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Tule meie suurejoonelisele sünnipäevapeole
pühapäeval, 6. mail kell 10-19!
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inimeste lihtsameelsus

Andurid kutsuvad tühja
Nii kui suurem jagu meeskonnast
on end veidi enne kolme öösel magama sättinud, kõlab seinalt kilehäälne „11 kaubahalli juurde!“ Silmapilguga ollakse teiselt korruselt all garaažis,
roobad seljas ja autol hääled sees. Kuidas see võimalik on, jääbki arusaamatuks. Olgugi, et mööda raudposti libistavad end väidetavalt alla mudilasedki
ja pullimehed on pea ees läinud, saab
kogenematuse ettekäände taha peidetud hirm ajakirjanikust võitu.
„Kõige tüütumad ongi alarmid,“ teatab Laanes rooli tagant, et just süsteemihäiretest ja lõppevate patareide
pärast tööle läinud anduritelt tuleb kõi-

Volbri väljakutsed
∞ 30.04 kell 11.07 sattus Rannu vallas Emajõel hätta paadiga kalamees. Kohal olnud inimesed tõid
vahetult enne päästjate saabumist
kalamehe kaatriga kaldale.
∞ 18.31 teatati kahe sõiduautoga liiklusavariist Anne ja Paju tn ristmikul.
Tabivere päästjad (Tartu komando
kustutas Kasarmu tn hoone tulekahju) võtsid autodel süttimisohu
ärahoidmiseks maha akujuhtmed.
∞ 21.01 põles Tamme põigus prügikast, mille lähedalolnud inimesed
omal jõul kustutasid. Sündmusele
reageerisid Tabivere päästjad.
∞ 23.47 Vanemuise tn oli inimene
eemalt näinud suitsu. Ümbruskonda
kontrollides midagi põlevat ei leitud.
∞ 23.54 käidi kontrollimas Kuperjanovi tn lõkke tegemise ohutust.
Tuleohutusnõuded olid täidetud.
∞ 1. mail 2.59 käidi Küüni tn ärihoones, kus oli tööle hakanud automaatne tulekahjusignalisatsioon.
Selgus, et tulekahju ei olnud.

ge rohkem väljakutseid. Nii on tulnud
mõnikord käia öö jooksul samas kohas
mitmel korral. Kui sündmuskohalt teatataksegi, et tegu on valehäirega, sõidetakse kohale igal juhul.
Nii ka sel korral. Tuletõrjujad istuvad lõhnalt suitsuahju meenutavasse
kabiini peagi tagasi ja Laanes manöö-

verdab tänava ääres uudistavate noorukite vahelt Kalevi tänava angaari
suunas.
Kuigi kapriissed ja liialt kergesti ärrituvad andurid võivad olla parajaks peavaluks, teab Saks, et alati saab minna
hullemini. „Suitsuandurid pandi küll
suure hurraaga üles, aga nii kui patarei
tühjaks sai, visati see kapi peale ja seal
on see olnud mitmel korral, kui inimene voodis ära põles.“

Õpitud abitus
Tuhastunud laibad ja autodesse muljutud surnukehad muutuvad aastate jooksul tavaliseks vaatepildiks, ent
ikka veel üllatab päästjaid vahel inimeste lihtsameelsus.
„Võta üks pangetäis vett, viska sinna väiksele põlengule või kõnni jalaga
peal, on kulu kustutatud!“ avaldab 17
aastat pritsimehe ametit pidanud Uno
Mällo lihtsa tõetera. „Aga ei, kutsuvad
meid. Maal küll sihukest asja pole. Kulu
paneb põlema, võitleb elu eest ja kui ise
enam jagu ei saa, helistab. Linnas põleb
viis ruutmeetrit ja kohe kõll-kõll-kõll.“
Sama meelt on ka Aare Saks, kelle sõnul nemad nõuetekohaselt tehtud tuleaset kaebuse pärast ei kustuta.
Pigem soovitab ta helistada politseisse.
Ent teinekord on abitus võtnud
veelgi radikaalsemaid vorme. Nii teavad tuletõrjujad meenutada aastatetagust juhust, mil äärelinnas purjutanud
seltskond teatas põlevast prügikastist.

Kohale jõudes selgus, et tulekahjust oli
asi kaugel ja auto ümber kogunenud
kavalpead soovisid kesklinna tasuta
küüti. „Peale me neid ei võtnud,“ tunnistab Ivar Laanes.
Kuigi toona nad ilmselt tänusõnu ei
pälvinud, on linna eksinud metsloomad, kauplustesse putkanud varblased, kraavi vajunud hobune, 9-korruselise maja ventilatsioonišahti pugenud
mesilassülem ja nädal aega puu otsas
istunud kassipoeg vaid mõned hädalised, kel põhjust päästjaid hea sõnaga
meenutada.

Siidinäpule ei sobi
Keskmiselt tuleb ööpäevas Tartu
päästekomandole viis väljakutset. Peale
avariide, mis kipuvad sagedamini juhtuma nädalavahetustel, teised õnnetused ajast ei küsi. Siiski eelistaksid pritsimehed väljakutsetele sõitmise asemel
pigem välja mitte sõita. „On hea päev,
kui meile tööd ei anta,“ selgitab Laanes.
„Kui meil tööd on, läheb kellelgi ju halvasti.“
Kes soovib ametit proovida peab ligi
20 aastat töö varjukülgi näinud Aare
Saksa hinnangul olema külma närviga, vintske ja nii füüsiliselt kui vaimselt
vastupidav. „Must ja ropp töö, hukkunute, tulekahjude ja liiklusavariidega.
Samas – kõigega harjub ära.“
Uno Mällo lisab, et kuumagi ei tohiks
karta, sest „näod on kõigil punased“.
JUHAN LANG

