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TÖÖRIIS AKESKUS
Võimekas murutraktor.
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Niidulaius: 117cm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 20 hj
Aku: 12V (28 Ah)
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem: külgväljavise
Lõikekõrgused: 26-100mm
Lõikekõrgusi: 6
Käiguvahetus: hüdrostaatiline
Kaal: 180kg
Toodetud USAs.
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Traditsiooniline murutraktor
võimsa mootoriga.
Niidulaius 107 cm
Lõikekõrgus 26-100 mm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 17,5 hj, Aku: 12V
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem(id):
külgväljavise, multšer
Käiguvahetus: manuaalne
Toodetud USAs.

MURUTRAKTORI OSTUGA SAATE JÄRELKÄRU TASUTA KAASA (väärtus 149€)
Sepa Keskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

1.30

1.90

art 44-3128

art 44-3614

Tekstiilkindad
Spandex-kangast

Nailonkindad
PU-kattega

2.20

3.55

art 44-3722

art 44-3000

Nailonkindad
nitriilkattega

Seanahast
universaalsed
töökindad

3.84

0.70

0.88

art 44-314

art 44-407

art 44-001

art 44-3127

Kitsenahast
universaalsed
töökindad

Seanahast
Hi-Vis töökindad

Tekstiilkindad
PVC-punktidega

Tekstiilkindad
mikrotäppidega

3.70

norm. 4.80

-20%

2.35

2.70

art 44-M124

art 44-370

art 44-3626

art 44-3616

Lateksist
majapidamiskindad

Töökindad
sünteetilisest nahast

RedDiamond
latekskattega kindad

PerfectFit
õhukesed töökindad

1.00

3.20

4.20

12.90

16.50

17.-

art 44-315

art 44-386

art 44-387

art 44-381

Töökindad
kvaliteetsest
kitsenahast

Pro-sarja töö- ja
vabaajakindad

Pro-sarja
Hi-Vis softkindad

Töökindad
Tamrex Pro 800

Asjatundjad hindavad TAMREXi töökindad absoluutseks
tipptoodanguks Baltikumis ja väärikaks vastaseks Skandinaavia
parimate kindatootjate kõrval. Kümne aastase tootearenduse
tulemuseks on üle 300 erineva artikli kõikvõimalike tööde
jaoks, alates ühekordsetest kuni PRO-sarja
töökinnasteni välja. Omaala tõelised
meistrid Eestis, Soomes, Lätis, Leedus
kiidavad meie kinnaste kestvust,
hingavust, sobivust käe loomuliku
liikumisega ja laia suuruste valikut.
3,5 miljonit müüdud kindapaari
aastas on ära hoidnud mitmed
vigastused ja säilitanud
tuhandete töökäte hea
tervise.

KAITSE OMA KÄSI!
Käed on meie kõige olulisem töövahend peaaegu kõiges, mida teeme. Igal
käel on 27 erinevat luud, 55 lihast ning 30 liigest. Kätes on ühendatud tugevus
ja jõud, võimega teha täpsust nõudvat tööd.
Kindad on tehtud mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill,
nahk, PVC, nitriil, lateks, nailon. Sellisel moel on võimalik ära kasutada erinevate
materjalide omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest.
TAMREX OHUTUSE OÜ

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2012 või kuni kaupa jätkub!

IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD –
MEIE AITAME SUL VALIDA

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Eurovisioon lennutas
ETV esimeseks

Aprillis koha võrra taandunud rahvusringhäälingu esimene telekanal taastas oma liidripositsiooni mais. Märgatava panuse selleks
andsid ülekanded Euroopa meistrivõistlustest laulmises.
Nelja eurolaulu saadet jälgis Eestis kokku üle miljoni silmapaari.
Võrreldes aastatagusega jälgis laulusaate ﬁnaali 20 000 inimest
rohkem.
Eurolaulude vahele pressis end 218 000 vaatajaga kodune hitt
„Pilvede all”. Esikümnesse mahub kuus saadet ETV repertuaarist,
kolm Kanal2-lt ning ainsana TV3 loomingust „Tantsi tagumik trimmi”.
Kokku veetsid Eesti elanikud televiisori ees keskmiselt 3 tundi 25
minutit päeva kohta. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (25.8%), Kanal2 (23.9%) ja TV3 (16.4%)
vahel ning mitte-eestlastel PBK (22.1%), NTV Mir (14.9%) ja RTR
Planeta (9.7%) vahel.
Vaadatumad saated mais

Kanal

Vaatajaid
(tuh)

1

Eurovisiooni ﬁnaal

ETV

371

2

Eurovisiooni 2. poolﬁnaal

ETV

334

3

Pilvede all

Kanal2

218

4

Eurovisiooni 1. poolﬁnaal

ETV

198

5

Kümme aastat hiljem.
Eurovisioon Tallinnas

ETV

186

6

Pealtnägija

ETV

178

7

Õnne 13

ETV

171

8

Tantsi tagumik trimmi

TV 3

165

9

Aasta televaataja

Kanal2

157

10

Kelgukoerad

Kanal2

154

11

Kättemaksukontor

TV 3

151

12

Sajandi romantik: Kevade Arno
lugu

TV 3

137

13

Elle Kulli nähtamatu maailm

Kanal2

134

14

Aktuaalne kaamera

ETV

133

15

Võsareporter

16

Aktuaalne kaamera. Nädal

Kanal2

127

ETV

126

17

Dokf hull koguja

Kanal2

125

18

Ärapanija

Kanal2

122

19

Kodutunne

Kanal2

120

20

Eesti tippmodell

Kanal2

114

Allikas: TNS Emor

Teisipäeva õhtul rajal vuranud kümnekonna lapse vastu pole kohalikel tõenäoliselt
midagi. Tuska teevad hoopis nädalavahetustel paarutavad ATV-mehed. JUHAN LANG

Uus-Ihastesse ilmus
mõistatuslik krossirada
„Pool kuud tagasi sõitis
linttraktor peale ja kahe
päevaga lükati need hunnikud kokku,“ meenutas
Andri Remmel, kuidas
piltlikult öeldes tema akna
alla, Ihaste tee 18 krundile,
löödi ootamatult püsti linna suurim krossirada.
Kuigi Tartu Ekspressiga suhelnud maanaabrid kinnitavad, et
nõusolekut raja ehitamiseks ei
küsinud neilt keegi, neetakse
märksa enam põrgulärmi ja hingematvat tolmu. „Täitsa hullumaja. Oma hoovis ei saanud olla.
ATV-mehed kolme-neljakesi paarutasid ja ilmselt olid summuti
sõelad välja võetud – see on ikka
väga häiriv!“ kirjeldas Remmel.

Omaniku jaoks üllatus

Esmaspäevast linnaliinidel suvegraaﬁkud
11. juunist muutub linnaliinibusside sõidugraaﬁk suviseks, mis
tähendab busside tavalisest erinevaid väljumisaegu ja -sagedust.
Uued väljumisajad pannakse bussipeatustesse üles hiljemalt pühapäeval. Praegu kehtivaid, aga ka uusi sõiduplaane saab vaadata
veebiaadressil http://tartu.peatus.ee/#city. Uue graaﬁkuga infoteatmik on müügil linna infokeskuses raekoja I korrusel, postkontorites ja R-kioskites. Teatmik maksab 1 euro.

Sama hästi, kui otse.
Lenda Tartust Euroopasse ja
Tartu-Tallinn lennu teeme Sulle välja.

Osta lennupilet 07.-10.06.2012 www.estonian-air.ee
Hinnad kehtivad lendudeks ühel suunal ajavahemikus:
01.08.-30.09.2012. Reklaamitud hinnaga lennupiletite
saadavus lennuperioodi jooksul on piiratud.

Kui teisipäeva õhtul kihutas rajal
jalgratastel vaid kümmekond mudilast ja üks rollerimees, siis kohalike sõnul algab ATV-de mürgel just
nädalavahetuseti. „Saan aru, et
ratastega võib seal sõita, aga sellist asja teiste elamute alla ei oleks
mõistlik teha,“ nentis Remmel.
227 750 ruutmeetril paiknevale üldkasutatavale maajupile
mahuks lahedalt 20 jalgpallistaadionit. Krundi omaniku Mare

Enniste abikaasa ja Seve Ehituse
ASi juhatuse esimees Vello Enniste tunnistas, et tema kuulis rajast
esmakordselt paari päeva eest.
„Sain kirja, kus küsiti, ega mul
midagi selle vastu pole. Alguses
olin natuke solvunud, pärast mõtlesin, et kui noored tahavad sõita, las sõidavad. Kui ära keelatakse pole meil sellegi vastu midagi.“

Õnnetu krunt
Maalapp on kohalikes kirgi kütnud varemgi. 2004. aastal kogusid
Uus-Ihaste elanikud sadu allkirju
ja läkitasid linnale hulgaliselt protestikirju just Tallinna ﬁrma Seve
Ehituse algatatud detailplaneeringu vastu. Teiste seas kirjutasid alla
Mart Ustav ning toonane haridusja teadusminister Toivo Maimets.
Siis plaanis Enniste ehitada uue
elurajooni, mistap ähvardas kirve alla minna üle kümne hektari
kasemetsa.
Tulise vastuseisu tõttu jäigi
kopp maasse ja kirves puusse löömata. Arvata, et nüüd tahab suurettevõte kohalikele kätte maksta,
on Enniste hinnangul rumalus.
„Ausalt tunnistan, et mina ei ole
initsiaator ega käi seal sõitmas!“
Siiski leidis ta, et fantoomehitaja sai planeeringu järgi elamuja sotsiaalmaaks mõeldud ala-

