimatu. „Päevast päeva
tööd tehes lihtsalt jäävad regulaarsed kellakeerajad silma. Fotode
abil saab tõestada, et sõiduk pole
kohalt lahkunud.”
Trahv näpus toimetuse poole
pöördunud Markos tekitas karistus ühtviisi nii nördimust kui arusaamatust. „Kellal seisis ju 15.35!

Raeplatsi jõulupuu
sama sihvakas kui
mullune
23. novembrist raeplatsi ehtiv jõulupuu leiti tänavu linnast umbes
20 kilomeetri kaugusel Haaslava
vallas asuvast Kriimani külast –
16-meetrine iludus oli kandidaatide seas ka möödunud aastal.

KHK õpilane kokkas
end kolmandaks

Kontrolöri silmis on parkimiskella keerajad puhtad poisid vaid siis, kui nad enne uue parkimisaja märkimist ka
oma autot liigutavad.
TIINA KÕRTSINI

Aga kümme minutit hiljem pannakse kollane leheke, selgitusega „15.28 oli algus kellal 14.30, uus
algus 15.35.“.“ Asjaolu, et kella keeramine pole lubatud, võttis noormehe kukalt kratsima.

Münt rattal
Võtteid stiilis „münt rattal”,
millega trikitajad vahele võtta, on
ametnike arsenalis mitu. Avali-

kustada neid aga ei saa. Töösaladused ikkagi, mis vajavad uuendamist sama sagedusega, millega
parkimisjänesed neid läbi hammustavad.
Kui palju „kellamehi” linna peale kokku tuleb, Karjane hinnata ei osanud. „Aga ega nad trahvidest pääse. Tasuta parkimisaja
mõte pole ju selles, et inimene iga
tunni tagant kontorist välja saada. Näiteks on minu poole pöör-

dunud tuntud linnakodanik, kes
järjepanu aastast parkimiskaarti ostab, just küsimusega, et miks
seda teha, kui kavalpead sentigi
maksmata parkimiskohti kinni
hoiavad.”
Aga kui korra parklast välja sõita või masin kõrvalkohale manööverdada, pole alust ka trahviks?
„Jah – siis on JOKK variant,” tõdes
Karjane.
RASMUS REKAND

Uuest aastast tõuseb Tartus lasteaiamaks
Linnavolikogu kinnitas
lasteaedade rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 11 protsenti riigi
poolt kehtestatud kuupalga
alammäärast. Otsus tähendab, et alates 1. jaanuarist
2012 tuleb vanematel iga
lasteaias käiva lapse kohta
tasuda 30,58 eurot kuus
senise 22,24 euro asemel.
Praegune lapsevanemate osalustasu määr ehk 8 protsenti minimaalsest kuupalgast on
kehtinud viis aastat. Arvuliselt
oli lasteaiatasu 2008.–2010. aastani 350 krooni kuus ja 2011. aastal 22,24 eurot (348 krooni) kuus.
Koolieelse lasteasutuse seadus
lubab lasteaiamaksuks kehtestada kuni 20 protsenti töötasu
alammäärast, mis on alates 2008.
aastast olnud 278 eurot (4350

krooni). Vanemate osalustasu
moodustab ligikaudu 13 protsenti summast, mida linn igal aastal
lasteaedade ülalpidamiseks kulutab.

Volikogu otsustas ühtlasi muuta vanemate poolt kaetava osa
kasutamise proportsioone. Lapsevanemate makstavast summast
20 protsenti (seni 25) läheb õppe-

vahendite ja 80 protsenti (seni 75)
lasteasutuse majandamiskulude,
personali töötasu ja sellega seotud
maksude kulude katteks.
Lasteaiamaksu tasumisest on
täielikult vabastatud toimetulekutoetust saavad pered, 50 protsendi ulatuses peavad maksma need
pered, kelle lapsed saavad lasteaias
toidutoetust. Täiendavalt on linnavalitsuses väljatöötamisel soodustuse andmise kord kolme ja enama
lasteaiaealise lapse vanematele.
Lasteaiamaksu tõstmise otsuse
poolt hääletas 24, vastu oli 16 volikogu liiget. Volikogu ei toetanud
keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide välja pakutud eelnõu, millega sooviti jätta
lastevanemate osalustasu senisele
tasemele. Ettepaneku poolt oli 13,
vastu 24 volinikku.
TARTU EKSPRESS

Haagis toimunud rahvusvahelisel
kutsevõistlusel valmistasid Tartu
kutsehariduskeskuse õpilane Merit
Heinmets ja tema Ukrainast pärit
loosipaariline kolmanda koha
väärilised viis kooki ja soolase suupiste, kokku osales mõõduvõtul
16 võistkonda üle Euroopa.

Trepikojas lõõmasid
lapsevankrid
Laupäeva öösel kella 00.52 ajal
said päästjad eriskummalise
väljakutse Puiestee tänava kortermajja, mille trepikojas põlesid
lapsevankrid ja praht; tuletõrjujad kustutasid õnnelikult lõppenud põlengu ja loodetavasti
intsident ühessegi peresse kurba
isadepäeva ei toonud.

Juristid annavad
tasuta nõu
Eeloleval kolmapäeval kella
10–15ni kogunevad Tartu raekotta
Eesti Juristide Liidu eestvedamisel
kümme juristi, et anda kõigile
soovijatele tasuta õigusnõustamist
projekti „Õigusring“ raames.

Piletihinnad tõusevad
Alates 1. detsembrist tõusevad
Tartu maakonna bussiliinidel sõidupiletite hinnad – vähim täispileti

Eilsest valitseb kesklinnas jõulumeeleolu, sest päev läbi nägid
korvtõstukites askeldanud
dekoraatorid ränka vaeva, et
järgnevateks kuudeks linnasüda
jõulurüüsse ehtida.