Esmaspäeval 30. aprillil kell 17.41 teatati tühjaltseisva hoone tulekahjust Ülejõe linnaosas Kasarmu tänaval. Päästjate saabudes põles ühekordse
hoone (15 x 40 m) katus lahtise leegiga ning hoonest tõusis suitsupilv. Tuli kustutati lõplikult 00.33.
Veel 2. mai öösel käidi samas järelkustutust tegemas, kuna ühe ruumi seina vahelt tuli taas suitsu.
LÕUNA PÄÄSTETEENISTUS
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Südaööl saabuvad ka läbivettinud
roobade (kaitseriided – toim) ja nõgiste
nägudega pritsimehed. „Ainsad kuivad
asjad on sokid,“ täpsustab keegi kümmekonnast päästjast, et riideid ei pistetud otsemaid pesumasinasse sugugi
peenutsemise pärast.
„Aasta üks suuremaid põlenguid.
Tundus, et on kivihoone, aga tegelikult
olid vaheseintel roomatid ja põlemiskoormus väga suur,“ räägib rühmapealik Aare Saks, kes sõidab Teele nimelises autos numbriga 11 (üks-üks). Peale
tema kihutavad 18 tonni kaaluvas, peamiselt linna väljakutsete jaoks mõeldud
masinas autojuht ja kolm tõrjujat. Teises sõidukis põrutavad enamasti maakonna häiretele koos sohvriga kolm
meest.
Kuidas ikkagi sõjaväehoone süttis?
„Vist oli vaja krunti vabaks teha, muud
võimalust ei ole. Karta on, et seal on
kellegi kuri käsi mängus, elektrit ju
sees ei ole,“ juurdleb komando staažikaim pritsimees Voldemar Keerd. „Terve maja oli leeke täis. Järsku ei lähe nii
laialt põlema. Nagu Inglisild, valgustust pole, elekter ei jookse, just olid
vihmased ja niisked ilmad. Kuidas see
läheks ise põlema?“
Ehkki aastatega on meestel erinevate põlengute kohta versioone kogunenud omajagu, neist avalikult ei kõnelda. „Ne poiman, ne vor,“ (kuni kätte
pole saadud, ei ole varas – vene k) jääb
üle kümne aasta autojuhi leiba söönud
Ivar Laanes teooriate pakkumisel tagasihoidlikuks.

Et öösel kolme ajal kaubahalli ette sööstnud päästjad ohtu ei tuvastanud, võis Uno Mällo rahumeeli hetkeks silma looja lasta. Kolleeg Ivan Soosaar ja autojuht Ivar Laanes otsustasid siiski ööelul silma peal hoida.
JUHAN LANG

RAV

Ajal, mil Tartu Ekspress volbriõhtul Tartu päästekomando
ette jõuab, on suur osa Kasarmu tn sõjaväehoone põlengust
juba kustutatud.

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-19, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!
Pandimajade liider!
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

KULD
Parim kulla hind Eestis!
E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

Maitseb
päeval ja öösel!
www.fasters.ee

Küüni 7 ja Võru 79, Tartu
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Ülbed lapsevanemad
Lehes oli artikkel parkimisprobleemidest lasteaedade ja koolide
juures. Inimesed, kes kunagi Vene
ajal need ehitised on projekteerinud, on olnud suhteliselt piiratud
mõtlemisvõimega või ka piiratud
võimalustega mõnel pool. Sellisel
juhul poleks tohtinudki ehitada sinna, kuhu pole võimalik autodega
juurde pääseda. Siiski on kohti, kus
pole lihtsalt tahetud või osatud asja
komplektselt lahendada. Näitena
Maarjamõisa lasteaed Puusepa
tänavas. Möödunud aasta varakevadel pöördusid Sakala tn maja- ja
garaažiomanikud linnavalitsuse
poole seoses jultunud autojuhtidega, kes pargivad ülbelt sissesõiduhoovide ja garaažide ette, nii et
lõpuks sai mõõt täis. Ohtlik on ka
lastega minna üle tiheda liiklusega
Puusepa tänava. Samas on ruumi
ja ka võimalik rajada parkla otse lasteaia kõrvale. Möödunud aastal oli
ühel korral isegi vaja politsei abi,
kes viis värava eest ära parkiva auto.
Linnavalitsus lubas juba möödunud
aasta mai alguses, et esialgu laiendatakse Lunini tn äärset parklat. Valmis pidi olema eskiisprojekt ja teada
tööde ligikaudne maksumus. Kahjuks pole aasta möödudes midagi
muutunud ja linnavalitsuse poolt
on siiani jäänud ainult tühi loba!?
Ü. Sulg, Sakala 2, Tartu

Tõnu Lukmann
Liikluskorraldusteenistuse juhataja
Hommikusel ja õhtusel ajal on enamiku linna lasteaedade ja koolide
juures sõidukite parkimisega/peatumisega probleemid, kuna need
saabuvad väikese ajavahemiku
jooksul u 7.45–8.10 ja neid on palju.
Ainuke lahendus on, et sõidukijuhid arvestavad kõikide liiklejatega ja
parkimisel ei takista teiste sõidukite
liikumist, sh ei pargita hooviväravate
ette, kui keegi soovib hoovist välja
sõita. Lunini tn äärset lasteaiaparklat
sellel aastal ei laiendata. Kui eelarvevahendeid järgmiseks aastaks jätkub, tehakse seda järgmisel aastal.

Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee
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Ott Sepp kärakaga
Makedoonias

Vanemuise teatri repertuaari
kuuluv Ott Sepa monolavastus
„Rumm ja viin“ sai kutse 4.–8.
maini peetavale 14. rahvusvahelisele monolavastuste festivalile
Makedooniasse Bitola linna.

Pilt olümpiaraamatusse!
18. aprillist kuni Londoni olümpiamängude lõpuni saavad kõik
lapsed saata suveolümpiamängude teemalisi pilte aadressile
Rüütli 15, Tartu, 51007 või rita@
spordimuuseum.ee, parim leiab
koha Londoni olümpiaraamatus.

