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JOPE OSTJALE VÄÄRTUSLIK KINGITUS!
*Ostes SNICKERS WORKWEAR talvejope (art 1319/0404 või art 1119/5804),
saad kingituseks TASUTA WINDSTOPPER talvemütsi
®

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER® talvemüts
art 9093/0418

TASUTA*

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope

TASUTA*

TAVAHIND 35.- €

art 1319/0404

talvemüts

-10%

Eriti kvaliteetne ja kauakestev tööjope
on kokku pandud keha liikumist
järgivatest 3D-lõigetest, mis annavad
töömehele maksimaalse liikumisvabaduse ja mugavuse. Jope on
valmistatud vett- ja õlihülgavast
polüester/ Power-polüamiidkangast.
Pehme sisevooder hoiab hästi sooja.
Jope esiosa on lühem, et mugavamalt
püksitaskutele ligi pääseda ning
tagumine äär pikem, et töömehe selg
kindlalt soojas püsiks.
Värv: must

(väärtus 35.- €)
art 9093/0418

kehtib ka mütsi
pakkumisega

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope
art 1119/5804

84.- €

Trendikas ja vastupidav talvejope on soe ja koosneb keha
liikumist järgivatest 3D-lõigetest, mis annavad töömehele
maksimaalse liikumisvabaduse ja mugavuse. Jope on
valmistatud vett- ja õlihülgavast Power-polüamiidkangast,
mis kestab kaua ka väga keerulistes töötingimustes.
Pehme sisevooder hoiab hästi sooja. Jope esiosa on
lühem, et mugavamalt püksitaskutele ligi pääseda ning
tagumine äär pikem, et töömehe selg kindlalt soojas
püsiks. Suured luku ja fliisvoodriga küljetaskud ja mahukad
sisetaskud võimaldavad kõike vajalikku migavalt kaasas
kanda. Väline lukuga rinnatasku on mõeldud rahakoti või
mobiili turvaliseks kaasaskandmiseks.
Värv: tumehall ja must

TAVAHIND 110.- €

SOODUSHIND 99.-

€

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20% ja
kehtivad kuni 31.12.2012
või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
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tartuekspress
Disko peab juubelit
uudised

Neljapäev, 18. oktoober 2012

Järgmisel reedel tasub
sammud Püssirohukeldrisse
seada neil, kel soov tervituskäsi ulatada diskole. Sädelev
staar tähistab juubelit – 40
aastat Eestis.

Tartu linnajuhid Hiinas
Sel nädalal väisab kuueliikmeline linnavalitsuse delegatsioon
Tartu partnerlinna Ningbod Hiinas.
“Ningbo on Tartu vastu juba aastaid püsivalt huvi tundnud
ning meil on palju teemasid, milles saame olla teineteisele
kasulikud, seega otsustasime küllakutse vastu võtta,” selgitas
linnapea Urmas Kruuse visiidi tagamaid.
Peale meeri võtsid pika sõidu ette volikogu aseesimees Triin
Anette Kaasik, abilinnapead Raimond Tamm ja Jüri Kõre, linnasekretär Jüri Mölder ning protokollijuht Iris Allorg. Kulusid toob
reis linnakantseleile 8875 € (viie inimese kohta) ning volikogu
kantselei kanda jääb Kaasiku eest 1882 €.
Tartu ja Ningbo koostööks huvipakkuvate valdkondade seas
on intelligentse linna lahendused, jõekallaste ja rohealade
kasutus, linnatransport, energiatõhusus, väljakutsed taristu
valdkonnas ja pakenditööstus. Hiinlased on varem rõhutanud
huvi meie meditsiini ja infotehnoloogia vastu.
Visiidi käigus külastatakse Ningbo sadamapiirkonda Beilungi,
Tianyige raamatukogu, Hangzhou lahe tööstuspiirkonda ning
Dongqiani mageveejärve ääres arendatavat turismikompleksi.
Abilinnapea Raimond Tamm edastas Hiinast, et visiit on
olnud mitmeski mõttes kasulik ning ka üllatusrohke. Näiteks
on Ningbo ülikool väga huvitatud Eesti tudengitest.
„Siin on õppijaid nii Lätist kui Leedust, kuid Eestist veel mitte.
Konkreetse huvi kinnituseks on nad valmis omalt poolt maksma stipendiumi kümnele Eestist pärit tudengile.“
Positiivse emotsiooni on tartlastes tekitanud haljasalade
ning avaliku ruumi kvaliteet. „Siinsed haljasalad on ühteaegu
pilkupüüdvad ja funktsionaalsed. Selgelt on näha, et nende
arendamisesse on spetsiaalselt panustatud. Väga huvitavad on
erinevate linnaosade keskväljakute lahendused. Need atraktiivsed väljakud toimivad suurepäraselt nii kogunemis- kui ka
ajaveetmispaikadena,“ usub Tamm, et nähtu tuleb kasuks ka
koduste asjade planeerimisel.
Ningbo delegatsioon on külastanud Tartut 2008. ja 2011.
aastal. Viimase kohtumise ajal kirjutasid Tartu linnapea ja
Ningbo abilinnapea Wu Hemin alla koostöödeklaratsiooni,
mis näeb ette mitmetasandilist koostööd, informatsiooni ja
delegatsioonide vahetust majanduse, ettevõtluse, hariduse,
kultuuri jt valdkondades.
Ningbo asub Kirde-Hiinas Zhejiangi provintsis. Linnas elab
üle kahe miljoni elaniku, omavalitsusüksuses tervikuna 5,8
miljonit inimest. Linna pindala on 2462 km2, omavalitsusel
9817 km2. Sealne sadam on maailmas kaubakäibelt teisel kohal
Shanghai järel.