Riia
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le krossiraja rajada suuresti linselge kuriteoga ning tõenäoliselt
na süül. „Ongi surnud seis, kuna
ootab rada likvideerimine. Et seda
linnal absoluutselt huvi puudub.
ei juhtuks, tuleks tagantjärele hanKõik meie unistused ja plaanid on
kida kõigi naabrite käest nõusolek.
tagasi lükatud, maa seisab räämas.
Jutt, et peremees pole maa kasuRaielubagi ei väljastatud. Loomutamisega kursis, Talvingu sõnul
likult tekib sinna isetegevus!“
vastutusest ei vabasta. „Praegu
Linnale läkitas avaliku kaeotsimegi omanikku taga, enne ei
buse ka Mugasto
tänava elanik AndATV-mehed kolme-neljakerus Riim. Murekirjas seisab: „Leian, si paarutasid ja ilmselt olid
et sellise lärmaka ja
summuti sõelad välja võetud
tolmutekitava koha
vastu oleks ena- – see on ikka väga häiriv.
mik Ihaste elaniksaa midagi teha. Kui see puristake ja enne taolise asja ehitamist
mine edasi käib, nõutakse välja
tuleks kohalikelt nõusolek küsisunniraha,“ hoiatas ta.
da. Kui linn pole sellest teadlik,
Vestlustest kohalike ja teisipäesiis tuleks omavolitseja vastutuva õhtul rajal sõitnud noortega
sele võtta, sest antud piirkond on
jääb kumama, et omaalgatusliku
tuntud suure arvu viinamäetiguehitusprojekti taga on rajale kõide poolest, mis veel hiljuti olid looge ligemal seisva Näsiniine 1 kinduskaitse all“.
nistu omanik Priit Raidvee. „VäiLinn ei tea midagi
ke seos on, aga mina ei ehitanud,“
raius mees ise ja keeldus kategooriliselt salapärast inseneri avaliLinnaplaneerimise ja maakorkustamast.
ralduse osakonna juhataja Urmas
Linna üldplaneeringu järgi oli
Ahvena selgitusel pole krundiverivärskele rallirajale esialgselt
le ühtki luba antud. „Aga vaevalt
kavandatud lasteaed. Kas tulevikus
omanik milleski süüdi on. See on
silkavad seal ringi viinamäeteod,
lihtsalt kellegi omavoli.“
uusasukad või põngerjad, jääb igaSiiski on arhitektuuri ja ehituse
ühe enda mõistatada.
osakonna juhataja asetäitja Toivo
JUHAN LANG
Talvingu kinnitusel tegemist sula-
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Ostes pileti sügisestele lendudele hinnad veelgi soodsamad!
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Hirm konksu ees
Tahan kohe alguses öelda, et Tartus
on üldiselt väga hea elada. Väga
suure plussina tooksin välja just eriti
meeldivat õhkkonda, ilmselt suures osas mängivad siin rolli vahvad
noored intelligendid, kes Emajõe
Ateenasse on kokku kogunenud.
Kuid on ka murelikke kohti, millele
vastust tahaksin saada.
Mõni aeg tagasi juhtusin kõndima
mööda Kaarsilda ning ei saanud teps
mitte märkamata jätta, et kalurid
püüdsid sealsamas, keset silda, kala.
See tegevus ei häiri mind sugugi,
ent murelikuks tegi just edasi-tagasi
vänderdav ritv, mille jõhvi otsas helkis terav konks ja mis üsna sagedasti
minu nina alt läbi lendas. Tean, et
kalade peibutamine ja „mängimine“ käib kalastamise juurde, kuid
on seda kõike sobilik teha niivõrd
rahvarohkes kohas? Sarnane situatsioon on mind tabanud ka sõpradega vastvalminud puhkealadel
Emajõe ääres (üks koht on nt kohe
Narva mnt silla juures) olles. Kalamehed tulid, laotasid ämbrid ning
muu õngitsemiseks vajaliku laiali
ning hakkasid päevitajate seas kalu
Emajõest välja püüdma. Emajõgi ja
selle äärne oleks puhkamiseks ilmselt veel mõnusam, kui pidev hirm
konksu või kalaga pihta saamise ees
poleks nii suur, nagu ta praegu on.
Taavo V.

Leili Tuul
Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja
Kalapüügieeskiri reguleerib kalapüügiga seotud küsimusi (sh püügikohti,
-aegu, püügivahendeid) kalakaitselistest eesmärkidest lähtuvalt, taolised küsimused sinna ei kuulu. Siin
toodud küsimusega on nii, nagu
muudegi taoliste probleemidega,
kus puutuvad kokku erinevad huvid.
Üldine soovitus on, et inimesed
peaksid üksteisega arvestama nii, et
nad oma tegevusega teisi ei segaks.
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E-lugerite ristsed
möödusid valutult
Eelmisel kevadel linnaraamatukogus alanud
e-lugerite pilootprojekt
on läinud väga edukalt ja
sügisest loodetakse aparaate juurde osta.
Tehnikaajakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelderi
sõnul on laenutajaid olnud juba
ligi 250 ja huvi on endiselt suur.
Kõigile lugeritele on järjekorrad
ning tagasiside on peamiselt
positiivne.
Mehe sõnul on tegu hea võimalusega aparaadiga lähemat
tutvust teha. „Poes saad vaid
hetke uudistada, kuid õige tunne tekib alles siis, kui võid selle
kolmeks nädalaks koju võtta,“
rääkis ta ning lisas, et laenutajate seas on nii neid, kes ütlesid,
et eelistavad paberraamatuid,
kui neid, kes peatselt poodi
isikliku lugeri järele minemas.
Treikelder tõdes, et aparaadid on seni end tõestanud ka
vastupidavuselt – vaid paaril
korral on masin kinni kiilunud,
kuid siis oli viga vanas tarkvaras, mis nüüdseks juba ammu
vahetatud.
Raamatukogu innustab laenutajaid ka ise ostetud raamatuid masinasse laadima, et ei
peaks piirduma lugeris oleva 25
eksemplariga. Järgnevad laenutajad eelnevate lugemisvarast
siiski osa ei saa, sest autorikaitseseadustest lähtuvalt ei tohi
ostetud e-raamatut laenuta-
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te, 467 m kruusakattega tänavate
pindamise eest küsib Elva Kommunaal Grupp OÜ 21 008 eurot.

Kutse linnalaagrist

Sünnid seljatasid
surmad
Mais sündis Tartumaal 132 maimukest ja vastukaaluks niitis vikatimees 105 inimest, läinud aastal
samal ajal olid need numbrid vastavalt 123 ja 113.

Tartu kutsehariduskeskus ootab
põhikooliõpilasi 11.–15. juunini
toimuvasse praktiliste oskuste
linnalaagrisse, muu hulgas saab
õppida juuksuritööd, kokkamist,
ehitamist, puidutööd ja restoranietiketti.

Ristiinimesed
koonduvad
8.–10. juunil koguneb Tartusse
A. le Coq‘i spordihoonesse ligi
tuhat Eesti kristlasnoort, et osaleda noortefestivalil „Linna tuled“.

Märguvalgustid
remonti
Riia – N. Lunini tänavate ristmiku
foore hakkab rekonstrueerima
linnale parima pakkumise (15 984
eurot) teinud OÜ IB Foor, tööde
käigus uuendatakse foorisüsteemi ja vahetatakse välja vananenud detaile.

Ülo Treikelder võtab reisile kaasa lugeri, kuid muul ajal eelistab
siiski paberraamatuid.
RASMUS REKAND

miseks pakkuda ning tagastatud lugeri mälu tühjendatakse
ja pannakse peale värske tarkvara.
„E-raamat on käibemaksuseaduse järgi teenus,“ sõnas
Treikelder. „Läbirääkimised

muudatuste tegemiseks mingil
tasemel käivad, ent praktilisi
tulemeid pole seni olnud.“
Lugeri laenutamine ei nõua
tagatisraha, piisab vaid allkirjast.
LAURITS LEIMA

ACTA-vastane
meeleavaldus
Laupäeval kell 13 toimub Uueturu
pargis järjekordne ACTA-vastane
meeleavaldus.

Kohtumaja juubel
Tartu kohtumajal täitus nädala
keskel kümnes õigust mõistev
tegevusaasta, sestap on esimese korruse fuajees avatud näitus
maja ajaloost.

4200 km
pikkusele palverännakule Hispaaniasse Santiago de Compostelasse asus nädalapäevad tagasi
tartlanna Maarika Traat koduukse
eest, esialgsete plaanide järgi kestab jalgsimatk 100 päeva.

Tänavad tolmuvabaks
Vaba, Maarjaturu, Linnu ja Vase
tänav saavad peagi tolmuvaba kat-

Rannalektüür ootab
Rannaraamatukogu on Anne
kanali Turusilla poolses servas
puude ja päikesevarju all avatud
5. juunist 11. augustini, lugemisvara pakub linnaraamatukogu.
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Jalgrattakaart muudab
ratturite elu lihtsamaks

Äsja ilmus trükist Tartu linna jalgrattakaart. Peale jalgrattateede
on kaardil näidatud ka teised linnas sõiduks sobivad alad ja marsruudid. „Linnakeskkond on jalgratturite vaatepunktist lähtudes
märkimisväärselt muutunud, sest aasta-aastalt oleme Tartu jalgrattateede võrgustikku laiendanud ning samuti on muu seonduv
infrastruktuur järjest täienenud,“ ütles abilinnapea Raimond Tamm.
Lisaks marsruudi planeerimisele on kaardil näidatud Tartus asuvad remonditöökojad, kummipumpamise võimalused, spordihooned ja -väljakud, laste mänguväljakud, avalikud rannad ja avatud
noortekeskused. Samuti on välja toodud rattureid puudutavad
liiklusnõuded ja meelespea ohutuks rattasõiduks linnatänavail.
Kaardid on müügil infokeskuses raekoja esimesel korrusel ja
rattapoodides.

Algas tänavate joonimine
Tartu tänavatel käib igasuvine tänavajoonte uuendamine, kuid
rahapuudusel tuleb ka põhitänavaid korrastades teha pidevalt
valikuid. Liikluskorraldusteenistuse juhataja Tõnu Lukmanni sõnul
kestab plastikuga markeering kuni viis aastat, kui sellel väga ei
sõideta ja peamised süüdlased, mis jooni söövad, on naelrehvid.
„Suurima intensiivsusega tänavatel Riia, Võru, Narva mnt ja
Sõpruse pst) tuleb parandusi teha igal aastal, kuid ka siis peame
mõtlema, mis osale keskenduda,“ rääkis ta. Prioriteediks on stoppjooned ja reguleerimata ülekäigurajad.
„Vanas vääringus kulub iga-aastasele tööle 1,2 miljonit,“ lisas
mees ning kinnitas, et kui eraldatakse lisaraha, ei jääda niisama
käed rüpes istuma, vaid jätkatakse, kuni ilm või raha hulk lubab.
„Tervet linna ei jõua kahjuks ära joonida.“
Tööd püütakse valmis saada augusti lõpuks.