Tudengiinseneri tiitli pälvinud Villu Kukk (vasakult), Lauri Naaber ja Triina Teder tööhoos. Nende
konstrueeritud spagetisild (alumisel fotol) pidas vastu 10,09 kg raskusele.
ERAKOGU

Spagetisild kannab
poolepuudast raskust
Kui leida kahe paki spagettide ning liimipüstoli
taha paar inseneriloogikaga tudengit, võib tulemuseks olla sild, mis ei
purune ka poolepuudase
raskuse all.
Eelmisel neljapäeval toimus
Eesti Maaülikooli tehnikamajas spagettidest silla ehitamise
võistlus, mille võitjale omistati
tudengiinsener 2012 tiitel.
„See üritus andis tehnikahuvilistele tudengitele võimaluse
enda insenerioskused proovile
panna ja midagi reaalselt oma
kätega ära teha, hea praktiline
võimalus loengutes õpitut reaalses situatsioonis katsetada,“
kommenteeris Tehnikaüliõpilaste Seltsi juhatuse liige ja ürituse peakorraldaja Triinu Nõu.
Reeglid nägid ette, et kolme
tunni jooksul tuli ehitada sild,
mis ületaks vähemalt poole-

meetrise vahemaa ning oleks
vähemalt kümme sentimeetrit
lai. Kasutada tohtis kaht pakki
spagette ja kuumliimipüstolit.
Hindamisel oli määravaks
omaduseks kandevõime ja võitjaks tuli 10,09 kg raskust kandnud sild. Selle tegid valmis
kolm maaehituse eriala tudengit – Villu Kukk, Lauri Naaber ja Triina Teder. Kõige nõr-

gem sild kandis 1,66 kg raskust.
Disaini eriauhind läks võistkonnale Spagett 37. Silmapaistva tööna märgiti ära võistkonna Torn sild.
Üheksa võistlusel osalenud
võistkonda esindasid nii EMÜ
tootmistehnika, maaehituse,
energeetika, tehnotroonika kui
biotehniliste süsteemide erialasid. Kohal oli ka võistkond
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu
kolledžist. Tudengiinsener valiti sel aastal esimest korda.
Tehnikaüliõpilaste Selts
tegutseb aastast 2009, eesmärgiks on populariseerida tehnikaharidust, pakkudes tudengitele selleks head võimalust erinevate ürituste näol. „Oleme ka
ise osalenud paljudel tudengivõistlustel, näiteks võitis meie
võistkond just Tartu Kevadpäevade KARSUMMi,” rõõmustas
Nõu.
RASMUS REKAND

1524

on päästeala infotelefoni number,
millelt saab nõu tule tegemise
ohutusnõuete kohta. Päästeamet
tuletab meelde, et kulupõletamine on aastaringselt keelatud.

Parimad pressifotod
Alates 2. maist on Tasku keskuse
aatriumis avatud pressifoto aastanäitus „Eesti Pressifoto 2011“, väljapanek on koostatud konkursile
laekunud 717 foto põhjal.

Must juhib edasi
26. aprillil peetud Keskerakonna
Tartu piirkonna aastakoosolekul
valiti juhina jätkama Riigikogu liige Aadu Must.

Pooled juhid vintis
1. mail kell 7–18 kontrollisid Lõuna prefektuuri korrakaitsjad 1071
sõidukijuhti ning tuvastasid neist
14-l alkoholi tarvitamise tunnused, neist pooled maapiirkonnas
– nii olid Elva kandis kontrollitud
10-st juhist 4 joobes, neist üks oli
alaealine.

Sõltlased said tööle
Kaks aastat kestnud projekti kaudu aitas MTÜ Iseseisev Elu tööle
või õppima 40 Lõuna-Eestis elavat alkoholi- ja narkosõltlast.

Aasta ema
Õlletehase
punkarid võidukad
28. aprillil valiti Rock Cafes Eesti
paremuselt teiseks ﬁrmabändiks
A. Le Coq‘i punkbänd P.N.T., esimese koha napsas Terminaatori
„Ajateenija“ looga Vahipataljoni
punt Katta Kuulmine, vaata lustakat galeriid www.tartuekspress.ee.

Mulla-Madis tembutab
Aprillis võtsid ämmaemandad
Tartumaal vastu 113 sündi, manalateele läks 161 koolnut; et mullu
samal ajal olid need numbrid vastavalt 150 ja 168, süstivad lootust
iive endisele tasemele saada vaid
möödunud kuul registreeritud 34
abielu.

12. mail kell 15–17 tähistatakse
TÜ aulas pidulikku emadepäeva
ja kuulutatakse välja Tartumaa
aasta ema.

Ülikooli kohvikul
uued omanikud
Toidukoha esimesel korrusel
avab augustis uksed muusikakohvik ja teisel korrusel à la carte
restoran, pikalt suletud kohale
puhuvad uue elu sisse Priit Reiman ja Lauri Kasemets.
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Palametsa
pajatused

AHHAA sünnipäev
näituse ja fotojahiga
Hulgaliselt tunnustust
kogunud AHHAA Tartu
maja saab sel pühapäeval aastaseks.