Diskotaat Riho Baumanni mälestuste järgi võib disko hälliks
pidada 1972. aasta Tartut. Tol ajal toimusid diskod sageli
Erakogu
vabas õhus (väiksel pildil). 

Diskotaat Riho Baumanni meenutustes tuleb liikumise esimesi
algeid otsida 1971. aastast, mil ülikooli tudengitest muusikafännid
kogunesid Pop klubisse. „Ülo Langel seda asja seal eest vedas. Esimesel aastal toimusid kogunemised
EPA klubi kaminasaalis kinniste
usta taga. See oli ajastu märk – polnud luba midagi taolist teha. Noored lihtsalt kuulasid plaate, kuna
need olid defitsiit,“ vahendas Baumanni meenutusi kohalik korüfee
Olev Ulp.
Teisel hooajal ehk 1972. aasta kevadel tuldi kapist välja. Tollane ülikooli klubi kunstiline juht
Anneliis Moss vaimustunud tudengite isetegevusest sedavõrd, et pakkus kuulamisõhtute kogunemiskohaks peahoone Sophoklese kohvikut ning ka avalikeks õhtuteks TRÜ
klubi suurt saali Tähe tänav 4.
Nii peeti neli kümnendit tagasi maha esimene disko. Küll mitte
selle, tänaseks ikooniliseks muutunud nime all. Pidu reklaamiti kui
stereomuusika tantsuõhtut. Mõiste „disko“ maaletoojaks olevat Olav
Osolin. „Ta käis välisreisil Poolas
ning märkas, et see, millega siingi
tegeldakse, kannab vabamas maailmas „disco“ nime,“ soris Ulp ajaloos.

Liikuvad pildid
Ometigi see, kus, kuna ja kelle poolt afišeeriti disko Eestis esimest korda, polegi teada. „Meile
teadaoleva põhjal on disko hälliks
1972. aasta kevad Tartus. Kui nüüd
keegi tuleb välja faktidega, et näiteks Mõisakülas tehti diskot hoopis
varem, oleks see väga huvitav teada
saada,“ kutsus Ulp üles toonaseid
tegijaid olnut korrektsemalt kaardistama.
Esimene disko juubelipidu toi-

Peole oodatakse ajastukohases
riietuses ning parimaid selles vallas
pärjatakse auhindadega. Õhtu naelaks peaksid kujunema CAN CAN
Groupi etteasted. „Ilmselt paljud
veel mäletavad siinmail esimest ja
kordumatut noormeeste show- ja
diskotantsu poistegruppi,“ uskus
Ulp. Pole teada, kas nüüdseks juba
soliidses eas härrad taas laval kankaani vihtuma asuvad.

Staarklubi otsib väljundit

mus sel suvel Pärnus, sealse esifänni Elmu Sadulsepa eestvedamisel.
Peatselt jõutakse otsaga ka pealinna. Tartu üritusel on korraldajatel
eesmärk helimälestused taaselustada liikuvates piltides.
Legendaarse videodiskori Einar
Kassi sõnul on omaette pikka lugu
väärt, kuidas tol ajal diskorid töötasid. „Milline oli tehnika ja töövõtted. Tõsised käsitöölised praeguste kolleegidega võrreldes. Tänaseks
on aga enamik toonasest muusikast mitte ainult heli poolest kaasaegsesse kvaliteeti viidud, vaid olemas on ka videod. Meie inimeste
mälestused piirduvad vaid kuulduga. Aga nüüd saab suurel ekraanil
näha ka videot – kuidas see või too

kuklas tiksuva loo esitaja välja nägi
või mida klipis tegi.“.
Peale Ulbi ja Kassi astuvad pidustuste käigus publiku ette Ervin
Hurt, Ülo Kurm, Valev Lillipuu,
Alger Vedler, T. Trax, Mike Sun,
Sven Sumberg ja Sulev Ulp. „Toonased põhilised peokohad olid ju Sõbra Maja (Kalevi 24), rajooni kultuurimaja (praegune Linnamuuseum
Narva mnt), linna kultuurihoone
kino Varia peal (Sinimandria maja
Raekoja platsi ja Kompanii tänava
nurgal), EPA ja TRÜ klubid (Tähe 4
ja Veski 6). Nende majade omaaegsed tuntud tegijad tulevadki austust avaldama fännidele ja meenutama ajaloolisi hetki ning kohti,“
lubas Ulp.

Ulbi, Kassi ja Mike Suni initsiatiivil loodud Staarklubi otsib regulaarset väljundit peopaiga näol, ent
seni edutult. Mehed on kindlad, et
retromuusika sõpru jätkuks: „Meie
mõte oleks alustada üritusega
varem, õhtul 7–8 paiku. Selles eas
inimesed ei tule peole, mis algab
pool üks öösel. Ka retromuusika
piirid lõpevad meil 90ndate teise
poolega. Klubide programmijuhid
on toredad hakkajad paarikümneaastased piigad, kes ei usu, et ka
40–50aastased soovivad pidutseda. Kui on nende ajastust normaalse valjusega muusika, lauake, mille
taga saab juttu vesta ja loomulikult
ka tantsida.“
Ja kuigi sobiva miljööga kindlat
kohta pole seni leitud, ei raatsi disko
usku mehed värvimuusikat ja peegelkera ka peale nelja aastakümmet
maha matta. „Disko ei sure! Tahamegi juubeli tähistamisega teada anda, et liikumine on elus. Saab
kohapeal pidada plaane, kuidas Tartus diskoga edasi minna.“
Rasmus Rekand

Ole valmis loodust taltsutama.
HUSQVA RNA 125B

Kampaaniahind

215 €

USS Security Eesti AS on Eesti kõige kiiremini kasvav ja arenev turvaettevõte,
mille ridades kõikjal Eestis töötab ligi 1200 inimest. Ettevõtte põhitegevus on
valveteenuste osutamine (mehitatud ja tehniline valve), lisaks tegeleme
valveseadmete paigalduse ja hooldusega ning osutame mitmeid muid
turvalisusega seotud teenuseid.