Eluohtliku haiguse patsiendid
said hädavajaliku ravivesti
Eluohtliku geneetilise haiguse
– tsüstilise ﬁbroosi – patsiendid said 7750 eurot maksva
massaaživesti, mis aitab oluliselt pikendada haigete eluiga ning muuta nende igapäevaelu mugavamaks. Eesti
Tsüstilise Fibroosi Ühingu
presidendi Tiina Kahre sõnul
on tsüstiline ﬁbroos geneetilistest haigustest üks sagedasemaid ja ka tõsisemaid, sest
ilma ravita jätkub elupäevi vaid
mõneks aastaks. Eestis sünnib
aastas keskmiselt 2 tsüstilise
ﬁbroosi haiget ning teada olevalt on kokku 46 haiget. Massaaživesti kasutavad ka TÜ kliinikumi patsiendid.
„Tsüstilise ﬁbroosi patsiendid vajavad ravi iga päev. Iga toidukorraga peab haige võtma lisaks seedeensüüme, millele omakorda lisanduvad antibiootikumikuurid, võimlemised, aurutamised
ja massaažid,“ lausus Kahre. „Kõige raskematel juhtudel vajavad
patsiendid kopsude ja maksa siirdamist. Varajane diagnoos tagab
neile üldiselt parema prognoosi kauem elada, kuid seda ainult siis,
kui ravi tehakse iga päev.“

Annelinna serval on laagrisse asunud alligaatorid,
iguaanid, sekka tarantel
ja skorpion. Rändloomaia
peremees Rene Renz kutsub reptiile mitte ainult
vaatama, vaid ka paitama,
sülle võtma ning kallistama. On nad ju nii armsad.

„Alligaator ei tee sõbrale midagi,” räägib Rene, kelle üks pöial on krokodilli hammustuse tõttu pisut omapärase kujuga ning vasakus käsivarres on sissekasvanud
maohammas. Teise urgitses ta ise kööginoaga välja.
RASMUS REKAND

Pirakas kolme tipuga kollases
telgis askeldab kokatädi. Lõigub
salatit, mis on kümnete puitlaastplaatidest kastide elanike põhitoidus. Marjaks kulub ka paarsada kilki, nagu räägib projektijuht
Getter Viikna. Alligaatorite tarvis
kõlbavad broilerid poeletilt, ent
püüton kanalaipa ei taha. „Nad
reageerivad kehasoojusele. Ostame ühest farmist kukkesid.”

Euroopa pikim püüton
Viimati söödud kukk lebab
pärast seitsme ja poole meetrist
rännakut läbi püütoni valge tombu kujul terraariuminurgas. Betty, pikkuse poolest Euroopa võrkpüütonite esileedi, nõuab pilguga
juba uut. Ent paar päeva tuleb veel
oodata, enne kui Rene uue sulelisega tuleb.
„Kõigusoojane madu saab energia päikeselt. Ta võiks olla kuid,
isegi aastaid täiesti toiduta. Lemmikroaks on tal hoopis jänesed.
Siin meil neid pole, vahtis seda
kukke algul pettunult. Oli minu
peale pahane.”
Rene tunneb oma hooelaluse
kapriise peensusteni. Ilma oleks
nende ühisel äril ammu lõpp
peal. Rene jutu järgi viskub ründav madu mitmemeetrise elukoha ühest seinast teise murdosa
sekundiga. Pisike mees, kes aegajalt Betty basseiniga ühetoalisse ratastel korterisse koristajana
külla peab ronima (põhiliselt küll
siis, kui jalgadeta sõbral on kukk
või jänes hambus), oleks 100kilosele püütonile lihtne saak. „Ta võib
metsiku sea hõlpsalt tappa. Ründab pähe, kerib end ümber keha ja
muljub kondid pulbriks.”

Viieaastane Betty koos elukaaslase, isase albiino püütoniga, on
ka enamvähem ainsad, keda klaasi tagant tuleb vaadata. Enamik
loomaaia asukatest on inimesele
sedavõrd ohutud, et loomasõbrad
saavad neid oma käega katsuda.

Põlvest põlve
Alligaatorid kolivad sõu ajaks
oma sinistest haagisbasseinidest
keset platsi, kus neid ohjab puitlippidest aedik. Kanapoegi hoiaks
eestlane sellises, mitte 150kiloseid
reptiile. „Mingit ohtu pole,” kisub
Rene jutu saateks pealt kolmemeetrisel Bossil lõugu lahti. „Nad
ei ründa, on harjunud inimestega.”
Rääkides kõhedust tekitavatest

loomadest kui oma headest sõpradest, tuleb meest uskuda. Nende
pere peab külmavereliste loomaaeda Saksamaal (ja rändab osadega sellest mööda ilma) kolmandat
põlve. Rene, kelle vanaisa juba poisikesena basseini krokude vahele
ujuma viis, teeb oma beebist Bossi kaisus pilti kohe, kui maimuke
sünnitusmajast välja saab. Doktorid rehkendavad, et oodata pole
enam kaht kuudki.
Aga ka oma õnnistatud seisus
proua kuuldes ei häbene Rene kiitmast, kui ilusad on Eestimaa naised. Palju rännanud mehe poetatud „kaunimad Euroopas” pole
pelk viisakusrepliik.
„Asja mõte ongi selles, et murda
müüti. Tulge palun, ja veendute, et
roomajad, putukad, kahepaiksed

pole inimesi jahtivad „horrorid”
õudusfilmist. Nad pole hirmsamad kui hamster või jänes. Austada tuleb ainult. Kõiki. Tahad proovida?”
Vastust ootamata asub peremees Bossi õue tarima. 25aastane
alligaator – tarimiseks kulub kolme mehe ramm – tunneb end õues
vaibal sama hästi kui minutite eest
õrnemast soost liigikaaslastega
basseinis tšillides. Vähemalt oleku järgi. Pilgutab silituse peale laisalt silma.
Nahk tagakäpa ümbruses (Rene
mesijutust hoolimata pole erilist
tahtmist suule lähemal katsetada) polegi vastik ega külm. Seljal
soomuselisem, kõhu pool siidjam.
„Rahakoti ja saabaste materjal,”
teab Rene. „Ainult kõhuosa kõl-
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Hyundai
mudelivalik laieneb

Läheb päris mitut inimest vaja, et Bossi mööda hoovi transportida.
Kõrged kühmud kilbil pole
üldse head. Samasugune
tekib ka vastassuunas
ning muljub looma õrna
keha seestpoolt. Süüdi on
salakütt, kellelt see loom
ära võeti. Vaid õige toit ja
soe päike aitavad konnale
mõnusat siledat kodu kasvata ning selle eest juba
Rene hoolitseb.

Uus Hyundai i40 sedaan on valmis 䟦letama Sinu suuri ootusi.
Uus moodne voolujooneline disain, stiilne salong, madala heitmetasemega 䟢konoomsed mootorid ja palju nutikaid
tehnoloogilisi uuendusi teevad i40st auto, mis kirjutab uued reeglid. Reeglid tuleviku kvaliteedile.

Tule tutvu ja koge midagi uut. Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

babki, ülejäänu visatakse ära.”
Sõna otseses mõttes elavaks
reklaamiks karjatatakse hiidkilpkonni otse Kalda tee äärsel mururibal. Uudishimuga silmitsevatest
möödujatest pole murututte ampsavatel keelikloomadel pealtnäha
sooja ega külma. Vaid seepeale,
kui Rene ühele selga istub, tõmbab
tooliks kasutatu oma eelajaloolise
välimusega pea kilbi varju.

Konnad nagu nugised
„Sa võid tal julgelt peal seista.
Ei tunne midagi, kilp on nii tugev.
Lapsed võivad ratsa sõita.” Tänutäheks Maarjamaa heina eest jätavad kilbikandjad endast maha
musti väetisepulki, mis priskemagi peni häbisse jätaks.

HYUNDAI ON K䟇IGE KVALITEETSEM
AUTOMARK JUBA 2. AASTAT J䞸RJEST!
www.hyundai.ee

i40 mudelivaliku keskmine kombineeritud k䟦tusekulu 4,3-7,7 l /100 km, CO₂ heitmed 113-179 g/km

TARTU, Ilmatsalu 28, tel. 742 4677, 742 5797; www.toptartu.ee

Erinevalt madudest-krokodillidest kilbikandjatel nimesid pole.
Rene sõnul ei suudaks konna
nööpnõelasuurune aju enda nime
meelde jätta ka siis, kui seda talle sada aastat korrata. „Muidu on
nad vaiksed. Ainult kui kihk peale tuleb, siis ruigavad. Tõelised
seksimasinad, teinekord põruta-

vad päev otsa. Õhtul, kui jahedaks
läheb, puhkavad, et hommikul
otsast alustada. Mis sest, et kõik
on poisid.”
Sadakond reptiili Kalda teel,
Ehituse ABC kõrval parklas, ootavad tartlasi mängukaaslasteks 16.
juunini.
RASMUS REKAND

Sinu autole!
Jahutuskast

Survepesur

Mobicool
U32

DEFORT
1850W

• Termoelektriline jahuti
on kerge ja ökonoomne
• Eriti mugav kaasa võtta
pikemale retkele või autosse.
• Mahutab püstises asendis
2 liitriseid pudeleid.
• Kaasas ühendusjuhtmed
nii 12V, kui ka 230V jaoks.
• Jahutusvõimsus kuni 20°C
alla keskkonnatemperatuuri.