Iirlasest sõjamees
tsaaririigi teenistuses
Kõikidest Liivimaa kubermangu kuberneridest on olnud küll kõige silmapaistvam ja Tartu-sõbralikum George von Browne, kes
oli ametis peaaegu kolm aastakümmet – 1762. aastast kuni oma
surmani 1791. aastal. Alates 1775. aastast allus talle ka Eestimaa
kubermang ja Browne kandis siis kindralkuberneri ametinimetust. Ta põlvnes õige vanast ja lugupeetud aadlisoost, sai kodumaal hea hariduse, aga mitte oma võimetele vastavat ametikohta.
Asi oli selles, et iirlasena oli Browne katoliiklane, aga katoliiklasi
Ühendatud Kuningriigis ei usaldatud ega edutatud. Nii et noormehel tuli otsida rakendust mujal
Euroopas.
Tol ajal ei teatud
27aastasena (ta oli sündiveel, et Peetril
nud 15. juunil 1698. a Limerickis) astus ta Pfalzi kuurvürsti
endal oli jäänud
Aastat viis hiljem
troonil istuda vaid teenistusse.
paistis algatusvõimelise ja julge ohvitserina silma Vene väes.
neli kuud.
Osales mitmes kampaanias, sai
korduvalt haavata ja langes 1739. aastal türklaste kätte vangi. Viidi
Stambuli, kus müüdi orjaks. Kolmel korral müüdi edasi, kuni lõpuks
Prantsusmaa saadik ostis ta vabaks ja aitas Ottomani impeeriumist
põgeneda.
Mõne aja pärast oli Browne Peterburis, salakaubana kaasas Venemaa vastu suunatud sõjakäigu kava paljastavad paberid. Selle eest
anti talle kindralmajori aukraad. Samuti juhatus parajasti Rootsiga käimasolevas sõjas Narva jõe ja Neeva vahelisel rannikul paiknevate Vene vägede üle. Seda lõiku peeti eriti oluliseks pealinna kaitsel rootslaste võimaliku dessandi puhul. Nii et Browne oli pälvinud
tsaaririigi juhtkonna täieliku usalduse.
Siis puhkes Seitsmeaastane sõda (1756–1763), kus täiskindrali
aukraadis Browne osales pea kõigis tähtsamates lahingutes. Zorndorﬁ all jäi ta lausa imekombel ellu. Tema hobune hukkus, ta ise
sai 11 mõõgahaava, neist mitu näkku. Selle eest pälvis julge iirlane
tsaaririigi liitlastelt – Poola kuningalt ja Austria keisrinnalt hinnalisi kingitusi. Vene valitseja tänas oma ustavat teenrit mitme kõrge
aumärgiga, lisaks kinkis talle suure Smiltene mõisa Liivimaa kubermangu Läti alal Valga maakonnas.
Seitsmeaastase sõja lõpul tsaaririigi troonile tõusnud preisisõbralik Peeter III muutis aga ootamatult Venemaa välispoliitikat. Selle asemel, et viia koos liitlastega lõpule Preisimaa purustamine, sõlmis uus valitseja hoopiski Friedrich II-ga liidu ja hakkas valmistuma
koos preislastega sõjakäiguks Taani vastu, et koos hõivata Schleswig.
Vene vägesid pandi juhtima teenekas ja julge Browne, kes aga keeldus, kuna ei olnud Peeter III kursimuutmisega põhimõtteliselt nõus.
Sellega tõmbas ta endale tujuka isevalitseja pahameele. Esimeses
vihahoos olevat noor keiser tahtnud saata tõrksa iirlase hoopiski riigist välja. Siis aga rahunes ja nimetas Browne‘i 1762. a märtsis Liivimaa kuberneriks.
Tol ajal ei teatud veel, et Peetril endal oli jäänud troonil istuda vaid
neli kuud. 1762. a suve algul pani tema võimekas ja võimukas sakslannast abikaasa Katariina II kaardiväepolkude abil toime riigipöörde. Peeter III vahistati ja õige pea tapeti abikaasa vaikival nõusolekul. Venemaal algas Katariina II 34 aastat kestnud valitsemisaeg ja
peaaegu selle lõpuni püsis elatunud iirlane Liivimaa kuberneri ametis. Katariina oskas hinnata tema teeneid, ustavust ja – mis peaasi –
ausust haldurina ka kõrges ametis.

Neljapäev, 3. mai 2012

„Esimene aasta on meil läinud üle ootuste hästi. Oleme
väga õnnelikud, et meid on
külastanud juba pea 150 000
inimest ning et meile on jagatud nii palju tunnustust,“ ütles
AHHAA juhatuse liige Pilvi
Kolk. „Lisaks valmistab suurt
heameelt see, et meile on tekkinud noortest teadushuvilistest
koosnev fänniklubi, kes võtab
osa igast meie linna- ja öölaagrist.“
AHHA A sünnipäevapeol
pühapäeval, 6. mail kell 10–19
saab näha paremikku teadusteatri etendustest ning demokatsetest. Kell 11.30 läheb käima
fotojaht, millest on oodatud osa
võtma kõik fotosõbrad. Kolme
tunni jooksul tehakse pilte ette-

antud teemadel ning parimaid
ootavad kopsakad auhinnad.

Särab ja säriseb
Veel saab nautida värskelt
avatud valguseteemalist näitust
„Ahhaa, särab ja säriseb!“, mis
tutvustab tavalise valguse ootamatuid ja üllatavaid külgi ning

AHHAA näitusel avanevad vaatajale valguse ja valgusnähtuste
ebaharilikud, vähenähtud ja lõbusadki küljed.
AHHAA.EE

mille on välja mõelnud ja valmis
meisterdanud AHHAA leiutaja
ja ekspositsioonimeistrid.
Näitusel meelitatakse välk
purki, ärgitatakse päikesepatareisid võidu sõitma ning luuakse
võimatuid valguskujundeid. Joonistada saab UV-grafitit, imetleda laserkiirte mänge, jäätu-

nud valgust ja hologramme ning
ekselda peeglitagusel maal.
„Valguse tähtsust nii looduses kui tehnoloogias on raske
üle hinnata. Bioloogiline elu ise
on võimalik vaid tänu valguse
mõjul toimuvale fotosünteesile
ning valdav osa informatsioonist liigub kaasaegse ühiskonna närvisüsteemis – internetis

– valgusimpulssidena mööda
optilisi kaableid,“ ütles AHHAA
teadusnõukogu esimees professor Jaak Kikas. „AHHAA näitusel avanevad vaatajale valguse
ja valgusnähtuste ebaharilikud,
vähenähtud ja lõbusadki küljed. Seda näitust lihtsalt peab
nägema!“
Näitusel on väljas enam
kui 20 eksponaati, mille on
loonud leiutaja Tanel Linnas ning ekspositsioonimeistrid Raivo Uustare,
Mihkel Sild ja Taavi Käsner.
Näitus on mõtteline järg esimesele iseehitatud näitusele 2001.
aastal. Sama seltskond ehitas viimati pimedusenäituse, kuid väga
hästi on neil välja tulnud ka valguseksponaadid, mis on varasemast hoopis põnevama ülesehitusega ning juures on hulgaliselt
„käed-külge“ eksponaate.
RASMUS REKAND