Soovituslik jaehind 245 €

Seoses tehnikaosakonna loomisega otsime oma meeskonda

Hästi tasakaalustatud, kergelt
manööverdatav ning suure
puhumisvõimsusega kodukasutusse
mõeldud lehepuhur.
28,0 cm3 - 0,8 kW - 4,26 kg

Nõrkvoolusüsteemide paigaldusja hooldustehnikuid
(töökohaga Tallinnas, Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus ja Pärnus)

TÖÖ KIRJELDUS
HUS QVA RNA 435 + VÄIK E
UNI VER SAA LKIRVES

RIDER 216 AWD+
LUMESA HK

4099 €

Tõhus, suurepärase manööverdusvõimega ning kergesti kasutatav
raider maa- ning majaomanikele. Nelivedu suurendab
märkimisväärselt liikumiskindlust märjal ja libedal pinnasel ning
kallakutel. NB! Hind ei sisalda lõikekorpust!
B&S PowerBuilt AVS - 9,6 kW - 217 kg

395 €

Kerge ja tõhus universaalsaag.
Kasutajatele kes soovivad saagi, mis
oleks eriti kergelt käivituv ja käsitsetav.
40,9 cm3 - 1,6 kW - 4,2 kg

•
•
•

OOTUSED KANDIDAADILE
•
•
•
•
•

Soovitavalt eelnev töökogemus antud valdkonnas
Tehniline taip
Arvutikasutamise oskus
B-kategooria juhiload
Eesti ja vene keele oskus

ETTEVÕTE PAKUB
•
•
•

Vaata ka teisi pakkumisi www.husqvarna.ee

Valvesüsteemide paigaldamine ja hooldamine
Rikete likvideerimine
Saatjate paigaldus

Huvitavat tööd
Konkurentsivõimelist töötasu
Väljaõppe võimalust

Täiendav informatsioon:
Tel: 6191 978
CV ja sooviavaldus palume saata e-posti teel personal@uss.ee,
märksõna vastavalt
„Nõrkvoolusüsteemide paigaldus- ja hooldustehnik“
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Linnalaager ja
muuseumirong
Põnevat vaba aja veetmisvõimalust
koolivaheajaks pakuvad nii muuseumid kui noortekeskuse linnalaager.
Anne noortekeskuse linnalaager
pakub 11–16aastastele tegevust
järjestikku viiel päeval (22.-27.10).
Laagris on plaanis teha juhendaja
õpetuste järgi ise väike film, tutvuda multimeedialabori tehnikaga,
külastada Jääaja keskust, batuudikeskust UP, Megazone’i, Cinamoni, osaleda fototeemalistes ja õpetlikes töötubades.
TÜ kunstimuuseum ootab 23.10
kell 12–13.30 lapsi vanuses 7–12
aastat retkele muinasjutumaailma.
Uuritakse muuseumi aknast paistvaid salapäraseid kujusid, jutustatakse nendest lugusid ja müüte
ning antakse aimu sellest, milline
oli vanade kreeklaste maailmapilt.
24.10 toimub muuseumis leiupäev, mil tutvutakse Idamaade,
Egiptuse, Rooma ja Kreeka maapõuest leitud asjadega ning lapsed
saavad teada, miks neid vanu katkisi asju alles hoitakse.
25.10 uuritakse lähemalt, kuidas
muuseum tegelikult toimib. Kes
seal töötavad ja mida nad teevad?
Piilutakse restauraatorite tööruumi
ja varahoidlasse ning näidatakse,
kuidas saavad puhtaks ja terveks
vanad väärtuslikud asjad ning kuidas sünnivad näitused.
Ajaloo muuseumist stardib
koolivaheajal muuseumimetroo,
mis ootab 9–12 aasta vanuseid
reisijaid. Muuseumimetroo annab
võimaluse osaleda muuseumitundides ja ringkäikudel mitmetes
muuseumides.
Botaanikaaias on suure huvi
tõttu pikendatud TÜ loodusmuuseumiga koostöös sündinud näituse „Maailmalõpu taimed“ lahtiolekuaega 28. oktoobrini, mis
annab põneva võimaluse koolivaheajal uudistada dinosauruste
kaasaegseid taimi, mis elasid üle
dinosaurustele saatuslikuks saanud „maailmalõpu“ ja on tänagi
üsna sarnased kümneid või isegi
sadu miljoneid aastaid vanade
kivististega.
Tähetornis saab 22.10 kell 18–21
vaadelda Kuud ja Jupiteri ning
umbes kell 19.27 on nelja minuti
jooksul nähtav ka rahvusvaheline
mehitatud kosmosejaam ISS.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Pisike kapp ja uus logo
tõid Eestile medaleid
Oktoobri algul Belgias
toimunud üleeuroopaline
kutsemeistrivõistlus oli
Eesti noortele kehva korralduse kiuste edukas ning
koju naasti viie medaliga.
„Sellega nõustuvad vist kõik,
et üldine korralduslik pool oli
viimaste aastate kõige kehvem,“
meenutas üldkokkuvõttes napilt
neljandaks jäänud graafiline
disainer Kuldar Leement. „Meie
ööbimiskoht oli võistluspaigast
nii kaugel, et pidime igal hommikul pool kuus tõusma!“
Tartu KHK lõpetanud mööblitisler Peeter Murumets ütles, et
pisiprobleeme esines ka võistluspaigas: „Kõiki materjale polnud
esimese päeva jooksul saada ja eksperdid vaidlesid omavahel päris
palju, kuidas mõnda asja teha!“
Kuigi Murumets sai jooniste muudatustest viimasel hetkel teada, sai
ta siiski kõik hästi tehtud ning tuli
koju pronksmedaliga.
Mööblitislerid pidid võistlustööna valmis tegema meetrikõrguse kapi. „Tagumine uks oli
päris keeruline, kuid üldiselt oli
kõik keskmine, ei midagi kontimurdvat,“ ütles Murumets, kellele siiski mõned asjad kripeldama
jäid. „Sahtlijooksu oleks võinud
paremini teha, kuid ei jõudnud,
aega jäi puudu, sinna kadusid ka
punktid.” Seetõttu jäi tema arvates saamata napilt käeulatuses
olnud hõbemedal.