HIND

129.00

KAMPAANIAHIND

41.90

Lehe trükiarv 14. juunil:

40 000

e.
Kõik lehed kantakse tartlaste postkastidess
Kui sinu reklaam pole
selles lehes, siis on see ...
... kehvemas kohas!
Broneeringu tähtaeg: 12. juuni

20 liitrine tilaga
kanister

SOODUSHIND

89.00

5 liitrit 4 liitri hinnaga!
Addinol Eco Synth
Addinol Eco Light

sobib bensiini,
diiselkütuse ja
muude kergestisüttivate vedelike
transportimiseks.

HIND

15.50

SOODUSHIND

9.

90

1 liiter
TASUTA

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038 • 5373 0167
14. juuni Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee

TARTU Ringtee 35
www.autoekspert.ee

73 37 081
autoekspert
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Rannavolle taas raeplatsil

Erika Salumäe juubelisõidud
11. juunil saab kahekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja
trekisõidus Erika Salumäe 50aastaseks.
Elva Spordiliit kutsub üles tähistama
meie olümpiasangari sünnipäeva ja
korraldama 50 km pikkuse matkasõidu igas Eestimaa linnas, alevis ja külas
algusega kell 18.
„Elva linnavalitsuse eest startiva
50kilomeetrise matkasõidu marsruut
on sama, mis esimesel Elva rattasõidul
– Elva-Rannu-Sangla-Puhja-Annikoru-Konguta-Elva. Oma esimese rattavõistluse tegi Erika Salumäe samal
rajalõigul,” rääkis võistluste korraldaja, Elva Spordiliidu tegevjuht
Marek Pihlak.
Võimalus on osaleda ka lühemal, 20 km pikkusel matkasõidul.
Finišipaigas Tartumaa tervisespordikeskuses ootab osalejaid soe
saun.
Olümpiasangari tähtpäeva saab rattasadulas tähistada veel mitmetes teisteski Eesti paikades. Õhtul kell kuus lükatakse kaherattalised veerema nii Tallinnas (Pirita tee 102), Sakus (Teaduse 1),
Pärnus (Raeküla parkla), Võrus (Maksimarketi parkla), Kihnu saarel
(vana rahvamaja ees), Kuusalus (Kuusalu tee 22) kui Põltsamaal
(Kesk tn 1).

Et maapõues peituv info ajaloost raisku ei läheks, tuleb tee-ehitajatel esialgsest,
liiklejaile mugavamast projektist (alumisel pildil) loobuda natuke tagasihoidlikuma lahenduse kasuks.
MAANTEEAMET

Muinasasula haukab
teeprojekti õhemaks
Et iidne muinasasula paikneb eeldatust suuremal
alal, tuleb Räpina maantee
ehitusel mitmeid muutusi.
Eelarve ja valmimistärmin
jäävad samaks.
Oluliselt suuremale muinasasulale viitavate arheoloogiliste leidude avastamise tõttu muudeti Räpina maantee Tartu-Põvvatu lõigu
ümberehituse projekti, ent muudatused puudutavad vaid Kaalukoja
tee ristmikust kuni Kabina-Lohkva
tee ristini kulgevat maanteelõiku.
„Antud projektlahendusega ei
muutu oluliselt liiklemistingimused, kuid Ridaküla tee ääres elavad inimesed peavad Räpina poole sõitmiseks tegema tagasipöörde

Juudi kalmistu juures asuval ringiristmikul,” rääkis Tartu Ekspressile maanteeameti Lõuna regiooni asedirektor Janar Taal. „Natuke halveneb ka jalakäijate ja jalgratturite liikumismugavus, kuna
jalgtee on tõstetud Lohkva bussipeatuse ja Lohkva ringristmiku
vahelisel lõigul vahetult maantee
äärde.”

Nelja asemel kolm rada
Lohkva ring on võrreldes algsete plaanidega nihutatud vana ristmiku kohale, kuna esialgne projekteeritud ring asus muinasasula
piirkonnas. Ringristmiku nihkumisega suureneb ka maanteevalgustuse pikkus.

Kui Tartust välja sõites on liiklejate käsutuses kaks sõidurada,
millest üks läheb otse ja teine pöörab Lohkva poole, siis Tartu poole
sõitjatel tuleb Lohkva ringristmiku ja Lohkva bussipeatuse vahele
jääval 200meetrisel lõigul leppida
vaid ühe sõidurajaga. Samuti pöörab Lohkva poole pöörav sõidurada senisest veidi järsemalt.
Kui jalgtee oli varem planeeritud eraldi muldkehale, siis uuendatud projektis on jalgtee muinasala piirkonnas tõmmatud sõidutee lähedale, et muinasalasse
minimaalselt sisse lõigata. Jalgteed jääb sõiduteest eraldama põrkepiire. Ülekäigukohad on planeeritud ringristmiku juurde, Kaalukoja ning Ridaküla teede mahasõi-

tude lähistele.
Taali sõnul on uues lahenduses
ka pisut positiivset: „Teetööd valmivad siiski sel aastal ning teised
Lõuna-Eesti tee-objektid ei kannata antud projekti pärast. Kui
oleksime pidanud kinni maksma arheoloogilised uuringud algse projekti pindala ulatuses, siis
oleks seda rahaliselt pidanud tegema teiste projektide arvelt.”
Teetööd lõppevad loodetavasti
oktoobris. Muinasasula laienemisega kallineb maantee ümberehitus, ent hind ei tohiks siiski ületada maksimaalset ette nähtud
eelarvet (4,5 miljonit eurot), sest
„lepingusumma sisaldab varu ka
ettenägemata tööde jaoks”.
RASMUS REKAND

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
5474
DL AUTOABI 24h: 5675
5618 5701
A
• Mootori ja veermiku remont
S
• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Rehvide täitmine lämmastikuga
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaž
• Keretööd ja keevitustööd

RAV
ILA

Eeloleval nädalavahetusel toimub Tartus taas kord rannavõrkpalli
turniiri Premium7 Grand Prix I etapp Premium7 Cup.
9.–10. juunil peetav turniir on eriline selle poolest, et kõik tähtsamad kohtumised toimuvad linna paraadväljakul, kuhu tuuakse
võrkpalliväljaku jaoks 200 tonni liiva ning pealtvaatajate tarvis
paigaldatakse tribüün.
Kvaliﬁkatsioonimängud peetakse EMÜ liivaväljakutel ja Emajõe
rannas. Mängud algavad mõlema päeva hommikul kell 10.
Registreerunute nimekirjast leiab Oliver Venno - Olari Venno,
Rivo Vesik - Kristo Kollo, Argo Arak - Kaarel Kais, kokku 16 mees- ja
7 naispaari. Eelmisel aastal võitsid Tartus toimunud osavõistluse
vennad Kaarel ja Kristjan Kais ja naistest Mari-Liis Graumann - Anu
Ennok.
Pühapäeval kell 14, enne kohamänge, saab näha sõumängu,
kus võtavad mõõtu 2 isemoodi võistkonda. Ühel pool võrku astuvad üles PÄKAPIKUD – Rait Rikberg (174 cm), Ats Horn (178 cm)
ja Ronald Järv (178 cm), teisel pool KRAANAD – Oliver Venno
(210 cm) ja Andri Aganits (207 cm). Mõlemal meeskonnal on oma
tugevad ja nõrgad kohad ja saab näha, kuidas jõudude vahekorrad
paika pannakse. Mängitakse üks geim.

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.
Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Linna pakutud mobiil
jätab eakad külmaks

Inglisild remonditud
Aprilli lõpul süütamise tagajärjel
kahjustada saanud Inglisild käis
taastusremondis. Nüüdseks on OÜ
Haspo lõpetanud põlengu tagajärgede likvideerimise ja kõik kannatada saanud detailid on vahetatud või
taastatud. Korrastatud on ka Inglisilla raeplatsi poolne külg, kus vahetati ja värviti üle sisemine laudis.
„Eriti meeldiv oli silla taastamistööde juures see, et AS Rait andis
silla taastamiseks vajaliku puitmaterjali remontijale tasuta, mistõttu
saadi silla juures ära teha rohkem
töid, kui esialgu plaanis oli. Loodame, et lähiaastail leiame vahendid
ka silla alumise osa remondiks – siis
on linna üks tuntumaid arhitektuurimälestisi läbinud täieliku uuenduskuuri,“ kommenteeris Tartu linnapea Urmas Kruuse.
21. aprillil öösel sai häirekeskus
teate põlengust Inglisillal. Tules
hävisid silla konstruktsioonid kahe
ruutmeetri piires, kuuma- ja suitsukahjustusi oli 10 ruutmeetri ulatuses. Linn eraldas reservfondist
remondiks ja restaureerimiseks
11 600 eurot.

Juba enam kui aastapäevad pakub turvaﬁrma G4S koostöös Tartu
linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga vanuritele võimalust soetada odava hinnaga mobiiltelefon, millega saab ühe nupuvajutusega
endale häda korral abi kutsuda.
Spetsiaalselt eakatele disainitud suurte nuppude ja selge
ekraaniga mobiiltelefoni hind
37 eurot tuleb pensionäridel
küll ise maksta, kuid teenustasust katab linn rohkem kui
kolmveerand – sõltuvalt paketi
hinnast 12–15 eurot.