Mees, seksuaalsus, kunst
9. maist 3. juunini on Tartu kunstimajas avatud meestearst doktor
Margus Punabi kunstikogu näitus
„Mees, seksuaalsus, kunst“.
Näitusel on paljude teiste seas
väljas ka Jaan Paavle, Jüri Arraku,
Jaan Toomiku, Andres Toltsi, Jüri
Palmi, Priit Pangsepa, Tiit Pääsukese ja Raul Rajangu looming. Kujundaja on Jaan Toomik.
„Mehelikkuse ja meheks olemise
kriis süveneb. Kunstnikud tajuvad ja
visualiseerivad ühiskonnas aktuaalseid teemasid, mida üldsus avalikult
ignoreerib. Enim tõuseb see probleem esile teemade puhul, mis haakuvad inimese seksuaalsuse ja kehalisusega. Sageli omab üks maal või
kunstiprojekt suuremat üldistusvõimet, kui mitmetunnine samateemaline teoreetiline aruelu,“ ütles eksponeeritava kunstikogu omanik Punab.
Tema sõnul saab näitusekülastaja
hea ülevaate kaasaegsest kunstist.
„Ta näeb, et selle näol pole tegu
vaid millegi abstraktsega, vaid
kajastatakse ka nii ühiskonnale kui
üksikindiviidile olulisi probleeme.
Praegusel juhul siis meheks olemise erinevad tahud, partnersuhted,
nende muutumine ajas.“

Äraspidine raamatukogu
20. mail avatakse pidulikult Antoniuse õue suvehooaeg koos kohviku ja väliraamatukoguga, mida
palutakse linlastel lugemisvaraga
täiendada.
Loomemajanduskeskuse projektijuhi Ave Anniste sõnul tuleb annetajatel arvestada, et raamatukogul
ei ole iga päev töötavat koguhoidjat, mistõttu lektüüri võib, aga ei
pruugi suve lõpul tagasi saada.
Raamatud ja ajakirjad võib tuua
loomemajanduskeskuse Kalevi 15
esimese korruse fuajeesse (E−R
10−17.30, L 10−16) ja Antoniuse õue
meistrite maja fuajeesse (Lutsu 3,
T−R 12−18).

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
Tavahind*
-52%
Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk

24.65€ 51.00€*
+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses seisuga 04.04.2012
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Aunasted tähistavad
emadepäeva keppamisega

Laupäeval sõidetakse
Tõrvandi piiril Tartu automudelirajal EAMK Offroad
2012 karikasarja esimest
etappi. Tegemist on tõelise
ralliga, kust ei puudu peadpööritavad hüpped, avariid
ja kaugelt suuremad kiirused kui linnas lubatud.
„Ringrajavõidusõit boksipeatuste virrvarri, ohtrate maastikuhüpete, muda ja tolmuga,“ kirjeldas
peakorraldaja Rando Mere, mida
pealtvaatajatel oodata tasuks.
„Vahetu ja mõnus jälgida, sest kõik
on kogu aeg näha.“
Rada mõõtmetega 60 x 40 m on
300 m pikk. Korraga võtavad mõõtu 15 autot. Kui klassikalises ringrajaspordis tuleb reeglina läbida
teatud arv ringe, siis mudelautodele on ette antud 30 minutit, mille jooksul tuleb sõita võimalikult
pikk maa. Osalejad juhivad autot
raadiosaatjatega 2,2 m kõrguselt
pukilt.
Võisteldakse kolmes ametlikus klassis B-8 (1 : 8 mõõtkavas
sisepõlemismootoriga bagid), B-6
2wd (1 : 6 mõõtkavas bensiinimootoriga 2wd mudelid) ja B-6 4wd
(1 : 6 mõõtkavas bensiinimootoriga 4wd mudelid).
Samuti kahes lisaklassis, kus
elektri-, nitrometaani- ja metanooliküttega sõidukite mõõtmed
on vastavalt 1 : 10 ja 1 : 8. Autod võivad sirgel maanteel arendada kiirust üle 100 km/h, Tartu rajal on
maksimaalne 70 km/h.
Rando Mere kinnitusel saab
kõige odavama mudeli kätte 250
euroga ja hinnalagi on 3000 €.

Mudelautoga sõidetakse reeglina spetsiaalradadel. Kui kontrolli
kaotanud auto põrutab mõnele
rajamehaanikule jalgadesse harva,
siis piirdesse kihutanud sõiduriista
elule turgutamine on märksa tavaPILLE RUSSI
lisem vaatepilt.

Kuna 1 : 8 bagide klass on üle maailma standardiseeritud, võib ka
Eestist osta samasuguse masina
nagu maailmameistril. Sestap sõltub kõik sõitja osavusest.
„Ohutumat tehnikaspordiliiki pole olemas, sobib inimesele,
kellele meeldib võidusõit ega pelga sõrmeotsi natuke õliseks teha,“
rääkis kuus aastat alaga tegelenud
Tõnis Lattik. „Ei ole nii, et lähen
sõidan ajaviiteks poe taga, see eeldab tehnika ettevalmistamist
enne võistlust ja hooldust.“
Mudelistide mõõduvõtte on
1980. aastast korraldatud sadu.
Praegu on Mere hinnangul Eestis
harrastajaid 50–60 ringis. „See on
kõige odavam mootorispordi liik,
mis sobib alates 5. eluaastast kuni