Tiiu Sild pärjati
elutöö preemiaga
Tänavustel Eesti
teaduse populariseerimise riiklike auhindade
jagamisel pälvis
elutöö preemia
(6500 eurot)
pikaajalise süstemaatilise teaduse
ja tehnoloogia populariseerimise eest teaduskeskuse Ahhaa
juhataja Tiiu Sild, parimaks uueks
algatuseks nimetati aga maaülikooli doktorantide teadustöötubade projekt „Elus teadus”.

Maarahvas tegi
linlastele ära
Tartuski üles võetud rahvaﬁlmi
“Täitsa lõpp” käis avanädalavahetusel maakinodes kaemas rohkem vaatajaid kui linnas – kokku
nägi ﬁlmi arvestuslikult 3425 silmapaari, neist 71 protsenti maal.

2921
eurot läheb maksma esimese 24
Tartu linnavalitsusele ja allasutustele antava elektriauto Mitsubishi
i-MIEV kaskokindlustus kolmeks
ja liikluskindlustus kuueks kuuks.

Otepääl vigastati
politseinikke
Eile pärastlõunal ründas 1948.
aastal sündinud mees Otepääl
tänaval politseiametnikke ja
vigastas neist kahte noaga, ründaja peatamiseks kasutas politsei
teenistusrelva ja haavas teda,
misjärel toimetati vigastatud Tartusse haiglasse.

RÄÄGITAKSET
…
RÄÄGITAKSE
RÄÄGIT
... et struktuurimuutustes haridusministeeerium soovib asekantsleriks värvata Kadri
Maasikut. Endise rahandusspetsi nimi sai laiemale üldsusele tuntuks pärast seda, kui peaeaminister Ansip teda 2008. aasta aprillis kabineti
bineti
istungil avalikult noomis. Neljanda asekantsleri
ntsleri
ametikoha loomise põhjus on „eelkõige
seotud vajadusega tugevdada ministeeriumi
umi
haridusökonoomilise juhtimise vaadet“.

tartuekspress Nooruke
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

16. novembril möödus 70 aastat helilooja, koorijuhi, organisti ja
muusikapedagoogi Miina Härma (kuni 1935. a Hermanni) surmast Tartus. Surivoodi juures viibinud naisliikumise üks juhte,
Mari Raamat meenutas, et Miina Härma lahkus ilusal päikesepaistel talvehommikul oma kodus. „Mõni päev enne surma tegi
ta mulle ülesandeks leida sündsad sõnad uuele Eesti hümnile,
sest kui ta tervise tagasi saab, saab selle hümni meloodia tema
esimeseks loominguliseks tööks olema. Aga tervis ei tulnud enam
tagasi.“ Ja Juhan Simm kirjutas kolleegi mälestades: „Tema teotsemist ihaldav iseloom ei tundnud kunagi rahu, ta pidi alati ja
igal pool õhutajaks, elustajaks ning vaimustust loovaks eestvõitlejaks olema.“
Sündis Tartu lähedal Kõrvekülas 9. veebruaril 1864 koolmeistri
perekonnas, kus sai ka esimesed muusikalised teadmised. Täiendas
neid Tartus nimekaimu Karl August Hermanni käe all, õppis 1880.
aastatel Peterburi konservatooriumis orelit ja kompositsiooni. Oli
esimene eestlanna, kes omandas kõrgema muusikalise hariduse ja
kellele esimesena naistest omistati 1939. a suurima akadeemilise
tunnustusena Tartu ülikooli audoktori nimetus.
Oli ka mille eest. Pärast konservatooriumi lõpetamist esines ta
orelikontsertidega Venemaal, Soomes, Saksamaal ja Inglismaal. Tulnud 1894. a tagasi kodulinna, kujunes temast siin tärkava eesti muusikaelu üks käilakujusid. Asutas oma koori, tegutses vahepeal klaveriõpetajana Kroonlinnas, 1915. aastast jälle Tartus.
1917–1929 õpetas praegu Miina Härma nime kandvas koolis, tol
ajal Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumis muusikat, osales 1919 Tartu Kõrgema Muusikakooli rajamises. Aga peamine oli siiski tema helilooming, mille põhiosa moodustavad ligi 200
koolilaulu. Gustav Ernesaksa arvates olevat just Miina Härma kirjutatud meie nelja kooriliigi repertuaari kõige populaarsemad laulud.
Need olid siis – meeskooridele „Meeste laul“, segakooridele „Tuljak“, naiskooridele „Ei saa mitte vaiki olla“ ja lastekooridele „Ööbiku
surm“. Ja Ernesaks juba tundis koorilaulu puutuvat.
Miina Härma põrm pandi puusärki 18. novembril 1941 ülikooli
kirikus. Vaimuliku talituse pidas õpetaja J. Kimmel. Laulsid koorid ja solistid, kõlas orelimuusika. Sajad tartlased möödusid valgest kirstust. Nende hulgas paljude kooride liikmed ja koolide
õpilased.
Kolm tundi kestnud leinatalitus toimus 20. novembril Vanemuise
tolleaegses kontserdisaalis, mis ei suutnud kõiki leinajaid mahutada. Paljudel tuli seista avatud uste juures koridoris. Eesti suurimaks
heliloojaks nimetatu maeti Maarja kalmistule, kus ta haud on väärikalt tähistatud.
Helilooja 100. sünniaastapäeva puhul anti 1964. a Tartu II keskkoolile Miina Härma nimi. Alates 1966. aastast hakati Miina Härma
sünnipäeval tähistama kooli aupäevi, mille tippsündmuseks kujunes õpilaste kontsert Vanemuises. Ja 1984. aastast seisab koolimaja ees tagasihoidlikult väärikas poosis nimeka helilooja, koorijuhi ja
muusikapedagoogi kuju. Lühend MHG on tuntud mitte ainult Tartus, vaid ka kogu Eestis, kui Miina Härma kooli oma.