Kuus huvilist
Tartus on teenusega liitunud
kuus inimest. Sotsiaalabi osakonna hoolekandeteenistuse peaspetsialisti Martin-Joel
Bachmanni arvates on väike
arv tingitud mobiilside laiast
levikust ka vanurite seas, mistõttu ei nähta vajadust teise või
uue seadme järele.
G4S pressiesindaja Julia
Garanža sõnas aga, et teenuse puhul ongi tegu nišitootega,
mis suunatud üha vananevat
ühiskonda silmas pidades tulevikku. Sellegipoolest loodavad
mõlemad, et uusi kasutajaid
tuleb juurde.
Bachmann tõdes, et eakad
vajavad arsti asemel lihtsalt abistavat kätepaari. „Mobiilioperaatorite pakutavad häiretelefonid

Uus rektor puhkab Lõuna-Eesti kuplite vahel
Tartu ülikooli uueks rektoriks valiti
möödunud nädalal professor Volli
Kalm, keda sageli saab näha sõitmas mootorrattal oma Tartu kodu
ja Põlvamaal asuva maalilise maakodu vahel.
1971. aastal TÜ geoloogia erialal lõpetanud Kalm on aastakümneid õppejõuna töötanud ja oli
1998-2003 TÜ õppeprorektor.
Tosina aasta eest leidis ta endale
Lõuna-Eesti kaunis looduses maakodu otsides sobiliku kõpitsemist
vajava vana talu Põlvamaalt Kanepi
vallast. Viimased neli aastat naudib
ta Eestimaal rännates ja maakodu
vahet liikudes tsiklisõitu võimsa
Honda Horneti sadulas. „Noorena
sõitsin kodukandis Vändras erinevate mootorratastega. Honda on poja
oma. Kui ta välismaaale õppima ja
tööle läks, tärkas mul huvi tsiklisõidu vastu. Maakodust Tartusse jõuab
kenasti 45 minutiga,” kiitis 1. juulist
alma materi rektoritoolile istuv Kalm
säravi silmi.
Omal ajal palju mägedes roninud Kalm lisas, et tsikliga sõitis ta
viimati ligi kaks nädalat tagasi, ent
viimane ekstreemne elamus pärineb tal hoopis 74 km rattasõidust
Tartu rattarallil.

sest toetuse saajana kvaliﬁtseeühendavad abivajaja häirekesruvad vaid üksi elavad eakad
kusega, kuid kiirabi töö pole inimest tagasi voodisse
Telefoni eest tuleb tasuaidata“.
Garanža meenuda 37 eurot, teenustasust
tas, et turvafirma
patrullid on abis käi- katab enamiku linn.
nud ka abielupaariinimesed, kellel pole Tartus
del, kellest üks on kukkunud,
lähisugulasi või tugivõrgustikkuid abikaasal pole kõrge ea
ku, kellele häda korral helistatõttu enam piisavalt jõudu ise
da. Bachmanni sõnul mingit
hakkama saada.
erilist kadalippu läbima ei pea,
Tunne, et abi on vajadukuid toimub siiski järelkontroll,
sel tulemas, lubab nautida ka
kas teenus on soovijale vajalik ja
aktiivsemat elu – käia metsas
sobiv.
seeni ja marju korjamas või reiLinn usub, et üksi elavate
sil. Teenuse kasutamisala ei ole
eakate arv on suupiiratud ja vajadurenemas, mistõttu
sel reageerib kutkavatsetakse häisungile kas keerenupu teenust ka
gi pereliikmetest,
edaspidi pakkuda.
lähim patrullekiSarnaselt Tartule
paaž või saadetakse
maksab oma eakate
kohale vastav operakuutasu samas ulatiivteenistus.
tuses kinni ka Jõhvi
Toetust saavad
vallavalitsus ning
Eestis on teenusevaid üksikud
ga liitunud kokku
20 inimest.
Kõigil pensioniealistel ei tasu kohe linLAURITS
navalitsusse tõtata,
LEIMA

Staažikas liiklushuligaan taas trellide taga
Eile mõisteti alkoholi tarvitanud juhtimisõiguseta
paadunud liiklusrikkuja
15 päevaks arestikambrisse.
Esmaspäeva, 4. juuni öösel
jäi Lõuna prefektuuri patrullpolitseinike huviorbiiti Tartus
Staadioni tänaval kahtlase sõidustiiliga Ford Mondeo. Sõidukijuhile anti peatumismärguanne ning kontrollimisel ilmnes, et roolis olnud Tanelil puudus juhtimisõigus.
Et juht oli alkoholi tarvitanud, toimetati ta arestimajja. Tanel selgitas, et oli joonud
kuus pudelit õlut, aga seda juba
kuus tundi enne sõidukirooli

Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee
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Austria köögist pärit maitsvad ja tõhusad road. Paulaner õlled vaadist.
Hea valik Saksa ja Austria pudeliõllesid. Taustaks mängib ”blasmusik”.
Äripäevadel 12.00-15.00 Päevamenüü
E-N 17.00-22.00 R 17.00-23.00 L 13.00 - 23.00 A´la Carte menüü

istumist.
Taneli põhjalihjjalikuma taustaakontrolli käi-gus tuvastati,
et juhiloata ja
joobnuna on
n
mees neljal kororrral varemgi sohvrina
oh
hvrina
liiklusesse sukeldunud.
ukeldunud
Kahel esimesel korral määrati
karistuseks rahatrahvid, mida
ta ei tasunud.
Eilsel kohtuistungil, kus arutati Taneli väärteoasja viimase
rikkumise suhtes, taotles politsei paadunud rikkujale karistuseks 15 päeva aresti. Selle taotluse
kohus ka rahuldas, misjärel tuli
Tanelil taas trellide taha naas-

taa, et seal järgnevad
ta,
paar
p nädalat ühtejutti
oma tegude
j
ü pikemalt järele
üle
m
mõelda.
L õu n a preffe
fektuuri liiklusjäre
relevalvetalituse
vva nem kom i ss a r
Is ütles, et antud
Kaido Iste
juhul on tegu korduvrikkujaga
ehk süüdimatu isikuga, kellele ei lähe korda ei enese ega ka
teiste ohutus. Südametunnistusega sõidukijuhtidele soovitab
vanemkomissar muretseda aga
alkomeetrid, et veenduda oma
kainuses ning mitte panna ohtu
ennast ega ka kaasliiklejaid.
TARTU EKSPRESS

SUUR ALLAHINDLUS
AIASÕBRA AIANDIS!
• Püsililled alates 1 euro
• Päevaliiliad alates 1.99
• 200 sorti soodushinnaga
erinevaid istikuid
Rohkem soodustusi vaata
www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa
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Palametsa
pajatused

Tartlane Vello Lään – 75
„Ma olen ju läbi ja lõhki tartlane,“ vastab juubilar küsimusele – mis
seob teda Emajõelinnaga. „Siin sündinud, üles kasvanud, koolid
lõpetanud (I keskkool, ülikooli ajaloo-keeleteaduskond), 15 aastat
EPA lehte toimetanud, Eesti Raadio stuudiot juhatanud, esimesele
Eesti lokaalraadiole aluse pannud ja oma 7 aastat selle eesotsas seisnud. Noorpõlves näguripäevi näinud. Isa suri 1946. a. Emal – nahaja jalatsikombinaadi töölisel – tuli kahte poega ülal pidada ja koolitada. Siit vajadus endale varakult teenistust otsida. Seda enam, et I
kursusel ma stippi ei saanud. Hiljem küll, pealegi kõrgendatut, aga
siiski oli pidevalt rahast nappus.“
1960. a juunis Vello Läänele kui noorele spetsialistile antud ametlikus iseloomustuses (alla kirjutanud Karl Taev, Andres Pärl ja Harald
Peep) on kirjas: „Õppetöö vaheaaegadel töötas veevärgi-, elektri- ja
kanalisatsioonitöölisena, kaevas kraave ja oli laadija lauatehases (juubilar täpsustab: „Need olid ühekordsed öised otsad, sobisid tudengitele, just semestri ajal.“). 1957. a oli uudismaal Kasahstanis. Avaldanud
artikleid Eesti, Kasahhi, Valgevene ning Läti ajalehtedes. Teeb kaastööd Eesti Raadiole. Ühingu „Teadus“ lektor. Tartu reporterite klubi liige. Akadeemilise meeskoori laulja. Ajaloo- ja keeleteaduskonna
korvpallimeeskonna kapten. Tunneb erilist huvi spordi vastu.“
Iseloomustus lõpeb sõnadega „Energiline, algatusvõimeline, mitmekülgsete huvidega. Käitumiselt korrektne. Peale omandatud eriala võimeline töötama ka raadios ning ajakirjanduses. Teaduslikuks tööks
puudub vajalik täpsus“. Viimase väitega pani kõrge komisjon küll mööda – aastat 7 hiljem kaitses Vello Lään Juhan Peegli juhendatud 760leheküljelise kandidaadiväitekirja Eesti ringhäälingu ajaloost aastatel 1924–
1940. Ja on kuni tänaseni meie raadioajaloo parim tundja.
Sai laiemalt tuntuks võimeka spordireporterina. Tokyo olümpiamängude ajal 1964. a istus Moskvas üleliidulise raadio teletaipide
taga ja andis sinna tulvanud informatsiooni alusel reportaaže Eesti
Raadiole, kusjuures sageli jäi kuulajaile mulje, nagu viibiks reporter
ise sündmuste keskel. Hiljem tegi koos kolleegidega TV vahendusel
analoogilisi monitorireportaaže Ostankinost. Paistis raadiomehena
sedavõrd silma, et 1999. a autasustati teda Kuldmikrofoniga – raadioajakirjaniku kõrgeima tunnustusega Eestis.
Armastab reisida, maailma tundma õppida ja kogetut nii eetris
kui kirjasõnas teistelegi jagada („Eestlane Sahara väravas“, „Vikerkaar Niagara kohal“ – mõlemad koos kaasautoritega). Innustas Erkki Kõlu anekdoote koguma, aitas neid süstematiseerida ning trükki
toimetada: „1001 anekdooti“ (1995), „1002 anekdooti“ (1996), „1003
anekdooti“ (1997), „Anekdoodisõnastik A–Ü“ (1998). Kusjuures ükski anekdoot ei kordunud! Tõlkinud inglise keelest John Carsonit ja
Agatha Christie’t. Kirjanik ei ole, kirjamees aga küll. 19. sajandi terminoloogiat kasutades: publitsist-literaat.
Aga ühes on Vello Lään vankumatult kindel. Tartu vääris oma raadiot. Tartu väärib oma raadiot. Tõelist lokaalraadiot Raadio Tartut!
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Ökoloogilise graaﬁka
näitus Tampere majas
7. juuni õhtul avab Kirsi
Kuusisto Tampere maja
galeriis graaﬁkanäituse,
mis on loodud võimalikult loodussäästlikult.
Egiidi all „Loodus kutsub“ avavad teosed meeleolusid ja mõtteid seoses inimese suhtumisega
loodusesse.