Järgmisel pühapäeval toimub
SEB 30. Tartu jooksumaraton, kus
peale maratoni juubeli tähistatakse ka emadepäeva.
Sportlikku emadepäeva tulevad
13. mail ühes teistega nautima ka
Elis ning Maire Aunaste. Ema ja
tütar on võtnud eesmärgiks läbida
üheskoos 10 km pikkune kepikõnnidistants – mõlemale on see esimeseks maratonielamuseks.
„Oleme kõik emadepäevad
tavaliselt Tartus minu ema juures
kooki söönud ja õues istunud,”
rääkis Maire. „Kui nüüd Elis mind
kepikõnnimaratonile kutsus, siis ei
olnud mul põhjust vastu vaielda.
Kepikõnd on viimastel aastatel ainuke sport, mida ma aeg-ajalt
sunnin ennast tegema – sel kevadel alustasin lausa märtsis.“
Elis nõustub emaga: „Ootan põnevusega emadepäeva, lootes
kohata kõiki neid, kes samuti kepikõnnist rõõmu tunnevad! Ja
muidugi ei tasuks alahinnata võimalust emaga mõõtu võtta – see
on kindlasti üks väärt kogemus!“
Enda sportlikku vormi kohta rääkis Elis, et ajad, mil ta pea iga päev
ühe 10 km sörgiringi tegi, „on valgusaastate kaugusele jäänud”. „Seda
toredam tundus mõte võtta ette kevadine retk koos oma emaga kepikõnnil. Olen nüüd tänu kepikõnnile avastanud, kui palju mõnusaid
mõtteid ja tundeid kevadistel terviseradadel astudes ligi tuleb.“
Tartu jooksumaratoni meeskond julgustab kõiki rajale tulema
koos peredega, sest ﬁnišipaigas Tartumaa tervisespordikeskuses
on avatud lastehoid.

Talgud ja rattasõit

vanameheni välja. Seni on olnud
rohkem siseringi asi, aga nüüd
loodame seda parandada.“
Grupitreeningud algavad laupäeval kell 9, eelsõidud 10.30,

Soodusregistreerimine
lõpeb homme!

ﬁnaalid 14 ja autasustamine 18. Kel
endalgi kihk puldi järele haarata,
saab registreeruda aadressil register.modelcar.ee.
JUHAN LANG

5. maini peetakse Ülejõe päevi, kus linnaosa haridus- ja kultuuriasutustes pakutakse nii meelelahutust kui koostegevust pere- ja
sõpruskondadele.
Tiigi seltsimaja kutsub tartlasi tänavu juba viiendat korda pöörama pilgud Kaarsilla ja Peetri kiriku vahelise linnaosale ja seal asuvatele kultuuriasutustele, külastama etendusi, kontserte ja näitusi.
Kuna piirkonnas on märgatavalt suurenenud jalgrattaomanike
arv, on Ülejõe päevade kavas erinevaid tegevusi nii suurtele kui
väikestele ratturitele.
Reede õhtul kõlab Peetri kirikus romantiline kontsert, laupäeval
lähevad sealsamas kiriku kõrval lahti talgud, kuhu oodatakse ka
ülejõelaste sõpru.
Üritused on tasuta kõigile tartlastele ja külalistele.

Hea korteriühistu juhatus!

www.tartumaraton.ee

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. juunini vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R, tel 740 0755 või 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! TASUTA saab ära anda vana elektroonikat ja kodumasinaid
(AS Epler&Lorenz, tel 742 1398, ühistu kooskõlastab aja) ning
kastutamiskõlblikku vana mööblit ja kodutehnikat
(Korduvkasutuskeskus, tel 5599 5511).

ÕPPIDA ON HEA
NB! Ootame Sind selle kevade tasuta koolitustele!
PAGARI JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA KOKALE
Kursus algab 16. mail, maht 80 tundi

ELEKTRIKU TÄIENDUSKOOLITUS – ETTEVALMISTUS ELEKTRIK I
KUTSEEKSAMIKS
Kursus algab 7. mail, maht 80 tundi
Peasponsor:

NELIKANT HÖÖVLI OPERAATORI KOOLITUS
Kursus algab 29. mail, maht 60 tundi

VORSTITOODETE TEHNOLOOGIA
Rattapartner:

Suurtoetajad:

Autopartner:

Meediapartner:

Kursus algab 25. mail, maht 18 tundi
Täiskasvanute
koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu,
tel 736 1831, e-post: koolitus@khk.tartu.ee

Kursusde on tellinud Haridus- ja
Teadusministeerium, ning finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames ja on kavandatud
tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.
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Patsient kurdab arstile, et
tal on näos vinnid.
„Peske nägu kaks korda
päevas tualettveega ja tulge
kuu aja pärast tagasi,“ soovitab arst.
Kuu aja pärast tuleb patsient uuesti arsti juurde,
endal nägu üles paistetanud
ja muhud peas.
„Taevas hoidku, mis teiega
juhtunud on?“ hüüatab arst.
„Kas te ikka järgisite nõuandeid, mis ma teile eelmisel
visiidil andsin?“
„Oo jaa, doktor, ma tegin
kõik nii, nagu käskisite,“ ütleb
patsient. „Ainult iga kord, kui
ma kummardun tualetist vett
võtma, kukub prilllaud mulle
otse pähe!“
¬¬¬
Mees läheb arsti juurde ja
kurdab:
„Mul on seksimisega probleeme. Nagu peru hobune
teine.“
„Kuidas sellest aru saada?“
küsib arst.
„Noh, ütlen talle ptruu, aga
ta ei mõtlegi seista...“
¬¬¬
Arst patsiendile:
„Minge akna juurde ja ajage
keel nii kaugele suust välja kui
ulatub.“
„Miks?“ imestab patsient.
„Sest mulle ei meeldi see
tüüp, kes vastasmajas elab.“
¬¬¬
Mees läheb silmaarsti juurde
nägemist kontrollima ja küsib:
„Öelge, doktor, kas ma prillidega olen võimeline lugema?“
„Muidugi,“ vastab arst.
„Jumal tänatud,“ ohkab patsient, „ma mõtlesin juba, et jään
elu lõpuni kirjaoskamatuks.“