Õllefirmale uus logo
Ka igapäevaelus graafilise disainiga leiba teeniv Tartu Kunstikooli vilistlane Kuldar Leement
ütles, et esimestel päevadel oli ta
lausa esimene, kuid kolmanda
päeva alguses ununes üks pisike
märge tegemata, ning sinna hea
tulemus kaduski. „Elementaarne liigutus, mis väsimuse ja pinge tõttu ära ununes. Tegu oli PDFi
salvestamisel märkimata jäänud
linnukesega, mille tõttu jäid fai-

Kehva sahtlijooksu kiuste saavutas mööblitisler Peeter Murumets
kõvas konkurentsis kolmanda koha.
EuroSkills 2012

lausega

Koomiksimaraton

Rahvusvahelise koomiksimaratoni üks joonistuskohti on tänavu
Tartu Kunstikool, kus laupäeva
hommikul kell 9 pliiatsid välkuma hakkavad, et ööpäev hiljem
24 lehekülge loomingut ette näidata.
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Sport poole hinnaga
Järgmisel, koolivaheaja nädalal saavad kuni 19aastased A. Le
Coq’i spordimajas, Turu tn spordihoones, Tamme staadionil,
Annelinna kunstmuruväljakul ja
Visa hallis sportida tavapärasest
väiksema tasu eest.

ajast puudu. Õnneks jõudsin
alati aja sisse ja sellega punkte
ei kaotanud,“ jäi Leement enda
tulemusega siiski rahule.

Eesti Põllumajandusmuuseumis
reedel, 19. oktoobril avataval
näitusel blokaadiaegsest Leningradist näeb teiste eksponaatide
hulgas ka leivatükikest, mis ea
poolest peaks ammu pensionipõlve pidama.

Noorteklubi Roiul
MTÜ Tähe Noorteklubi eestvedamisel avatakse 19. oktoobril
Roiul endistes postkontoriruumides noortekeskus, oma vaba
aega saab sisustada õhuhoki,
lauajalgpalli, konsoolimängude,
kokkamise või diskoriametiga ja
seda kõike täiesti tasuta.

Pangast saab Vabank

Rohkelt medaleid
Vaatamata kehvale korraldusele kinnitavad noormehed, et
konkurendid olid kõvad. Osalema pääsesid oma koduriigis toimunud võistluste võitjad.
Kuigi Leement esikolmikusse
ei mahtunud, ei jäänud ta siiski
medalita. „Kutsemeisterlikkuse medal tähendab seda, et kui
minu erialal oli võimalik saada
600 punkti, siis kõik, kes üle 500
said, näitasid ülikõrget taset ja
said sel viisil ära märgitud.“
Kokku said eestlased üheksa kutsemeisterlikkuse medalit. Ainsa kulla tõi kokk Krestina
Õun, hõbedale jõudis tisler Rain
Toming. Pronksi pälvisid mööblitisler Peeter Murumets, veebidisainer Martin Kangur ning puidutehnoloogia meeskond.
23 riigi ja 403 võistleja seas saavutas Eesti üldarvestuses läbi
aegade parima koha – kümnenda.
Laurits Leima

suaaride valmistamiseks kasutatakse eksklusiivset kalanahka,
mida toodetakse samuti Eestis.

70aastane leivatükk

skeletti leiti juudi kalmistu juurest
tee-ehituse käigus. Hoolimata
nendest ja iidsest muinasasulast,
mis samuti tööpiirkonnast avastati, viivad Luunja suunas nüüd
nii vastne sõidu- kui kergliiklustee.

list puudu trükikojale vajalikud
märkmed,“ täpsustas ta.
Kui ehituspuussepad said
muudetud andmetega jooniste
järgi katusepanekut siiski proovida, siis Leement tegeles enne
võistlusi oma igapäevatööga:
„Kui loovust pole, ei saa seda ka
nii lühikese aja jooksul mehaaniliselt tekitada! Sain vaid oma
taset hoida, mingeid testülesandeid ei olnud.“
Graafilised disainerid pidid
esimesel päeval välja mõtlema ja
kujundama õllefirmale jõuludeks
uue logo ning seda ka pudelisildil
kujutama. Et kõik eriti tõetruu
paistaks, prinditi lõplik töö välja
ja kleebiti pudelile.
Teise päeva ülesandeks oli kultuuriürituste sarjale kujundusliku poole paika panemine ja voldiku disainimine. Viimasel päeval pöörduti aga tagasi esimese päeva töö juurde ning tehti
valminud logo selliseks, et seda
saaks ka autole kleepida.
„Tempo oli kogu aeg suur, pidime tegema kaks ülesannet päevas. Kui lõuna tuli vahele ja selleks hetkeks veel esimene neist
valmis polnud, teadsid, et tuleb
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Soome esileedil Tartu
käsimärss
Soome esileedi Jenni Haukio
kandis riigivisiidil Norrasse ridiküli,
mille valmistas Tartus Antoniuse
õue nahakojas tegutseva nahakunstniku Tiina Androni firma OÜ
Super. Kvaliteetbrändi Viona Blu
ideede generaatoriks on Soome
disainer Sirpa Kalliola ning akses-

Kunagistes Hansapanga ruumides Ülikooli 8a soovib tantsusaaldiskoteegi avada OÜ VaBank.
Samanimeline „teie parimate
pidude pank“ tegutseb Harju
tänaval Tallinnas.