Marika Goldman (22)
2007 Karlova gümnaasium
2011 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
kultuurikorralduse eriala
2011 –... TÜ kommunikatsioonijuhtimise magistrantuur
SA Eesti Teatri Festivali tegevjuht
Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna projektijuht
Lavastuse “Mary Poppins” tõlk
Tartu PÖFFi turunduskoordinaator
DRAAMA festivali meeskonnaliige

Ta töötab põhikohaga
Viljandi kultuuriakadeemias, veab selle kõrvalt
Eesti Teatri Festivali, aitab
Vanemuises lavastada
ning hoiab tuld all PÖFFi
turundusel. Suur kohustustekoorem pole aga
tartlanna Marika Goldmanile (22) mingi vaev, sest ta
teeb seda, mida tõeliselt
armastab – korraldab Eesti
kultuurielu.
Armastus ﬁlmide, teatri ja muusika vastu avaldus Marikal juba
väikse lapsena. Vanemad võtsid
teda koos vennaga tihti teatrisse kaasa. „Mul ei teki võõristust
kuulata näiteks klassikalist muusikat või vaadata ooperit,“ räägib
ta. Ise ta aga lavale ei roni. Imelik
küll, sest Marika oskab mängida klaverit ja plokkﬂööti ning on
olnud koorilaulja. „On palju paremaid näitlejaid ja lauljad, tahan
olla pigem inimene, kes aitab neil
oma andeid inimeste ette viia,“
räägib ta.

Marika õppis Viljandi kultuuriakadeemia bakalaureuseõppes
kultuurikorraldust. „Olin kindel,
et jään sinna ka magistrisse edasi,“
meenutab ta. Ühtäkki aga sündis
plaan tulla Tartu ülikooli ja õppida hoopis kommunikatsioonijuhtimist. „Uurisin seda õppekava ja
küsisin nõu – kõik tunduski olevat
just see, mida mina õppida tahaksin,“ selgitab neiu oma valiku tagamaid.
Mõni aeg tagasi oli tüdruk nukker, et tööd pole, kuid nüüd on talle selgeks saanud, et seda on isegi
liiga palju – Marika ei suuda uutele pakkumistele lihtsalt ära öelda.
„Mu südamesoov on Eesti kultuuri korraldada ja mulle meeldib see
tõesti väga!“ õhkab ta.

Raskel hetkel mine
teatrisse!
Kultuurist ammutab Marika
jõudu ka siis, kui kulunud on viimnegi energiaraas. Neiu meenutab, et ühel õhtul oli tal liiga palju

teha – koolitükid vajutasid laubale
päevas ja esietendusi pea ülepäemurekortse ning ega töögi lihtsam
viti, siis ei saa valikuvõimaluste
olnud. Mida teeksite raskel hetvähesuse üle kurta.“
kel teie? Marika otsustas, et nüüd
Praegu on Marika Goldman
on paslik minna hoopis teatrisse.
Vanemuises abiks muusikali
„Vaatasin Casanova tantsueten„Mary Poppins“ lavale toomisel.
dust ja mõtlesin, kui hea see on!“
Just seal on talle selgeks saanud, et
naerab ta. Hiljem tuli õppimis- ja
teatrimelust välja astuda pole lihttöötuhin tagasi. „Vot nii algabki
ne. „Teen koolitükke ja peas kõlab
üks tore õhtu!“
on ta kindel.
On minust palju paremaid
Tartu teatrite
taset peab Mari- näitlejaid ja lauljaid, tahan olla
ka väga heaks,
pigem inimene, kes aitab neil
seda näitasid
tema meelest ka oma andeid inimeste ette viia.
tänavu jagatud
teatriauhinnad. Tal on hea meel,
hommikul lavastusest kuuldud
et vana ja väärika Vanemuise kõrviisijupp „igas töös peitub alati üks
vale on tekkinud jõudsasti popusuhkrutükk, mis teeb...““ naerab
laarsust koguv Tartu Uus Teater.
ta. Kõik laulud on nii kaasahaara„Muidugi on Tallinnas valikuvõivad, et on raske taas tõsisematemalusi rohkem, kuid kvaliteedilt
le teemadele keskenduda. „Vaatad
on Tartu ja Tallinna teatrid külneid kastikesi, mis sul arvutis lahti
on ja ohkad endamisi,“ tõdeb neiu,
laltki võrdsed,“ arvab ta. Üleüldkes plaanib kogu oma elu siduda
se toonitab neiu, et Eesti kultuukultuuriga.
ritaseme üle võiksime kõik uhked
SIGNE IVASK
olla. „Kui mullu oli 13 etendust

Paberil koolilehest saab ajalugu
Aastakümneid paberkandjal ilmunud koolilehed
muutuvad internetiajastul
veebipõhisteks – kallinevad trükikulud ja paber
sunnivad tegijad pilke pöörama arvutimaailma.
Karlova gümnaasiumi eestvõttel korraldati Tartu ja maakonna
koolilehtede toimetajatele teabepäev, millel jagati kasulikke näpunäiteid veebipõhisel lehetegemisel.
Kooli emakeele- ja meediaõpetaja Külliki Kase sõnul seab koolimeedia digitaliseerumine noorte
ette uued väljakutsed. „Kui varem

lugesid meie paberkandjal Postipoissi valdavalt oma kooli õpilased, siis e-Postipoisi lugejaskond
on laiem. Lapsevanemad ning sõbrad teistest koolidest saavad nüüd
operatiivse ülevaate, mis kooli

seinte vahel toimub,“ rääkis Kask.
Tema sõnul seab veebipõhine
leht ka uued tingimused. Karlova
gümnaasiumi elektrooniline väljaanne ilmub selle aasta septembrikuust. Praeguseks on möödas

esimesed raskused ja omandatud
kogemusi sai julgelt jagada teistele koolidele.
Kui varem võis koolilehe toimetus oma külgedel rahulikult avaldada fotosid ettevõtmistest, siis
internetiväljaande puhul peab ajakirjanduslikus mõistes arvestama
pool-avaliku ruumiga. Sellest johtuvalt peab toimetus küsima pildil
olevalt õpilaselt või tema vanemalt
foto avaldamiseks loa.
Karlova gümnaasiumi juba
ilmuvale veebipõhisele lehele on
selle kuu lõpul lisa oodata mitme
teise Tartu kooli lehe näol.
VAMBOLA PAAVO