¬¬¬
Võõrastemaja
portjee
kliendile:
„Ma saan teile daamiga
ühe toa anda vaid siis, kui
te tõestate, et tema on teie
naine.“
„Aga kui te tõestate, et ta
pole minu naine, oleks ma
teile elu lõpuni tänulik...“
¬¬¬
„Miks te seda klaverit seljas
kannate?“
„Ma tahtsin bussiga minna,
aga mind ei võetud peale.“
¬¬¬
„Miks sul viinapudel töö ajal
laua peal seisab?“
„Sellepärast, et täna on
esmaspäev.“
„Mis siia esmaspäev puutub?“
„Sa ei saa asjast aru.
Esmaspäev tähendab seda,
et töönädal algab. Viinapudel
tähendab tihedat. Ühesõnaga
– on algamas tihe töönädal.“
¬¬¬
„Juku,“ küsib ema. „Mida sa
tahaksid õhtusöögiks?“
„Ma täpselt ei tea, emme, aga
ma arvan, et midagi muud!“
¬¬¬
Paksuke jäi auto alla.
„Ei saanud minust mööda
sõita või mis?“ kurjustas paksuke.
„Vabandage,“ ütles autojuht
haledalt. „Ma polnud päris
kindel, kas bensiini jätkub.“
¬¬¬
Mees astub bussi, ühes
käes võileib, teises limonaadipudel.
„Hei, noormees, see siin
ei ole restoranvagun!“ hüüab
bussijuht.
„Ma tean. Sellepärast ma
oma toidu kaasa võtsingi.“

RISTSÕNA
RISTSÕNA
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Öö varjud

Komöödia, linastub
Cinamonis 10.05 kell 21.25

Tegemist on režissöör Tim Burtoni ﬁlmiversiooniga samanimelisest kultussarjast. Selles groteskses komöödias võib näha tõelist
staaride paraadi, mille eesotsas
on Johnny Depp, Michelle Pfeiffer ja Helena Bonham Carter.
Joshua ja Naomi Collins asuvad koos poja Barnabasiga 1752.
aastal Liverpoolist laevaga teele,
et alustada uut elu Ameerikas.
Kuid isegi ookeanipikkune vahemaa ei suuda neid päästa needusest, mis jälitab nende perekonda. Kaks aastakümmet hiljem on
Barnabasil (Johnny Depp) maailm
oma käpa all, või on seda vähemalt Collinsporti linn. Ta on Collinwoodi mõisavalitseja, kel on
raha, võimu ja oskus võluda naisi…
Kuni ta teeb saatusliku vea ning
murrab Angelique Bouchard‘i
(Eva Green) südame. Tegemist
on nõiaga selle sõna igas mõttes,
kes paneb Barnabasile needuse,
mis on hullem kui surm - muutes
ta vampiiriks ning mattes seejärel
elusalt maha.

Kaks sajandit hiljem vabaneb
Barnabas juhuslikult oma haua
kütkeist ning leiab end täiesti
muutunud maailmast aastal 1972.
Ta naaseb Collinwoodi mõisa,
mis on kaotanud oma hiilguse.
Hädised Collinsi suguvõsa järeltulijad on kuidagi ots-otsaga toime
tulemas, igaühel oma sünge saladus. Nende matriarh Elizabeth
Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer) on palunud appi psühhiaatri
dr Julia Hoffmani (Helena Bonham Carter), et too aitaks nende
pereprobleemid lahendada.
Mõisas elavad veel Elizabethi
hädavaresest vend Roger Collins
(Jonny Lee Miller), mässumeelne

16.45, 19.15 Igavesti Sinu

Teater
SADAMATEATER

4.–10.05 kell 16, 20.15, 22.15
Professionaal

9.05 kell 19 Kreutzwald
Meets Dance

4.–10.05 kell 11.30 Valhalla
legendid: Thor (3D, eesti
keeles)

11.05 kell 19 Kreutzwald
Meets Dance

4.–10.05 kell 17.45, 20.45
Lahingulaev

12.05 kell 19 Kreutzwald
Meets Dance

4.–10.05 kell 15, 17.15 Peeglike, peeglike

13.05 kell 19 Tappa laulurästast

4.–10.05 kell 11.45, 14 Kalad
kuival (eesti keeles)

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
5.05 kell 19 Kosmonaut Lotte
6.05 kell 19 Kosmonaut
Lotte
10.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte

4.–10.05 kell 15.30 Metsamajake

10.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

4.–10.05 kell 12.30, 19.45, 22
Kuum pirukas: Klassikokkutulek

11.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte

4.–10.05 kell 21.45 Titanic
– 3D

11.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

4.–9.05 kell 12.45, 16.30;
10.05 kell 12.45 Näljamängud

12.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte
12.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte
13.05 kell 16 Kosmonaut
Lotte

10.05 kell 21.25 Esilinastus:
Öö varjud

Kontsert
7.05 kell 19 Wolf Biermanni
kontsert Kes ohtu pelgab,
saab ses hukka

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4.–10.05 kell 13.30, 16.15, 19
Tasujad
4.–10.05 kell 18.15 Täiuslik
meel
4.–9.05 kell 12, 14.25, 19.15,
21.20; 10.05 kell 12, 14.25,

LOOMA

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 26.05 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kevade kuulutajad
kuni 1.06 Merike Läte maalinäitus Päikesepüüdija

LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.05 Reet Sepa õlipastellide näitus minu õde
õunapuu…
kuni 19.05 näitus Vigastest
pruutidest Idioodini: kirjanduse ekraniseeringud Eesti
ﬁlmis
kuni 19.05 näitus Eesti ﬁlmiplakat 1960ndatest kuni
2000ndateni
kuni 19.05 näitus Raamatutest ﬁlmiks: kirjanduse ekraniseeringud maailmakinos

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Malle Raeti ja
Johanna Mudisti maalinäitus
UneUdus
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

Muu
LINNARAAMATUKOGU

TARTU UUS TEATER

Kino

teismeline tütar Carolyn Stoddard
(Chloe Moretz) ja Rogeri varaküps
10-aastane poeg David Collins
(Gulliver McGrath). Müsteeriumist saavad ka osa perevälised
tegelased, nagu Willie Loomis
(Jackie Earle Haley) ja Davidi uus
lapsehoidja Victoria Winters (Bella
Heathcote).
Loo on ﬁlmi jaoks kohandanud
John August ja Seth GrahameSmith, ekraaniteos ise põhineb
Dan Curtise teleseriaalil.
Filmi produtseerisid Oscarivõitjad Richard D. Zanuch ja Graham King ning samasse tiimi kuulusid veel Johnny Depp, Christi
Dembrowski ja David Kennedy.