Vargad virutasid
kasvuhoone
Usinad pätid on kahe päeva jooksul
lahti monteerinud ja minema vedanud Ravila tänaval asunud alumiiniumkarkassiga kasvuhoone. Lisaks
võeti kuurist kaasa muruniiduk.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Inspireerituna Wilhelm Buschi kirjandustegelastest on teravmeelne disainer välja pakkunud oma versiooni vastse nimega Valga
korvpalliklubi logost. 
Kusmitz

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

al 32 €
al 33 €
al 36 €
al 35 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17

al 38 €
al 49 €
al 52 €
al 107€

RAV

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

ILA

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-17, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16
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Eesti film kutsub
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Vanad prillid
Ajakirjanik Erik Laisaar külastas 1936. a suvel oma lapsepõlve ja nooruse linna Tartut ja avaldas ajakirjas Tänapäev (1936, nr 11/12) järgmised read.
Astub endine tartlane, kes pole siin oma 10 aastat käinud, jaamas
rongilt maha, istub voorimehele ja sõnab: „Pihkva tänavasse, Filosoofi nurgale!“
„Pihkva uulitsale? Toda ei ole enamb.“
„Ei ole? Mis jutt see on?“
„Õkva tõsijutt. Nüüd on Võru tänav.“
„No laske siis minna. Aga siit Maarjamõisa tänava kaudu. Tahan
linna näha.“
„Maarjamõisa kaudu? Toda ei ole kah enamb. Sii om Kuperjanovi.“
„Tskae?“
„Õkva tõsi!“
Ja sõit läheb piki Kuperjanovi tänavat, Maarja kirikust mööda Jaamaplatsile Riiamäel ja sealt piki Võru tänavat edasi.
Palju, palju on Tartu selle 10 aastaga muutunud. Puud on suuremaks kasvanud ja tänavad varjurikkamateks muutunud. Kui palju autosid ja busse. Veel on meeles need 2 halli veoautot, mis oma
puldanseintega ja kahe kõva pinSee kuulus Vane- giga kujutasid endast Tartu esimeautobusse. Liin: Vaksal-Loomamuine, kus kord sikliinik,
ots – 30 marka.
Tammeväljal, teiste sõnadega –
puudus akustika,
Maarjamõisas, olid varem ülikooli
kord direktor.
kliinikud ainsatena lagedal väljal.
Nüüd ei paista need majaderägastikust üldse silma.
Karlova kandis, Pilpakülas möödus mu noorusaeg. Kesk tänaval elasid I maailmasõja ajal lätlased – sõjapõgenikud, Õnne-KuuVabaduse-Kesk tänava rajoonis moodustasid nad terve koloonia.
Siin pidasid eesti ja läti poisikesed omavahelisi „lahinguid“.
Barclay kuju pea on pesemata. Ei aita, et on kindralist linnapea
ja kõva kord linnas – lind laseb oma sirtsu ikka sinna ära, kuhu ei
tohiks lasta. Barclay platsil on plakat: MURUL KÄIMINE PRÜGI
MAHA LOOPIMINE JA KOERI VABALT KAASA TUUA KEELATUD. Kõik suurte tähtedega ja ühegi kirjavahemärgita. Eht sõjamehelikult. Kõik saab öeldud üheainsa lausega.
Õhtul särab Vanemuine tuledes. See kuulus Vanemuine, kus kord
puudus akustika, kord direktor. Nüüd puudub tal veel uus saal. Muidu ei saavat mängida. Vanasti polnud häda midagi. Isegi suvemuusika oli igal suvel. Simm juhatas, terrassil istus kindral Põder ja sõi
vähki.
Koiduaegne Tartu on inimtühi. Otsin Tähe tänava lõpust kunagist noorusmaad, millest nii vähe järele jäänud. Aga midagi on alles
ja see toob tagasi mälestused, mis kosutavad südant nagu raske,
punane viin.
Lõpetuseks veel mõni sõna autorist. Erik Laisaar – kodanikunimega Johannes Pillikese (1906 Viljandimaal – 1962 Austraalias)
alustas ajakirjanikuna, omandas aga peagi populaarsuse kergema
žanri literaadina. Tema loodud kujudest paelusid lugejaid/kuulajaid kõige rohkem algul noorsõduri, hiljem juba kaprali, Eesti kaitseväes teeniva Pensioni-nimelise noore ja taibuka mehe humoorikad seiklused. Need leidsid tee nii taidlejate repertuaari kui ka
raadiokuuldemängudesse. Samuti kahte – 1935. ja 1940. a üllitatud
kogumikku.

juubelikontserdile
„Isegi tummfilmi esitati
muusika saatel,“ tuletab
meelde filmimees Artur
Talvik. „Hea filmimuusika
teeb filmi alati veel paremaks ja halb muusika suudab kogu filmi ära rikkuda.“