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

ILA

Miina Härmat
meenutades

kultuurihing
gigantide
selja taga

RAV
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BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Põhjamaised
Jaapani õhk-vesi
soojuspumbad LG

Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 53 004 004.
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Toimetuses pendeldanud bioenergeetik
Toomas Päll õpetas energiat hoidma
EKSPERIMENT
Juba vanarahvas teadis, et
november on hingedekuu,
mil tavaks kadunukesi hea
sõnaga meeles pidada. Kas
nad aga teadsid, mida ette
võtta siis, kui surnute hinged osutuvad parajateks
põrgulisteks, kes kaanivad
inimese energiat ja juhivad
otseteed hukatusse?
Tartu Ekspress sööstis eksperimentide seeria teises osas pendlimees Toomas Pälli juhtimisel pea
ees paramaailma.
Igaks juhuks palusime pilgu peale heita ka maapealsetele tööruumidele, sest mine tea, kelle laua alla
mõni tige vaimolend või deemon
endale pesa on teinud ja sealt salahilju muidu usinatesse töötajatesse
laiskusepisikuid süstib.
Peagi selgub, et õnnekombel
asjalood siiski nii hullusti pole. Kullatud pendli võngetest loeb teadjamees välja, et negatiivset energiat
kiirgavaid veesooni põranda alt läbi
ei vulise. Samuti polevat töötajate
vahel ringi luusimas ühtki silmnähtamatut jeekimit.
Kuid toimetuse rõõm jääb üürikeseks. Nimelt ei ole lood kõige
paremad auraga, mis peaks ulatuma inimkehast kindlasti kaugemale kui üks meeter. Et pendel pöörlemisega töötajate energiaväljast mingitki märki annaks,

Pärast pendliga ruumi üle käimist puhastas vanameister toimetuse igaks juhuks ka kurjadest vaimudest.

OLIVER KUND

Soovitusi Toomas Pällilt:
• Parema jalaga voodist välja –
vasak tõmbab, parem annab
negatiivse ära.
• Peegli ees seitse korda lausuda “Ma armastan sind” – äratad tšakrad ja kaitseinglid.
• Kallista 12 korda päevas –
rohkem võib, vähem mitte!
• Mõtle: “Inimesed, kes te olete
minu peale halvasti mõelnud,
annan teile andeks, soovin
teile tervist armastust, valgust, raha, mingu teil elus
hästi!”

tarvis?” poeb kasinama auraga kolleegide hinge kadedus. Päll selgitab,
et kui inimese energiaväli on kahanenud alla meetri, hakkavad teda
juhtima harjumus ja sugutung. See
omakorda viib suitsetamise, joomarluse, narkootiToimetuse meelerahuks sel- kumide ja mängurRääkimata
gus, et töötajate vahel pole- luseni.
väsimusest, sassis
vat ringi luusimas ühtki silm- suhetest ja haigustest. “Ühesõnaga
nähtamatut jeekimit.
tahtmine on, tulemust ei tule,” tõdeb ta.
tuli bioenergeetikul seda enamiNii tahtmist kui tulemust võikul juhtudel oluliselt lähemal hoivad pärssida ka kõrge ego ja liigda. Erandiks on vastutav väljaandne emotsionaalsus. Kui inimene
ja Kaupo Torim, kelle väli on niion läinud endast välja kauemaks
võrd võimas, et juba mõne meetri
kui 30 sekundit, annab ta energiat
kaugusel imeriist propelleri komära. “Justkui autojuht, kes enne
bel keerlema hakkab.
rooli istumist laseb kummid tüh“Milleks meile energiavälja üldse

abivajaja, nende seas suur hulk
arste ja tuntud ühiskonnategelasi.
Pika bioenergeetikukarjääri jooksul on pendlimees kokku
puutunud kurioosumitega, mille
kõrval toimetuse töötajate kesisevõitu energiaväljad on köömes.
Üks grotesksemaid juhtumeid
pärineb tema kolleegi ja koostööpartneri Anna Rjabkova praktikast. Pälli sõnul rivistanud naine
kord ühes Venemaa lennukitehases kõik prussakad üles ja saatnud
otsemaid naabervabrikusse.
Pällilt otsivad inimesed lahendust peamiselt suhtemuredele.
Hädade põhjus peituvat enamasti selles, et naist juhib aimdus ja
meest loogika ning seda tuleks
osapooltel endale ka teadvustada. “Armastus on sisemine sügelemine, mida välimine kratsimine
ära ei võta,” lahkab Päll tundmatu
autori põhjal suhete anatoomiat.

Peatoimetajaga
lood halvad

jaks ja hakkab siis sõitma,” möönab Päll. Tühjade rehvidega sohvreid on bioenergeetiku hinnangul
täiskasvanud inimeste hulgas üle
90 protsendi.

Bumerangi seadus
Need, kes ilmaasjata velgi lõhkuda ei taha, peavad selgeks õppima kaks nähtamatu maailma
kuldreeglit, milleks on sarnaste
tõmbumine ja bumerangi seadus.
Kord on lihtne – kes teisest halvasti mõtleb, saab kurja enda kaela.
Sama kehtib heade mõtete puhul.
“Kui me karmakatlasse kogume
negatiivset, siis keegi peale meie
enda seda sealt välja ei võta,” resümeerib Päll tähtsa tõetera.
Siiski pole TPI-is (praeguses Tal-

linna Tehnikaülikoolis – toim)
maantee ja silla ehitust õppinud
ja EPA-s (praeguses maaülikoolis)
mehhaniseerimise eriala lõpetanud mees, alati universumi saladustesse uskunud. Veel 15 aastat
tagasi oleks ta sellise jutu peale
kelle tahes pikemata kuu peale
saatnud.
Pälli ravitsejatee sai
alguse 1995. aasta kevadel, pärast seda kui ta oli
kahepoolse kopsupõletikuga Tartu kopsukliinikusse sattunud. Seal diagnoositi tulevasel bioenergeetikul ootamatult ka lahtine
tuberkuloos. “Kuu aja jooksul kaotasin ma kehakaalust 26 kilogrammi. Võib