5.05 kell 13 muinasjututund
lastele, kavas on Leida Tigase lugu Krutski linna rahvast

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.05 Liive Koppeli
akvarellide ja Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

8.05 kell 17 Czesław Miłoszi
autobiograaﬁa Sünnimaa
Euroopa eestikeelse tõlke
esitlus
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Suurim üürikorterite valik
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õpilased ja üliõpilased 330 eurot.
Asume Tartus Riia 2. www.radimix.ee.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruannete koostamine.
Info tel 506 9518, info@passiva.ee.

Küte

Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.

www.tartukorterid.ee
Fassaaditööd, puit ja krohv, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katusetööd (kõik katused), vihmaveesüsteemid, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.

San.tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.

• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Teeme puidust aedasid ja puukuure. Tel 526 8393.
Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

Katuste (korstnate) ehitus, remont
ja hooldus. Katusematerjali müük.
Tel 5625 1750.

Üürile anda 1-toal korter Riiast 18
km (heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

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

Vedu ja kolimine Tartust üle Eesti.
Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.

Üürile anda laoruumid Jaamamõisas (100 ja 310 m²). Tel 5599 3902.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.

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

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

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

Müüa lõhutud metsakuiva okaspuud (50 cm, kogus alates 2,25
rm). Tel 5620 0945.

Projekteerimine, ehitusloa
taotlus, kooskõlastused.
Tel 5833 6638, kdgrupp@mail.com.
Vundamenditööd, remont,
soojustamine, drenaaž, eramud,
korteriühistud. Tel 733 3454.

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.

Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Mööbel

Pakun tööd

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Müüa soodsalt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali! Vedu
tasuta! Tel 523 0013, puidupood@
gmail.com.

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

Koolitus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja ametikoolitused, reguleerija koolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Ostan 2-3toal korteri. Tel 5561 4114.

Autokool Radimix: mais B-kategooria kursuse soodushinnad:

Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.
Ostame tehnilist hõbedat ja nõukogudeaegsete elektrikilpide sisu.
Tel 5843 4717.

Villavahetus, lõnga müük 05.05
Elva laadal. Tel 5661 8707.

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

Põllundus
Mahe kartul Secura 25 s/kg, täisterarukkijahu, nisupüül, kruubid,
herned 80 s/kg. Tel 5560 3080.

Muu

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

Otsin keskküttesüsteemi ehitajat
Tartus. Tel 5346 5353, Indrek.

Teenus

Kinnisvara
Müüa mereäärne kinnistu Kärdla
lähedal (63901:001:5090, oma
mets, 10 000 eurot). Tel 5809 7140.

Automaalrile Tartus. Vajalik töökogemus. Tel 5164 231, 515 5198.

Tervisenõustamine.
Soovitused tervise parandamiseks. Toidulisandid, mis tehtud
toidust. Loodustooted. Ärivõimalus. Tel 5346 8346.

U
KU
A
T
LU

Praktiline kursus une- või äre-

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

vushäirete, kõrge vererõhu või
kroonilise stressi leevendamiseks
spetsiaalsete joogaharjutustega
5.–6. mail Tartu kommertsgümnaasiumi saalis (Anne 63). Algus
5. mail kl 9. Tasu 45 €. Info ja reg
tel 502 8872, andres.adamson@
gmail.com.

Teated

Tervis

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

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

Peielauad Annemõisa 8 (asume
krematooriumist 300 m kaugusel).
M Kõks OÜ, tel 5349 8614.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Pottsepp. Ahjud, pliidid, kaminad,
väliköögid. Tel 5330 1269.

Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnatsanalüüsid, prognoosid
ja äriplaanid. Tel 511 1852.

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Laurits Leima laurits@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@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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tartuekspress
REKLAAM

Neljapäev, 3. mai 2012

TOO OMA VANAMETALL MEILE JA
MUUDAME KOOS MAAILMA ROHELISEMAKS!

Kuusakoski püsikliendina võid peagi
olla vägeva Nissan Qashqai omanik!
Igale uuele püsikliendile kingituseks
Diili SäästuÄssa stardikomplekt ja
Kuusakoski parkimiskell!
Püsikliendile maksame
ka rohkem raha!

LISAINFO: WWW.KUUSAKOSKI.EE

kutsub teid, kallid naised, Ilumessile
Tartu Näituste messikeskusesse 11. - 12. mai
Ostes messilt ühe Physiogel toote
saate kauba peale
ja

20% soodsamalt*

5€ Lauma kinkekaardi

TASUTA Biosilk siidiseerumi juustele.
Physiogel esitluspäevad Tartu apteekides:
15.05 kell 11:00 – 14:00 Ravana haruapteek (vanas Tartu Kaubamajas) Riia 2
15.05 kell 14.30 – 17:30 Lõunakeskuse Apteek, Ringtee 75
17.05 kell 12:00 – 17:00 Tasku Apteek, Turu 2

Tootja: Stiefel Laboratories Ltd., Sligo, Iirimaa
Esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn tel: +372 6676 900

*pakkumine kehtib A.I. Protect ja Showergel toodetele

Ootame teid meie boksi nr. 53
www.kosmeetik.ee