Koduse filmiajaloo muusikaline paremik kõlab 22. oktoobril
Vanemuise kontserdisaali laval.
Tuntud ja armastatud pärle esitavad Eesti Draamateatri alati särtsakad ja vaimukad laulvad näitlejad Märt Avandi ja Mait Malmsten, võluvad lauljatarid Sandra
Nurmsalu ja Marvi Vallaste ning
helilooja Sven Grünberg isiklikult. Filmimees Artur Talvik
annab kontserdile vürtsi oma
mahlakate vahetekstidega filmielust. Muusikuid saadab politsei- ja piirivalveorkester dirigent
Hando Põldmäe juhatusel.
Eesti filmi sajandat sünnipäeva
tähistaval kontserdil tulevad ettekandele eesti filmimuusika silmapaistvaimad teosed meie tuntuimatest filmidest „Nukitsamees“,
„Siin me oleme“, „Need vanad
armastuskirjad“, „Detsembrikuumus“, „Nipernaadi“ jpt. Kuulmata
ei jää ka Tõnu Naissoo surematud
laulud filmist „Viimne reliikvia“
ega Grünbergi legendi staatusesse tõusnud muusika „Hukkunud
Alpinisti hotellist“.

Juubelikontserdil esitavad teiste hulgas filmiklassika hitte laulvad näitlejad Mait Malmsten ja Märt Avandi.

Mati Hiis

„Muusikal tuleb kohati kanda
kuni 95 protsenti filmidramaturgiast, kuid järgmisel hetkel aidata
üldstruktuuri liigendada või olla
lihtsalt meeleoluliseks „tapeediks“.
Filmihelilooja rolli võib võrrelda
apteekriga, kes peab oskama täpselt doseerida, et mõju oleks õige,“
kirjeldas Grünberg filmimuusika
kirjutamise eripära.
Sven Grünberg, kelle Klassika-

raadio kuulajad valisid Eesti filmisajandi parimaks heliloojaks ja kes
on loonud muusikat rohkem kui
100-le filmile, toonitas, et head filmimuusikat luues tuleb pidevalt
arvestada ja suhestuda loo üldtervikuga, mitte ajada filmis „oma
asja“.
„Tule ja imesta, kui värvikirev
on Eesti filmilugu ja kui säravalt
heliseb selle muusika. Nende tun-

tud palade saatel saame üheskoos
meenutada parimatest filmidest
saadud elamusi ja neid uuesti läbi
elada,“ meelitavad korraldajad.
„Filmis on muusikal olnud alati
ülioluline roll, mis võib sageli olla
nii iseenesest mõistetav ja tervikust lahutamatu, et see jääb publikule märkamatuks, kuid mitte iial
tähtsusetuks.“
Rasmus Rekand

Sädelev „Cabaret“ Vanemuise laval
Eeloleval laupäeval esietendub Vanemuises muusikal
„Cabaret“, mille peaosas
säravad kas Tanja Mihhailova (pildil) või Gerli Padar.
Muusikali aluseks on John Van
Druteni näidend ja Christopher
Isherwoodi jutustused. Libreto
autor on Joe Masteroff, muusika
autor John Kander ning laulusõnad on kirjutanud Fred Ebb.
Muusikali tegevus viib meid
Berliini aastal 1929. Samal ajal kui
Weimari vabariik on uppunud
majanduslikku ja poliitilisse segadusse, õitseb ööelu – nii ka kurikuulsas Kit-Kat-Clubis. Äsja Berliini saabunud Ameerika kirjanik
Cliff Bradshaw armub kohe klubi
sillerdav-kahtlasesse atmosfää-

ri ja kohalikku tähte, imekaunisse Sally Bowlesi. Kui Sally oma kiiva armukese, klubiomanik Maxi
poolt vallandatakse ja ta Clifi juures proua Schneideri pansionis varjualust otsib,
areneb kergemeelse femme
fatale’i ja tagasihoidliku
kirjaniku vahel kummaline suhe…
„Cabaret“ toob
vaatajate ette meelelahutusest sõltuvuses oleva ühiskonna, mille frivoolsetest ja kergemeelsetest lõbustustest tulvil elu meenutab tantsu kuristiku serval. Sest
„homne päev“ – natsionaalsotsialism, tuleb

pidurdamatult ja seda ei takista
kellegi isiklik õnn ega kunstnikud
või väljaspool seisjad.
Muusikali „Cabaret“ esietendus toimus 20. novembril 1966
Broadwayl. 1972. aastal valmis muusikali alusel film,
mille lavastas Bob Fosse,
peaosades Liza Minnelli,
Michael York, Joel Grey
ning Fritz Wepper.
Va nemu i s e s on
„C a ba ret´“ l avale seadnud Roman
Hovenbitzer Saksamaalt. Muusikajuht
ja dirigent on Tarmo
Leinatamm, dirigent
Lauri Sirp. Kunstnikutöö tegi Roy Spahn
(Saksamaa), koreo-

graaf on Winfried Schneider (Saksamaa). Tõlkijad Hannes Villemson ja Kirke Kangro, valguskunstnik Palle Palmè (Rootsi).
Tanja Mihhailova ja Gerli Padari kõrval astuvad lavale Robert
Annus või Juss Haasma, Hannes Kaljujärv, Aivar Tommingas,
Eva Püssa või Silvi Vrait, Markus
Luik või Simo Breede, Jaan Willem
Sibul, Merle Jääger või Kaili Närep,
Maria Kallaste, Pirjo Püvi või
Helen Nõmm jt. Lavastuses teevad kaasa Vanemuise sümfooniaorkester, ooperikoor, balletitrupp
ja bänd.
„Cabaret“ esietendub Vanemuise suures majas 20. oktoobril kl 19.
Lavastust mängitakse eesti keeles,
inglis- ja soomekeelsete subtiitritega.
Juhan Lang