öelda, et olin sendi surmale võlgu,” lausub teadjamees.
Toona päästis Pälli surmasuust
pendlimees Veeliks Jalakas, kes
puhastas ära tema aura, milles
olevat paiknenud tuberkuloosi põhjustanud vaimolend.
Päev pärast Jalakase seanssi palavik alanes ja tagasi
tuli ka söögiisu. “Arstid ei
suutnud seda teha kuu aja
jooksul,” toonitab Päll,
kelle hinnangul on
15 tegutsemisaasta
jooksul tema juurde
tee leidnud üle 10 000

Tühipaljas kratsimine ei päästa tõenäoliselt ka Tartu Ekspressi
peatoimetajat Oliver Kundi, kellel
Pälli pendel tuvastas mõne hetkega alaenergeetika, kreenis hingeja vaimutelje, seitse deemonit, turjal rippumas kaks koolnud naise
vaimu ning viis inimest, kes tema
suunas alatasa kurje mõtteid lennutavad. Teisest küljest saadab
Kundi bioenergeetiku sõnul üheksa kaitseinglit.
Nii ei jäägi vaesel neetul üle
muud kui valida – kas lasta 35 euro
suuruse tunnitasu eest teljed sirgu lükata, aura läikima lüüa ja
kurivaimud minema kihutada või
usaldada tulevikuski enda saatus
üksnes kaitseinglite tiibadesse.
JUHAN LANG

Inimese aura koosneb neljast osast: eeter-, astraal-, mentaalja vaimsest tasandist. Probleemid tekivad siis, kui inimest ümbritsev energia on madal või on sellesse tunginud deemonid või
vaimolendid.
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Milline on nigel äri?
Kui hommikupoole käib
üks ostja, õhtupoole aga veidi
vähem.

Ostja müüjale: „Miks on
kõik selle maja aknad katki?“
„Jah, vaadake, kool asub siit
kiviviske kaugusel.“

„Palun tualettpaberit.“
„Valget või roosat?“
„Andke roosat- ei määrdu
nii kiiresti!“

„Naised kannatavad valu
välja hulga vapramalt kui
mehed.“
„Kust te seda teate? Kas
olete arst?“
„Ei, kingakaupluse müüja.“

„Ma ei võta neid pilte vastu,“
ütleb keegi daam pahaselt
fotograaﬁle.
„Te olete mu kümme aastat
vanemaks teinud!“
„Mille üle Te siis kurdate?“
imestab fotograaf. „Teil pole
vaja enam kümne aasta
pärast tagasi tulla.“

„Kas see riie peab ka värvi?“
„Igavesti!“
„Kahju, värv on natuke liiga
tume.“
„Oh, pärast esimest pesemist on see hulga heledam!“

Professor kolleegile:
„Ma leiutasin seadeldise, mis
võimaldab läbi seina näha.“
„See on juba leiutatud.“
„Pole võimalik! Kuidas on
selle leiutise nimi?“
„Aken.“

Vanem daam tuleb psüh-

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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hiaatri juurde ja palub teda
oma mees terveks ravida.
„Ta kujutab ette, et on
hobune, sööb ainult kaera,
hirnub ja on lasknud endale
rauad alla panna.“
Arst kuulab haigusloo
murelikult ära ja lausub:
„Sel puhul tuleb läbi viia
väga pikaajaline ravikuur, mis
on ka küllalt kallis.“
„Ah, see ei tähenda midagi,“ lööb proua käega. „Raha
on meil küllalt, minu mees on
juba kolm hobuste võiduajamist võitnud.“

„Mida te oskate mulle rääkida unetusest?“ küsib professor eksamil üliõpilaselt.
„Unetus on nakkushaigus.“
„Põhjendage palun!“
„Kui meie naabri koer ei
maga, siis ei tule ka minul
magamisest midagi välja.“

Tudengi eksam ebaõnnestus
ja ta saatis õele telegrammi:
„Kukkusin läbi. Valmista isa
ette!“
Tuli vastutelegramm:
„Isa on valmis. Valmista end
ette!“

„Huvitav, miks pealtvaatajad enne tema esinemist nii
kõvasti plaksutavad?“ küsib
üks taustalaulja teiselt.
„Mis seal imestada! Ta ju ise
ütles, et ei hakka enne laulma,
kui saabub vaikus!“ torkab teine.

„Kas see on komöödia
või tragöödia?“ küsib naine
mehelt teatris kõva häälega.
„Ära blameeri meid jälle,
see on külalisetendus,“ sisistab mees.

RIS
RIS
RI
RISTSÕNA
ST
ST
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SÕ
SÕ
ÕNA
RISTSÕNA

Maailmalõpp aastal
2012? Kindlasti mitte!
2012. aastal pelgavad paljud inimesed erakordselt tugevaid päikesetorme.
Nii siiski ei lähe, kirjutab Piret
Pappel teadusportaalis Novaator.
Esiteks pole Päikese aktiivsuse
kõrgaega oodata mitte 2012. aastal, vaid hoopis 2013. aasta lõpus,
teatas NASA.
Goddardi kosmosekeskuses
töötava astrofüüsiku Alex Youngi sõnul on Päikese aktiivsuse
vaheldumine kestnud pikka aega.
Suuremate mõjude eest on Maa
hästi kaitstud tänu oma atmosfäärile. Lisaks pole Päikesel nii palju
energiat, et saata tappev tulekera
miljonite kilomeetrite kaugusele
Maa tsivilisatsiooni hävitama.
Siiski on kosmoses toimuval
oma mõju - päikese aktiivsuse
kasvuga kaasnevad päikeseplahvatused, millest eralduv kiirgus võib
segada signaalide liikumist näiteks
GPS-süsteemis, häirida satelliitide
tööd ning mõjutada elektrisüsteeme. Kannatada võivad saada ka
lennuliiklus ning täpne ajamääramine, mis mõjutab turgudel rahavoogude liikumist.