Ökoloogilise graaﬁka vahenditega tehtud töödes on kunstniku sõnul sürrealistlik alatoon. Ta leiab oma tööde teemad loodusest ja vaatleb teostes inimese olemist ja tegutsemist ühe osana loodusest.
„Teen graafikat kuivnõel- ja
karborundumtehnikates, kõige südamelähedasem on mulle
siiski ökoloogilise graaﬁka tegemine ja kartong-graaﬁka trükk.
Kartong-graaﬁka puhul kasutatakse metallplaadi asemel raskusena tugevat kartongi, mis
isoleeritakse ja tugevdatakse
šellakiga. Pärast seda saab plaati mitmekülgselt töödelda, sealhulgas täpsete vormide järgi lõigata. Teosed on tihti unikaalsed
värvitükid,“ selgitab kunstnik.
Kunstniku sõnul meeldib
talle kartong-graafika puhul
ökoloogilisus ja mürkide väl-

Kümne aktiivse koolipäeva
jooksul saavad noored ülevaate sellest, kuidas sünnib teatris
üks lavastus.
Lavastajateks on Jaan Willem
Sibul, Madis Milling, õpetaja-

Reedel, 8. juunil ja laupäeval, 9. juunil kell 18.30 oodatakse taas huvilisi
Tartu linnamuuseumi hoovi (Narva
mnt 23, sissepääs hoovi Kivi tänam
valt), kust algavad kultuuriloolised
vva
jalgrattaretked
ja
al
Tartu linnaosadesse.
Re
R
Reedel külastatakse Tähtvere, Toom
metaguse ja Vaksali linnajagusid.
La
L
Laupäeval toimuval kõige viimasel
retkel sõidetakse ringi Tammelinnas, Maarjamõisas ja Veerikul.
Tasuta ekskursioonid toimuvad
neljal korral kutselise giidi ja igap
päevaratturi
Märt Männiku eestve
vedamisel.
Ra
R
Rattaretkede
kava:
• Reede, 8. juuni kell 18.30 – 20.30
„Tähtvere – Toometagune – Vaksali: Eesti aeg, arhitektuur ja vaim“
• Laupäev, 9. juuni kell 18.30 –
20.30 „Läänepoolne Tartu: Tammelinn, Maarjamõisa, Veeriku“

timine, seda ka töövahendite
puhastamisel. Seega puhastab
ta vahendid rapsiõliga.
Soome läänerannikul Raumal elav kunstnik Kirsi Kuusisto on lõpetanud Helsingi
tarbekunsti kõrgkooli kunsti
magistrina aastal 1993. Ta on
esinenud arvukatel isiku- ja
ühisnäitustel nii Soomes kui ka

välismaal. Kuusisto teoseid on
mitmetes era- ja avakogudes.
Näituse avamisel on kunstnik lubanud lähemalt tutvustada ökoloogilise graaﬁka töömeetodeid ja -vahendeid.
Tampere maja galerii on avatud iga päev kell 9–18, sissepääs
tasuta.
LAURITS LEIMA

Kollase Kassi suvekool
Vanemuise teatris avab
6. juunil uksed noortele
suunatud Kollase Kassi
suvekool. Koolis hakkavad õppima 30 õpilast,
sealhulgas üheksa varasemate aastate vilistlast.

Kultuuriloolised
jalgrattaretked

teks Aivar Kallaste, Veli Lahtmets, Katrin Nuume ja paljud vanemuislased. Õpetajate
juhendamisel valmistavad noored ette kõik lavastuseks vajaliku – rekvisiitidest reklaamplakatiteni.
Kooli lõpueksamiks on kaks
esietendust – 15. juunil kl 19
ja 16. juunil kl 12 saavad kõik
huvilised Sadamateatris vaadata kontsert-estraadikava „Vellkamm tu Estõunia“.
RASMUS REKAND

Stalin tuleb Tartusse
KGB kongide muuseumis saab alates 5. juunist uudistada Tallinna linnamuuseumi väljapanekut „Stalini
päikese all“ (kuraator Aino Lepp).
Näitus käsitleb sõjajärgse Eesti üht
masendavamat ajajärku – stalinliku
isikukultuse ja terrori ajastut, mille
ühisnimetajaks oli hirm. Kogu hirmupoliitika taustal jõudis Stalini ülistamine äärmusliku naeruväärsuseni.
Väljapanek annab ülevaate, millise
ulatuse ja sisuga oli omaaegne poliitiline propaganda ja demagoogia
ning kaasaegsete mälestuste näitel
saab aimu, kuidas seda üksikisiku
tasandil vastu võeti. Kajastatakse
ka igapäevaelu, laulupidusid, teatrit
jms, mis tõid sellel keerulisel ajajärgul inimeste ellu veidigi positiivsust.

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee
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Õie Pritson – maitseelamuste ema
PERSOON

Neljapäev, 7. juuni 2012

9

pühendanud püsiklientidega suhtlemiseks
ja uute toodete degusteerimiseks. Ainult
nii saadakse teada, mida inimesed tegelikult tahavad.
Wabariigi tort. Vabariigi sünnipäeval säras Õie magusameistrina presidendi
kõrval. Ilves on ise suur Brita koogi sõber
ja käib sageli Werneris. Õie sõnul eestlastel siiski oma rahvuskooki ei ole. „Eestlased
on maailmainimesed, kes otsivad pidevalt
uusi maitseid.” Püsiklientuur käib tavaliselt kolm korda päevas: hommikul võetakse croissaint või kohupiimakook, päeval soe
lahtine pirukas ja supp ning õhtuks midagi
šokolaadist.

Sajanditepikkuse ajalooga Werneri kohvik ülikoolilinna südames on oma hõrgutistega puudutanud paljude maitsemeeli. Olgu või tegemist vabariigi presidendiga isiklikult, vikerkaar hakkab suunurgast tilkuma
igaühel, kes kirevat koogiletti silmab. Vähesed aga
teavad, kes on selle kõige taga. Õie Pritson on
Werneri peakondiiter. Üle 80 valikus oleva hõrgutise on tema looming, kunst ja
töövili. Ta ise nimetab suussulavaid
ampse oma lasteks. Klaasi taga särav
koogilett paljastab Õie iseloomu,
iga koogi taga on peidus oma lugu.

Werneri Napoleon on üks väheseid klassikuid, mis kohviku valikusse pääses. Kuigi Õie ei tahtnud kunagi kondiitriks saada,
juhtus see siiski. Talvepealinnas Otepääl
üles kasvanuna käis ta sõnakunstiringis
koos rahvalemmikute Urmas Oti ja Toomas Suumaniga. Õie armastas oma kooli
ja kodulinna juures ühtset perekonna tunnet. Ta unistas näitlejakarjäärist, kunstist
ja lavast. Teisel katsel lavakunstikateedris
sai ebakindlus noorest tüdrukust võitu ja
uks eksamisaali jäigi avamata.
Glamuurne passioon. Kunst on see, mis
ühendab Õie jaoks näitlemist ja kondiitriametit. Ta on lõpetanud Tartu Rahvaülikooli maali erialal, läbinud Tartu kõrgemas
kunstikoolis mitmeid kursuseid ning käib
tänase päevani maalilaagrites nii Eestis
kui välismaal. Näitusetäis maale on kodus
ootamas tähetundi. „Kooke oskavad paljud
hästi teha, aga mitte luua,” sõnab Õie. Ta
suudab panna Itaalia mägiküladest kogutud emotsioonid, lõhnad ja maitsed kok-

Kolme šokolaadi marmorkook. Õie
eluvalem on 3 × 8 tundi. Esimesed kaheksa kuluvad unele, järgmised ollakse tööl
ja viimased jäävad iseendaga tegelemiseks. Tema hobiks on sport: matkamine,
veesport, jalgratas, spinning, kõige sellega
jõuab Õie tegeleda seitsmel päeval nädalas. „Mägironimist ei ole veel proovinud –
see jääb ilmselt pensionipõlve.” Ta ei vaata
kunagi televiisorit, ilma et samal ajal midagi näppude vahel lisaks ei tee. Õie sisepõlemismootor töötab täiskiirusel ega lase paigal püsida. „Teisiti ei olekski võimalik olla
Werneri peakondiiter,” sõnab Õie.

ku ühte trühvlisse, just nii maitses eelmise
aasta rahvalemmik valge šokolaadi sinihallitusjuustu trühvel.
Werneri Brita kook on rootslaste rahvuskook, mille Õie avastas Rootsi laeval
sõites. Ainult maitse polnud piisavalt õige.
Nii võttis ta oma elamuse koju kaasa ja
nädala pärast sündis Werneri üks esiklaps,
populaarne Brita kook. „Paljud on proovinud seda järele teha ja teevadki. Kuid meie
koogil on sees üks salakomponent – Werneri armastus,” räägib Õie.
Mojito. „Ma olen natuke pisidetailides nokitseja, ajan alati taga perfektsust,”
sõnab Õie. Moijto tort valmis tilk tilga haaval, sest ainult nii suudeti saavutada just
see õige koostis ja maitse, mida Õie tahtis. Iga uue toote loomise juures on ametis kogu Werneri kondiitripere. Kõik maitsevad üheskoos Õie ideid enne, kui klient
neid proovib. Kuid see pole veel kõik. Tööpäeva esimesed tunnid on ta täielikult

Üliõpilase tort valge šokolaadiga. Peale
reisimise armastab Õie enesetäiendust. Eriti võõrkeeli. Hetkel on käsil aktiivsed õpingud itaalia keeles, hästi valdab ta veel soome, inglise ja vene keelt. Talle ei meeldi hall
mõtteviis. Inimesed peaksid üksteisest erinema. „Kui sa pole oma kirge leidnud, õpi
fotograaﬁat, nii näed maailma läbi objektiivi.” Õie sõnul kaob siis kõik üleliigne, mis
segab ja inimene oskab näha ka kõige väiksemas asjas midagi erilist ja põnevat.
KEILI SÜKIJAINEN

Üliõpilase tort valge šokolaadiga

Usalda meile oma kinnisvara
müük ja hindamine!