Autor ja lavastaja
Urmas Vadi
Kunstnik
Rainer Sarnet

ESIETENDUS 27. oktoobril
Vanemuise väikeses majas

Hooaja peasponsor

Osades:
Rein Pakk,
Raivo Adlas,
Maarja Mitt,
Marika Barabanštšikova,
Helena Merzin-Tamm

vanemuine.ee
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Eks-suitsetaja: Suurim
viga on end premeerida
Üleeuroopaline suitsetamisvastane kampaania
„Eks-suitsetajad on peatamatud“ osaleb tudengite
sügispäevadel, et suurendada teadlikkust mugavast
suitsetamisest loobumise
vahendist.

tel 5557 7007

Oktoobri seisuga on Euroopas
liitunuid enam kui 250 000 ehk
iga 500-s suitsetaja püüab programmi toel pahest loobuda. Eestis
kasutab iCoach’i ehk veebipõhist
juhendusplatvormi üle 2300 inimese, hõivates seega liitunud riikide seas kolmanda koha.
Kampaania Eesti kõneisik, Tartust pärit ja Iirimaal elav endine suitsetaja Tarmo Tulit selgitab
Tartu Ekspressile, et ämma sõimust märksa paremini aitab paberossi nurka heita enda tahe.

RMK Tartu puukoolis
18-20.oktoobril
hooaja lõpumüük.

On kampaanias osalemine Teie jaoks töö?

Otseselt ei ole. Oled lihtsalt
enda looga teistele heaks näiteks.
Kogu kampaania mõte ongi selles, et ei ole mõtet viriseda ja näidata inimestele jubedaid pilte halvaks läinud kopsudest ja kõrivähkidest. Parem näidata, kui palju
on nende elu, kes on maha jätnud,
läinud paremaks. Alates sellest,
et raha jääb rohkem alles ja tervis
paraneb. Minul oli selleks hetkeks
üheksa aastat selja taga.

Praegu pole kiusatust
suitsu järele haarata?

Ei, praegu pole üldse. Nii kaua
on algusest mööda läinud. Vahepeal mõtlesin isegi, et prooviks,
aga ei maitse kohe üldse. Ei saa
aru, kuidas ma üldse alguses tõmbasin – kuidagi nii vastu on hakanud. Samas teistega suitsunurgas koos olemine ei häiri. Kui ei
taha maha jätta, siis ikka ei jäta
ka. Kui naine või ämm surgib,
et jäta maha, siis see ei tööta. Ise
pead tahtma. Käib klõps ära peas
ja polegi enam vaja. Isegi ostsin
plaastreid valmis, aga ei kasutanud ühtegi.

Kuidas otsus sündis?
Vaatasin, et olen nii noor, aga
ei jõua midagi teha. Vähe sellest,
et energia oli nullis, ei tahtnudki midagi teha. Lihtsam oli alati suits võtta. Kui läksin Iirimaale
elama, siis järsku tuli hinna poolest meeletu vahe sisse. 12 aastas
tagasi lõin kokku, kui palju mul
aastas kulub. Tol ajal maksis pakk
suitsu 6,3 Iiri naela. See oli kallim

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

Tarmo Tulit veenab, et suitsule ei öelda on pagana lihtne. Laurits Leima

kui euro. Tõmbasin kaks pakki
päevas. Õllekannu taga läks kolmaski. 22 eurot päevas! Vaatasin,
et selle raha eest saaks täiesti korraliku auto. Ei meeldinud, et see
mind niimoodi kontrollib. Siis saigi otsus tehtud. Suitsetama hakkasin 12aastaselt.

Mis muutus?
Tegelen fotograafiaga. Kui energiat ja aega hakkas üle jääma, võtsin asja tõsisemalt kätte. Avasin
Iirimaal hiljuti stuudio. Praegu
tegelen oma nime üles töötamisega. Seni juhatasin baare ja ööklubisid, aga seda ametit jõuad ainult
niikaua teha, kui oled 20ndate
keskel. Siis saab isu täis ja tuleb
edasi minna. Tegin seda, mis
meeldib. Peale mahajätmist lõikasin ka teleka enda elust välja. See
on isegi parem kui suitsetamise
mahajätmine. Nii palju aega jääb
üle ja aju hakkab tööle.

Mida suitsetajatele soovitate?

Ei taha kellegi kallal näägutada.
Võin ainult öelda, et ilma suitsuta
on parem. Ühtegi miinust ei ole.
Näiteks jutt, et suitsuruumis on
kõige põnevamad jutud – tühjagi!
Ma ei ole ühestki kuulujutust ilma
jäänud. Programm, mida reklaamime, on päris hea. Minul endal

seda enam vaja ei olnud, aga seal
jagatakse väga häid näpunäiteid.
Kõige suurem viga oleks ennast
iga kolme kuu tagant ühe suitsuga
premeerida.

Kas on mingeid mahajätmist lihtsustavaid nõkse?

Mäletan, et isa tegi kunagi tööd
pimedate ühingu maja juures. Inimesed, kes olid õnnetuse tagajärjel pimedaks jäänud, jätsid kõik
varsti suitsetamise maha. Selgus,
et kogu mõnu oli käe liigutamises
ja suitsu välja puhumises. Oli rohkem harjumus.
Mina võtsin ühe suitsu alati
kaasa, aga mitte välgumihklit. Kui
käed ja sõrmed hakkasid sügelema, siis lihtsalt tõmbasin süütamata suitsu. Minu jaoks see tõesti töötas. Öeldakse, et kõik pahad
harjumused võtavad üle saamiseks kolm nädalat. Kui suudad
ennast kuidagi ära petta, siis nikotiin kaob varsti kehast ära. Huvitav on, et probleemid, nagu närvilisus, kaovad ära. Need oled endale ise suitsetamisega tekitanud –
vabandused ja ettekäänded.