Miks on venelastel eesti
keelt rääkides aktsent?
Eesti ja vene emakeelega kõnelejaid uurides leidis Lya Meister oma
doktoritöös, et vene keelt emakeelena rääkijad tajuvad eesti keele
täishäälikuid eestlastest erinevalt,
vahendab Novaator.
Aktsendi peamine põhjus peitub juba lapseeas väljakujunenud
emakeele hääldus- ja tajumallides,
mida kantakse üle ka võõrkeele
hääldusesse.
Meistri töö hõlmab eesti keele
vokaalide, pikk/lühike kestusastmete ja väldete hääldust ning taju ja
nendevahelisi seoseid. Vene emakeelega eesti keele rääkijad tajuvad
eesti vokaale ä, ö, ü ja õ eestlastest
erinevalt, need erinevused kajastuvad ka häälduses. Selle põhjuseks
on see, et vene keeles puuduvad
vokaalid ä, ö, ü, ning vokaal õ on
vene ja eesti keeles oluliselt erinev.

Napis riietuses inimest
nähakse ebapädevana
Paljastatud ihuga inimesi peetakse
üleni rõivastatutest tundlikumaks,
kuid vähem kompetentseks, näitasid värskes uuringus Ameerika
Ühendriikides asuva Marylandi
ülikooli psühholoogid.
Tulemustest selgus, et nii
mehed kui naised omistasid alasti
inimestele järjekindlalt vähem
tegutsemisvõimet ehk pidasid neid
vähem pädevaks. Samas peeti paljaid inimesi emotsionaalsemateks,
tundelisemateks ja kogemisvõimelisemateks, vahendab Novaator
Napis riietuses inimesi peeti
moraalselt vähem vastutustundlikeks, kuid samas suuremat kaitset
vajavateks. Näiteks selgus ühes
eksperimendis, et ilma särgita
meestele kalduti ebameeldivat
elektrišokki andma vähem kui särki
kandvatele meestele.

Neljapäev, 17. november 2011
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Vainola ja Unenäopüüdjad esitlevad igavest suve

Allan Vainola ja Unenäopüüdjate teine album „Igavene suvi“
on kokkuvõte ansambli viimaste
aastate tegevusest. Helipildilt on
album kirevam ja aktiivsem kui
esimene, mõtisklevate palade
vahelt kostab sekka positiivsemaid meeleolusid.
Mõnedesse lauludesse on kaasatud löökriistad, mida mängib
Malcolm Lincolnist tuntud Hans
Kurvits. Uuele materjalile lisaks
on akustilise puudutuse saanud

Vennaskonna repertuaarist tuntud „Taksosõit“ ja „Igavest elu
lõppevas öös“. Laulutekstide osas
on plaadil esindatud Andres Aule,
Mait Vaigu, Leelo Tungla ja Peep
Männili looming. Plaadile jõudnud paremik sisaldab 11 laulu.
Esimene singel nägi ilmavalgust 2. novembril 2011 ehk hingedepäeval, olles oma olemuselt
mõtlik, kuid leiab viise end kuulajale teistes sfäärides avada.

Teater

Kino

SADAMATEATER

CINAMON

18. XI kell 19 Kadunud käsi

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

20. XI kell 16 Haldjakuninganna
22. XI kell 19 Kadunud käsi
23. XI kell 19 Rumm ja viin
24. XI kell 19 Viimnepäev
25. XI kell 19 Paanika
26. XI kell 19 Kadunud käsi

TEATRI KODU
19. XI kell 12 Kessu ja Tripp
22. XI kell 18 Kessu ja Tripp
23. XI kell 11 Kessu ja Tripp
24. XI kell 11 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
17. XI kell 19 Lõbus lesk
19. XI kell 19 Helisev muusika
20. XI kell 16 Härra Amilcar
25. XI kell 19 Mary Poppins
26. XI kell 19 Mary Poppins
27. XI kell 16 Pähklipureja

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
18. XI kel 19 Hispaania öö
19. XI kell 19 Casanova
20. XI kell 19 Jan Uuspõld ja
tema elu meedias
23. XI kell 19 Puhastus
24. XI kell 19 Sviit
26. XI kell 12 Ninasarvik Otto
27. XI kell 16 Tabamata ime

Ehitus

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

Laupäeva õhtul presenteerib linnafolkansambel Allan
Vainola & Unenäopüüdjad
Genialistide klubis oma
teist kauamängivat „Igavene suvi“, kontserdil teevad
kaasa veel Taavi Peterson &
Üdi, mõtteluulet loeb Karel
Ambos.

18.–24. XI kell 14.30, 17.05,
19.25, 21.45; 18. XI kell 12,
20.30; 19. XI kell 12, 18.15;
20. XI kell 12, 20.45; 21. XI kell
12, 20.30; 22. XI kell 20.30;
23. XI kell 12, 18.15; 24. XI kell
12, 20.30 Videviku saaga:
Koidukuma – Osa I
19.–20. XI kell 14; 21.–22., 24.
XI kell 15.15; 23. XI kell 16.20
Täitsa lõpp (eesti keeles)
18. XI kell 12.45, 15; 19. XI kell
13.30, 15.45; 20. XI kell 13,
15.30, 18.30; 21.–22., 24. XI
kell 12.05, 14.15, 16.30, 18.45;
23. XI kell 14.15, 16.30 Mäss
pilvelõhkujas
18. XI kell 15.15, 22; 19. XI kell
22.15; 20. XI kell 12.30, 21.30;
21.–22., 24. XI kell 12.05,
21.15; 23. XI kell 15.15, 21.15
Laenatud aeg
18., 21.–24. XI kell 13; 19.–20.
XI kell 11.45 Punamütsike
kurjuse vastu (eesti keeles)

Akustilise muusika trio Unenäopüüdjad loodi 2006. aastal
pärast Tartus toimunud autorilaulu festivali Maifest, kus Allan
Vainola ja Jaak Lutsoja olid ühed
peaesinejatest. Ansambliga liitus
kontrabassist Tanel Liiberg ning
koos plaadistati debüütalbum
„Unenäopüüdjad”. CD eest pälvis
Allan Vainola Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta 2006
parima meesartisti tiitli.