Tiina Aunap Rudolf Halapuu Marili Kaasik
hindaja
hindaja
hindaja
Tel. 50 84 683 Tel. 56 668 786 Tel. 52 69 014

Rünno Sarapson Karin Kund Hanna Raudmäe
maakler
maakler
hindaja
Tel. 52 29 605 Tel. 58 053 384
Tel. 52 80 721

Võtame müüki ja üürile kinnisvara omanikelt!

MÜÜA MAJA TARTUS,
TAMMELINNAS ÖÖBIKU 23!
2
2
Üp. 114,2m , krunt 1064m
Hind: 115 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 3-TAOL. KORTER
TARTUS ANNE 71!
2
Üp. 62,2m , korrus 4/5
Hind: 59 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Auna

MÜÜA MAJA TARTU VALLAS MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VAHI KÜLAS MÜTA TEEL!
TARTUS, PUIESTEE TN!
Üp. 146,6m2, krunt 2445m2
Üp. 65m2, korrus 1 ja 2
Hind: 63 700 €
Hind: 142 500 €
Tel. 58 053 384 Hanna
Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

MÜÜA 4-TOAL. KORTER
TARTUS, MÕISAVAHE 37!
Üp. 78,3m2, korrus 4/9
Hind: 44 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 4-TAOL. KORTER
TARTUS FORSELIUSE 1!
2
Üp. 102,6m , korrus 3/4
Hind: 160 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
MÜÜA 2-TOAL. KORTER
TARTUS, ROOSI TN!
TARTUS KALDA TEE 22!
2
Üp. 15m2, korrus 2/2
Üp.50,2m , korrus 4/5
Hind: 11 700 €
Hind: 48 700 €
Tel. 56 668 786 Rudolf Halapuu Tel. 50 93 455 Toomas

www.kaanon.ee

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585
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ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
SUDOKU
SU
¬¬¬
“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!”
¬¬¬
Professor uurib laboratooriumis kirpu. Ta rebib kirbul
ühe jala ära ja ütleb:
„Hüppa!“
Kirp hüppab.
Professor rebib teise jala
ära ja ütleb: „Hüppa!“
Kirp hüppab.
Eksperiment jätkub, kuni
professor rebib küljest viima-

se jala ja ütleb:
„Hüppa!“
Kirp ei hüppa.
Teadlane pomiseb endale
natuke aega habemesse ja
kirjutab siis laboratooriumipäevikusse:
„Pärast viimase jala eraldamist kaotab kirp kuulmise.“
¬¬¬
“Kellele Sa tordi viid?”
“Tahan selle kinkida oma
mehe sekretärile.”
“Kas tal on sünnipäev?”
“Ei. Tal on liiga hea ﬁguur.”
¬¬¬
Sõbrad omavahel:
„Ma olen juba viisteist aastat abielus, aga armastan ikka
ühte ja sama naist.“
„Su abikaasa võib väga
õnnelik olla.“
„Jah, ta ei tea sellest midagi.“
¬¬¬
Sõiduauto veereb kraavi ja
põrkab vastu suurt kivi. Kõrval jääb seisma teine auto.
Sealt hüppab välja mees ja
jookseb kraavisõitnud auto
juurde.
“Kas te olete haavatud?”
“Jah...” sosistab mees.
“Aga te olete veel elus?”
“Nagu näete...”
“Kas te olete kindlustatud?”
“Muidugi.”
“Siis, kui lubate, ma heidan
teie kõrvale.”
¬¬¬
Üks prantslane tahtis olla
väga viisakas ja ütles inglasele: “Kui ma ei oleks prantslane, tahaksin olla inglane.”
“Kui mina ei oleks inglane,” vastas patrioodist inglane. “Tahaksin ma olla inglane.”

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Madagaskar 3
Animatsioon, pereﬁlm. Linastub Cinamonis 8.06 kell 15.
Neli sõpra, lõvi Alex, sebra Marty, kaelkirjak Melman
ja jõehobu Gloria, otsivad ikka veel võimalust jõuda
koju New Yorki. Nende suur seiklus viib neid seekord läbi Euroopa, kus nad ühinevad rändtsirkusega,
mis on neile ideaalseks katteks. Muidugi teevad nad

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.06 kell 12.30, 17.15, 20;
9.06 kell 12.30, 17.15, 19.45;
10.–13.06 kell 14.45, 17.15,
19.45; 14.06 kell 12.30, 15,
19.45 Prometheus

seda kõike Madagaskari stiilis ja neid on abistamas
nagu ikka - Kuningas Julien, Maurice ja pingviinid.
Läbi Euroopa rännates leiavad nad endale ideaalse
peidupaiga rändtsirkuse näol, milles tehakse suured
Madagaskari stiilis ümberkorraldused!

8.06 kell 18.15; 9.–14.06 kell
15.45 Parim hotell terves
Indias

8.–14.06 kell 11.30 Kalad
kuival (eesti keeles)

8.06 kell 11.45, 13.45, 15.30,
18.30, 21.45, 23.30; 9.–14.06
kell 11.45, 14, 18.15, 20.30,
22.30 Diktaator

8.–9.06 kell 15; 10.06 kell
12.30; 14.06 kell 17.45 Eellinastus: Madagaskar 3 (eesti
keeles)

8.06 kell 19; 9.–10., 14.06 kell
21.15; 11.–13.06 kell 13, 21.15
Mida oodata last oodates

14.06 kell 22 Esilinastus: Kangelastegu

Näitus

8.06 kell 16.30, 19.30;
9.–14.06 kell 16.30, 19 Lõhepüük Jeemenis

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

8.06 kell 12, 14.30, 17.45,
20.15, 22.45; 11.–14.06 kell
14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Lumivalgeke ja kütt

kuni 2.07 Tartu kunstnike
Liive Koppeli akvarellide ja
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist

8.–14.06 kell 22.15 Iron Sky
8.06 kell 13, 15.45, 20.35, 23;
9.–10.06 kell 13, 15.15, 17.30,
19.35; 11.–13.06 kell 12.30,
15.15, 17.30, 19.35; 14.06 kell
13, 15.15, 17.30, 19.35 Mehed
mustas 3

8.–14.06 kell 13.30 Tasujad

LINNARAAMATUKOGU
8.06 kell 21, 23.15; 9.–10.,
13.06 kell 12, 22; 11.–12.06
kell 22; 14.06 kell 12 Öö varjud

kuni 16.06 näitus Zine
kuni 19.06 näitus Illustreeritud juturaamat
kuni 29.06 Andrus Rõugu,
Ove Büttneri ja Tiit Rammuli
ühisnäitus Triangel
kuni 30.06 raamatunäitus
Inimhingede aednik: Pedro
Krusten (1897–1987)

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev
kuni 22.06 raamatukogu
fotoringi viiendat tegutsemisaastat lõpetav fotonäitus

Muu
LINNARAAMATUKOGU
13.06 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Mae Merusk, raamatu Minu Sitsiilia: maffia
kohta mitte küsida autor

BORIS LEHTLAAN
VILJO TAMM
ALEN VEZIKO
10. juunil kell 18.00

Pärnaõie talu kontsert

Tartust 22 km, Elvast 4 km,
Vapramäe bussipeatus

Piletid 8€ Piletilevis, kohapeal 10€

Info +372 505 9625 • www.kontsertkorraldus.ee
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vaba lihtsa heasüdamliku naisega
kooselu eesmärgil. Tel 5665 8297.

5303 4457.

Ehitus

Tervis

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

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

Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

Müüa pool maja Ujula tänavas
ranna lähedal. Svetlana,
tel 5345 8988.

Ehitustööd. Talumajade restaureerimine (ka elektri- ja san-tehnilised
tööd). Tel 5342 1449, 515 6087.

Ostan 2-3toal korteri.
Tel 5561 4114.

Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus. Tel 5647 3060.

Ostan 3-4toal korteri.
Tel 507 4635.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 501 3219.

Alkoholivastane abi 98% Hiina
meditsiiniga. LY CHINI OÜ, Tartu,
tel 505 8381.

Kuivad küttepuud. Hind soodne.
Tel 515 9140.

Kvaliteetne töö kindlatelt tegijatelt. Üldehitus, siseviimistlus. Tel
558 9911, info@reiemgrupp.ee.

Üürile võtta 2-toal korter.
Tel 502 2728.

Suurte kogemustega ehitusmees
lahendab teie ehitus- ja remondimured. Ka elektri- ja san-tehnilised tööd. Tel 5843 9420.

Suvised riided Marmorite perepoest Tartus Jalaka 40 (end Karete
apteek). Tule läbi E–R 10–18,
L 10–16.

Ostan vanu raamatuid, dokumente, postkaarte, pudeleid, paberrahasid, münte, ehteid, ikoone, maale, medaleid, hõbedat, mööblit,
nõusid jne. Tel 5829 9810.

Uued suvised riided leiate avarast
Sarapuu riidepoest. Valikus on nii
uued H&M riided kui vähekasutatud toredad rõivad Euroopast.
Sealhulgas ka suur valik väikelastele. Asume aadressil Sarapuu 1
(Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee

www.lastekaubamaja.ee veebipoes müügil uued lasteriided,
juuni lõpuni kogu kaup -40%.

Boilerite hooldus, san-tehnilised
ja muud torutööd. Tel 516 6836.

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

AM-, A-, B-, C-, CE-kat, veoautoja taksojuhi ameti- ning ADRkoolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

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

Loengusari „Maheda linnaaedniku algteadmised“ 3. loeng
– TAIMEDE HOOLDUS JA KAHJURITÕRJE 7. juunil kl 17.15
keskkonnahariduse keskuse
saalis, Kompanii tn 10, lektoriteks
Anne Luik ja Priit Põldma Eesti
Maaülikoolist. Korraldab Kohaliku
Omaalgatuse Programmi abiga
MTÜ Tartu Maheaed, koduleht
tootsipeenar.wordpress.com

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.
Müüa soodsalt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali!
Vedu tasuta! Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

Männikooremultš. Tel 5197 8500.

Riided

Teenus

Koolitus

Muu

Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.