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

Leiame lapsehoidja, koduabilise,
hooldaja, eraõpetaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee. Pihel OÜ

ABITÖÖLIST.

kuni 2. XII Helve Hinno fotonäitus Nepal – riik maailma
katusel

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 25.11 MD fotonäitus
Tänavatel IV
kuni 30.11 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kuldne sügis

LINNARAAMATUKOGU
kuni 26.11 raamatunäitus
”Looduse” lood: lasteraamatute sarjad (1920 – 1940)
kuni 10. XII Leonhard Lapini
näitus Elu fragmendid
kuni 10. XII raamatunäitus
Huumor Põhjalas

kuni 30.11 Tartu Puuetega
Inimeste Koja käsitööringi
lapitööde näitus Kõle tuul
käib üle heinamaa

Igavik on alles algus… Saaga kauaoodatud
tu
ud neljandas
l
osas „Videviku saaga: Koidukuma - osa 1“
1“,“, mille
lavastas Oscariga pärjatud režissöör Bill Condon,
C
v
hakkavad romantilise eepose saladused viimaks
hargnema.
be
ert
Bellal (Kristen Stewart), Edwardil (Robert
nPattinson) ning nende lähedastel tuleb ri
rind
da pista tagajärgedega, mis tabavad neid
ä-pärast kaunist pulma, romantilisi mesinädalaid ja noorpaari lapse ilmaletulekut,
millel omakorda on uskumatu ja rabav
mõju Jacobi (Taylor Lautner) elule.
„Videviku saaga: Koidukuma - osa 1“
jõuab vaatajateni režissöör Bill Condoni
ja stsenarist Melissa Rosenbergi kaasabil.l.
Peaosades Kristen Stewart, Robert Pattinson ja Taylor Lautner.

Otsin tööd

Laululava kohvik
otsib oma kööki
kokanduses tubli

1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU KUNSTIMUUSEUM
8.–27.11 muuseumi 61. sünnipäeva
puhul tasuta näitus
Klassikutelt armastusega. Näha
saab K. Mäe,
sa
N. Triigi, Kr.
N
Raua jt klassikute teoseid.
Ra
R

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Üürile anda
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Teenus

REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.
Teeme erinevaid ehitus- ja
remonttöid ning vannitubade
ehitustöid. Tel 503 4805.
Vannide emaileerimine. Garantii.
Tel 552 2879, 740 5307.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10–20 m3.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

kontoritehnika müük ja hooldus
Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Tervis
ALKOHOLIVASTANE ABI. Efektiivsus 98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ. Tartu, Tallinn. Tel 505 8381.
SOOLAKAMBER – head pakkumised novembris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

Tutvus
39 a mees Tartust soovib kooselu
eesmärgil tutvuda lihtsa neiu või
naisega. Tel 5665 8297.

3-toal korter. Tel 517 0420.

Anname laenu kuni 5 a. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige asjatundjaga. Info tel 5199 7679.
Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. Boilerite paigaldus ja
remont. Ummistuste likvideerimine. Tel 502 6738.
LAUANÕUDE LAENUTUS.
www.livest.ee, tel 5663 0405.

LINNARAAMATUKOGU
L

Muu
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.
Ostan vanu maale, münte, postkaarte, nõusid, hõbedat, mööblit, ikoone, dokumente jne.
Tel 5829 9810.

U
KU
KUULUTA LEHES JA VEEBIS
kuulutused
tartuekspress.ee/

1 XI kell 10.30 Muinasju19.
tutund
lastele, kavas on lugu
ttu
Jack
Ja ja peremees
Kuiv kask ja lepp. Tel 5569 2912.

18 kell 20 Tantsuõhtu.
18.11
Muusikat
valib hr Olev Ulp.
M
Tel
Te 511 4081.
T

JÕE BUTIIK (Soola 10, Tartu avaturg) pakub laias valikus kasutatud
suusapükse ja -jopesid ning lambanahku. Avatud E-P 9-16.

2-toal korter. Tel 502 2728.

Küte

Pottsepatööd ja materjalid. Küttekehade remont ja ehitus. Remonditähtajad lühikesed. Ahjukestad
tellimisel. Tel 503 2665.

Riided

1-toal korter. Tel 501 3219.

Noor korralik pere soovib üürida
2-toal korteri Annelinnas otse
omanikult, kiire. Tel 5673 6127.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Autokool pakub tööd kogemustega õppesõidu- ning teooriaõpetajale. Tel 5663 2666.

Üürile võtta

Muu
M

LUUNJA KULTUURIMAJA
LU
L

AS Sangar võtab tööle kutsega/
töökogemustega õmblejaid ja
õmbleja õpilasi. Võimaldame
erialase täienduskoolituse või
õmbleja väljaõppe. CV saata aadressil krista.tonisson@sangar.ee või
tulla isiklikult kohale aadressil Tartu,
Sõpruse pst 2. Tel 730 7302.

3-toal korter. Tel 508 1794.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

SISUSTUSPOOD müüb kasutatud mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Pakun tööd

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

18. XI kell 13.15, 16, 20.35;
19. XI kell 12.30, 14.45, 20.45;
20. XI kell 14.45, 17, 19.15; 21.
XI kell 13.15, 16, 18.15; 22. XI
kell 14.20, 16.30, 18.45; 23. XI
kell 13.15, 16; 24. XI kell 13.15,

Esilinastus 18.11 kell 12

Kinnisvara müük

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

Mööbel

Täpsemalt küsi 507 4027.

kuni 30. XII näitus Kristina
Reinelleri maailm

Fantaasiaﬁlm, alla 12. a mittesoovitatav

Müüa 3 m, 5 m ja 6 m ehituslikku
saematerjali! Tasuta vedu Tartu
piires! Tel 5656 4624 või 523 0013.

Meie pakume teile parima hinnaga
kvaliteetseid soojuspumpasid.
Võtke meiega ühendust ning me
teeme oma parima, et pakkuda
Teile parimat. www.norklim.ee,
tel 5330 0613.

Näitus

18. XI kell 12.15, 13.45; 19.–
20. XI kell 11.35, 13.15, 15;
21.–24. XI kell 12.15, 13.45,
15.30 Karupoeg Puhh (eesti
keeles)

Videviku saaga: Koidukuma - osa 1

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

16, 18.15 Johnny English:
Taassünd

kuni 31. XII fotonäitus Norra
– rannarahva lood

7

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

A
T
LU

• Reakuulutus kuni
90 tähemärki - 2€
• iga järnev 30
tähemärki - 1,5€
• logo või pildi
lisamine - 3€
kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 17. november 2011

hiilgab väikese kütusekuluga
Honda Civicut võib Eestis
igati rahvaautoks pidada
– kõik teed ja tänavad on
neid täis. Nüüd, uue põlvkonnaga proovitakse autot
veelgi paremaks muuta,
sest esitlusel öeldi, et antud
mudeli juures sai eesmärgiks kõik hea säilitada ja
kõik vead parandada.
Tuleb välja, et välimus lahterdati Honda poolt heasse kategooriasse. Tõsi, uuel on eksterjööri kujustus pisut tagasihoidlikum, kuid ilmeksimatult Civicuna tuvastatav – proovisõiduautode
rivi juba kaugelt nähes sai kogetud
meeldivat äratundmisrõõmu.
Nagu ikka uute põlvkondade
puhul, nii viidi ka siin läbi päris
radikaalseid muudatusi. Päris
konstruktsiooniliste ja tehniliste
lahenduste pisidetailidesse ei hakka süvenema, sest kes asja vastu
põhjalikult huvi tunneb, võib peagi
juba ise minna esindussalongidesse müügimehi pinnima. Mainigem
vaid põhilisi nüansse – tänapäeval
toimub kõik turvalisuse ja väiksema kütusekulu nimel, seetõttu
tehti kandmik jäigem, kere voolujoonelisem ning jõuallikad ökonoomsemad. Parem aerodünaamika teenib suurematel kiirustel ühtlasi ka omamoodi stabilisatsioonisüsteemina, mis poognaid hoopiski hoogsamalt võtta lubab. Pealegi,
korralikult läbimõelduna ja testituna on auto ka vaiksem, seega sõitjatele meeldivam.

Prioriteet on
kasutajamugavus
Interjööri kujustamisel peeti eeskätt silmas kasutajamugavuse ja
ohutuse tõstmist. Seetõttu viidi näiteks spidomeetrinäidik võimalikult
üles ja võimalikult kaugele, et juhi
silmadel oleks kiiruse kontrollimine lihtne ning pilku ei peaks suure nurga all teelt ära pöörama. Ka
nupud paigutati nii, et juhile jääks
justkui kaks loogilist tsooni: ümber

Honda on alati silma paistnud oma jäikusega, kuid uue mudeliga võib ka raudteerööbastest üle sõita nii, et
juhil hambad suhu jäävad.
HONDA

Ohutuse tõstmiseks viidi spidomeetrinäidik võimalikult üles, et juhi
silmadel oleks kiiruse kontrollimine lihtne ning pilku ei peaks suure
nurga all teelt ära pöörama.

tema olulisemad ning armatuurlaua
keskele mugavusega seotud valitsad.
Kuid juht, kuigi vaieldamatult tähtsaim persoon autos, pole
sugugi ainuke sõitja. Või kui, siis
kasutatakse autot ju ka pagasi
veoks. Honda esindajate sõnul on
uus Civic oma segmendi mahukaim. Võib-olla, ruumi igatahes
jätkus ka tagumisel pingil piisavalt, kuid peamine kiitust vääriv
lahendus oli seal hoopiski tagumiste istmete kokkuklappimissüsteem, mis võimaldab istmepadjad vertikaalasendisse tõsta.
Sellisesse vabasse ruumi võib aga
juba täitsa lahedalt näiteks oma

jalgrattagi sisse tõsta ning loodusesse trennima sõita. Pagasiruum
ise oli üsna sügav, kusjuures päris
sügaval põhja all oli veel üks väike
koht, kuhu kindad või mutrivõtme
pilkude alt ära panna kannataks.
Minimaalselt mahub Civicusse
477 liitri jagu nänni. Kui istmete
seljatoed alla lasta, ulatub ruum
aga juba 1378 liitrini. Kusjuures
moodustub sile põrand, mis pikemate esemete vedamisel üsna
tähtsat rolli mängib. Võib julgelt
tunnistada, et paremate sõitjateruumi transformeerimisvõimalustega pole siiani selles segmendis ühtki teist autot ette näidata.

Vana Civicu üheks suurimaks
probleemiks võis pidada ülimalt
jäika vedrustust. Headel Euroopa
teedel pole suurt vahet, kuid meil ...
Kuigi ka uus Civic on keskmisest
jäigem, pole koos selle ostuga enam
tingimata vaja mõnda hambaarsti perekonnasõprade ringis pidada. Küll aga on tänu jäikusele auto
meeldivalt hästi juhitav ning stabiilne.
Uuele Civ icu le pa kut a kse 2,2-liitrist diislit ning 1,8- ja
1,4-liitriseid bensiinimootoreid.
Esimene neist pakub 150 hobujõu
kõrvale 350 Nm-st pöördemomenti, mis koos kuuese manuaalkastiga andsid välja juba üsna sõidetava
kombinatsiooni. Võimsama bensiinimootori võimsus küünib 142
ja lahjemal 100 hobujõuni, kuid
moment jääb juba üsna napiks:
vastavalt 174 ja 127 Nm.
Üldiselt, kui unustada pisut
„kummine“ automaatkast, jättis uus Civic igati positiivse mulje ning võib oletada, et ostjate
armastus mudeli vastu, olenemata rasketest oludest, jätkub endise
hooga. Vähemalt jaapanlased on
omalt poolt selleks kõik teinud.
JAAK LASSMANN,
AUTONET.EE