Kaalust alla lümﬁmassaažiga,
valust vabaks verekupuga, sportlikumaks spordimassaaži abil,
tselluliidist priiks CELL aparaadiga, selja- ja kaelakangusest lahti
ravimassaažiga. G. Aderi massaažistuudio Tartus Võru tn 100, tel
515 9381, www.lymﬁteraapia.com.

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

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

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

Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnantsanalüüsid, prognoosid ja äriplaanid. Tel 511 1852.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruannete koostamine.
Info tel 506 9518, info@passiva.ee.
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5458 9337.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

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

Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Vana mööbli, okste, lehtede
jms äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.

Küte

Tutvus
40 a vaba mees (ei suitseta) tutvub

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

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Muru ja heina trimmerdamine,
võsalõikus. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.
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Vedu ja kolimine Tartust üle
Eesti. Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

95€
UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

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

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

Kinnisvara
Ostan 1-2toal korteri. Tel 528 6523.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Viin tasuta ära teie kodust vanad
pesumasinad, pliidid, õmblusmasinad, jalgrattad. Tel 5676 6904.

Pakume veoteenust kallutajaga
12 m³, hüdrotõstukiga varustatud
autod, kraanateenus. Tel 505 4060.

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

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

Peo- ja pulmaarõivaste salongg

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€

Meilt saab osta
ja laenutada:
- pruutkleite
- lõpupeokleite
- ballikleite
- ülikondasid

+24.00€

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

0%
2
id

-54%

id

le
k
o
e

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

p

u
Lõp

49.90€*

25.90€ säästad

1 kuulised kontaktläätsed

Tähe 28 zTartu
tel 734 1149 z5555 7344
344
www.veronique.eee

E-R 10-18
L 11-15

-48%

Biofinity
6tk või 3+3tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses

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

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

tartuekspress
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Korvpallispetsid käsipallurite EMil

Eesti käsipallikoondist abistavad EMi valikturniiril Tartu korvpallispetsid Toomas Kandimaa ja Martin Vahimets.
„Sõidame praegu bussiga Riia poole, sealt
edasi juba Türki,” tunnistas Kandimaa Tartu
Ekspressile, et on tõepoolest näpu andnud
teise palliala koondisele. Aga mitte tervet
kätt või veel vähem südant. „Olen projekti
korras tehnilise töölisena abistamas,” väljendus Kandimaa reserveeritud diplomaatiaga.
Kui Kandimaa rolliks Türgis on mänguvideotest kibekiirelt vajalikud lõigud sobivas formaadis kokku monteerida, siis teine kaasa võetud korvimees, füsioterapeut Martin
Vahimets peab silma peal hoidma käsipallurite liigestel ja lihastel.
Nimelt kattus seda tööd tavapäraselt tegeva Margus Partsi ammu
planeeritud puhkus turniiri ajaga, mistõttu kiigatigi kossumeeste
poole. ”Sportlane on sportlane. Vahimets on iluuisutajaidki teenindanud, mis need käsipallurid siis ära ei ole,” uskus Kandimaa, et
personalimuutus töökvaliteedis negatiivselt ei kajastu.
Seda, miks Kalmer Musting valis abiliseks just korvpallurid, ei
pidanud peatreener selgitamise vääriliseks. Tutvus Kandimaaga
ulatub tegelikult aga juba mitme aasta taha. „Kullamäe trehvas
Kalmerit vist ühes raadio spordisaates. Jutud arenesid ning mingil
hetkel viis ta meid kokku, kuna Kalmer arvas, et saan teda aidata,”
meenutas Kandimaa, kust sehvt käsipalluritega alguse sai.
Ilmselt on Kandimaa näpud piisavalt osavad, et varasem episoodiline koostöö sai jätku ka tähtsaks turniiriks. Mees tunnistab ausalt,
et käsipalli nüanssidest ta väga palju ei jaga. „Viimati ise mängisin
ülikooli ajal. Ja nagu kossumehed ikka, läksin teise sammu pealt
viskele. Abiliseks olen ikka pigem videomontööri kui pallimängu
spetsialistina. Paistab, et ollakse rahul. Vähemalt pole veel halvasti
öeldud.”
8.–10. juunini Türgis toimuval EMi valikturniiril on Eesti vastasteks
Türgi, Malta ja Läti. Kvaliﬁkatsiooniturniiri teise ossa pääseb grupi
võitja ja kogu turniiri peale veel kaks parimat teise koha omanikku.

Maailmatasemel jalgrattakross
Nädalavahetusel toimub
Tartus Tähtvere puhkepargis BMX Weekend 2012.
Laupäeval kell 14 peetakse Tartu BMX jalgrattakrossirajal Balti karika
avaetapp, kuhu oodatakse paarisada võistlejat
Baltimaadest, Soomest,
Venemaalt ja Valgevenest. Pühapäeval kell 14
toimuvad rajal Eesti esimesed meistrivõistlused. Kuna soomlased
on jalgrattakrossi kui spordiala arendamisel peaaegu sama kaugel
kui eestlased, selgitatakse sama võistluse raames ka oma ala parimad soomlased ning jagatakse Soome meistrivõistluste karikad.
Alates jalgrattakrossiraja avamisest aastal 2009 on sellel igal
aastal peetud Balti karikavõistlus, millele on lisandunud Eesti-sisese tähtsusega BMX trikirataste võistlus rulapargis või BMX jalgrattakrossirajal. Nii ka tänavu.
Tartu krossirada on Eestis jätkuvalt ainuke, kuid nii mitmedki
Eesti sõitjad (Rasmus Kiss, Graig Milan Meriloo jt) pakuvad lätlastele
juba tõsist konkurentsi. Läti on seni regiooni kõige pikema spordiala harrastamise ajaloo ning tihedama konkurentsiga riik, kellel
on ette näidata ka jalgrattakrossi olümpiakuld. Pealtvaatajatele on
võistlused tasuta.

Tugitoolisportlaste
karmid katsumused
8. juunil algav ja peaaegu
kuu kestev jalgpalli suurvõistlus esitab tõelisi katsumusi ka siinpool ekraani
pingutajatele.
Stardipakkudele, milleks enamikul ilmselt elutoa diivan, aga
mõnikord ka kõrtsipink või baaripukk, astutakse juba sel reedel.
Ultramaratoonari koormustega
tuleb vastu pidada 12 õhtut järjepanu, enne kui veerandﬁnaalideks
valmistudes antakse üks päev, 20.
juuni, vabaks.
Lõdvestavaks treeninguks ning
taastumiseks saab kulutada ka
juunikuu viimase nädala esmaspäeva-teisipäeva ning reede-laupäeva, mil mänge pole.
Ees ootab 31 mängu. Ja kuigi alagruppide viimased kohtumised

peetakse samaaegselt, vaatab õige
diivaniatleet esmalt ühe ning seejärel teise lindistuselt. Kogupingutuse pikkus ei saa kuidagi jääda
alla 62 tunni. Lisaajad ja penaltiseeriad võivad seda numbrit märgatavalt kergitada. Seega tuleb pingutada enam-vähem sama palju kui
kaheksal normpikal tööpäeval.
Et kušetikuningate pingereas mitte päris viimaseks jääda, tasuks odrast pruulitud spordijooki varuda kohtumise kohta
vähemasti liitri jagu. Rahakotist
viib see margist olenevalt 35–50
eurot. Kui iga mängupäeva normkoormus tõsta kuuspakini, tuleb
viimaseid soetada 19 ning eelarve
100 euro kanti.
Väärtuslikku energiat kuhjub
spordimehe kehasse pelgalt joogiga üle 25 000 kcal. Võttes iga män-

A-alagrupp

gu kaaslaseks keskmise paki kartulikrõpse, juustukangid ja küüslauguleivad, paisub skoor veel
40 000 kcal ja 100 euro jagu.
Et energiasaldo tagasi nulli saada, tuleb 110 tundi muru niita, 12
ööpäeva pesu triikida, 650 kor-

da keskmise loidusega seksida või
neli nädalat jutti magada.
Nagu tavasport, nii ka tugitooli oma, on kulutused professionaalsel tasemel hoopis teisest vallast. Näiteks rüübates kõrtsis iga
mängu saateks kolm õlut kulub
ligikaudu 200 eurot. Õhtu kohta
praad lisab veel 70 eurot. Taksoga
kojusõitude, juhuslike kaasfännitaridega tutvumise, pallurite virtuoossusest innustunult improviseeritud ööklubikülastuse ning
hilisemate lepituskingituste maksumuse kokku rehkendamine ületab mahult keskpärast teadustööd.
Sohvatšempionite Kolgata lõppeb 1. juuli südaöö paiku, mil
Euroopa parim vutitiim tõstab
karika pea kohale.
RASMUS REKAND

B-alagrupp

8. VI 18.40 Poola – Kreeka

9. VI 18.45

Holland – Taani

8. VI 21.30 Venemaa – Tšehhi

9. VI 21.30 Saksamaa – Portugal

12. VI 18.45 Kreeka – Tšehhi

13. VI 18.45

12. VI 21.30 Poola – Venemaa

13. VI 21.30 Holland – Saksamaa

16. VI 21.30 Tšehhi – Poola

17. VI 21.30 Portugal – Holland

16. VI 21.35 Kreeka – Venemaa

17. VI 21.35

C-alagrupp

Taani – Portugal

Taani – Saksamaa

D-alagrupp

10. VI 18.45 Hispaania – Itaalia

11. VI 18.45 Prantsusmaa – Inglismaa

10. VI 21.30 Iirimaa – Horvaatia

11. VI 21.30 Ukraina – Rootsi

14. VI 18.45 Itaalia – Horvaatia

15. VI 18.45 Ukraina – Prantsusmaa

14. VI 21.30 Hispaania – Iirimaa

15. VI 21.30 Rootsi – Inglismaa

18. VI 21.30 Horvaatia – Hispaania

19. VI 21.30 Inglismaa – Ukraina

18. VI 21.35 Itaalia – Iirimaa

19. VI 21.35 Rootsi – Prantsusmaa

Veerandﬁnaalid
21.–24. VI kell 21.30

Poolﬁnaalid
27. ja 28. VI kell 21.30

Finaal
1. VII kell 21.25