Olete marukarsklane?
Mingi patt peab ikka olema ja
elan ju Iirimaal. Seal ilma joogita
päris ei saa.
Juhan Lang

MÜÜGIAIAS
VÄGA HEAD HINNAD!
RMK Tartu puukool, Rõõmu tee 1, Tartu
www.tartupuukool.ee
Avatud: E-R 9-18, L 9-15
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Te nimetasite mind lollpeaks! Võtke otsemaid oma
sõnad tagasi!”
“Sõnad võin ma heameelega tagasi võtta, kuid ma kahtlen, kas te sellest targemaks
saate.”
***
“Kuule, kuidas on selle
tuhande krooniga, mis ma sulle nädala eest laenasin?”
“Mis sa sellega öelda tahad?”
“Siis sa kinnitasid mulle, et
vajad seda raha ainult lühikeseks ajaks.”
“Täiesti õige. Ta oli mul
ainult veerand tundi taskus.”
***
Mees kõnnib vanalinnas,
kui märkab äkki, kuidas mingi
kahtlane tüüp teda kangialusesse viipab.
“Mida te must tahate?”
“Kas te pornograafilisi pilte
soovite osta?”
“Olge nüüd! Mul pole kodus
pornograafigi!”
***
“Ma võin sulle selle klaveri
tassimises abiks olla,” pakub
sõber naabrimehele.
“Ei ole vaja, ma sain juba klaveri üles.”
“Kuidas?”
“Kass vedas.”
“Üksinda? Viiendale korrusele?”
“Just.”
“Aga kuidas?”
“Piitsaga sundisin.”
***
“Kuidas teil õnnestub alati oma kaubast lahti saada?”
küsitakse proovireisijalt.
“Kui annan kella ja mulle avab ukse ükskõik kui
vana naisterahvas, siis küsin:
“Vabandage, neiu, kas teie
ema on kodus?”.”

***
Bossi jutule tuleb ennast
üleslöönud kaunitar.
“Ma lugesin ajalehest, et te
vajate sekretäri.”
“Täiesti õige,” vastab boss.
“kuid lubage kõigepealt küsida, kas te tunnete asjaajamist,
arvutit või masinakirja?”
“Kahjuks ei oska ma seda,
teist ega kolmandat,” vastab
nätsu nätsutav piiga.
“Siis pole meil teile mingit
tööd pakkuda.”
“Aga mul on siiski üks hea
omadus...”
“Ja milline see oleks?”
“Ma ei jää rasedaks.”
“Siis olete tööle vormistatud.”
***
Noormees läheb juveeli
ärisse.
“Kui palju see sõrmus maksab?”
“1000 krooni.”
“Kurat!” lausub noormees.
“Aga see sõrmus siin?”
“Kaks kuradit, noorhärra.”
***
“See põrandalamp on noorpaarile väga sobiv kink,” selgitab müüja ostjale. “Õnnelik
paar tuletab teid alati soojalt
meelde, kui selles vool katkeb.”
***
Professor pajatab sõbrale
oma katsest ahviga.
“Hiljuti oli mul uus eksperiment. Lukustasin ahvi katusekambrisse ja jälgisin teda läbi
võtmeaugu.”
“Ja mida sa nägid?”
“Ühte ümmargust pruuni silma.”
***
“Kas te võiksite mulle
õmmelda koorega kohvi värvi
ülikonna?”
“Miks mitte, aga kas suhkruga või ilma?”

ristsõna
Ristsõna
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Hotell Transilvaania 3D
Animatsioon, perefilm,
linastub Cinamonis 19.10 kell 12.

Tere tulemast hotelli Transilvaania, Dracula
uhkesse 5-tärni kuurortisse, kus koletised ja
nende pereliikmed võivad lõõgastuda ning
pidutseda, ilma et inimesed neid tülitaks. Ühel
üsna erilisel nädalavahetusel kutsub Dracula
külla mõned lähedased sõbrad - Frankensteini
ühes naisukesega, muumia, nähtamatu mehe,
libahundipere ja veel mitmed teised, et tähistada oma kalli tütre Mavise 118. sünnipäeva.
Draculale ei valmista kõigi legendaarsete koletiste võõrustamine mingit probleemi, kuid ülikaitsva isa jaoks
muutub kõik hetkest, mil üks tavaline nooruk tema hotelli eksib ja Mavis talle kangesti meeldima hakkab.

Kino
Cinamon

Raamatukogupäevad

KOHTUME RAAMATUKOGUS

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

23.10 kell 16 TARTU LINNARAAMATUKOGU
Raamatunäituse Tartu väikekirjastusi 2: kirev rida “Istandikust” “Salapolizeinikuni” avamine. Näitust tutvustab Elle Tarik

19.10 kell 12, 14, 16; 20.–22.,
24.–25.10 kell 11.30, 13.30,
15.30; 23.10 kell 11, 13.30,
15.30 Hotell Transilvaania
(eesti keeles)

24.10 kell 18 TARTU LINNARAAMATUKOGU
Kes või mis on dramaturg. Vestlevad Vanemuise draamajuht
Urmas Lennuk ja dramaturg Sven Karja

19.–22., 24.–25.10 kell 12.15,
14.15, 16.15, 18.15, 20.15;
23.10 kell 11, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 Lootus tärkab

25.10 kell 15–17 LUTSU JUURES
Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on austria
kirjaniku Daniel Glattaueri romaan Hea põhjatuule vastu.
Külas teose tõlkija Piret Pääsuke

19.–25.10 kell 13.45, 15.45,
17.45, 19.45, 22.30 Räpane
amet
19.–25.10 kell 12.45, 19, 21
Eestlanna Pariisis
19.10 kell 18; 20.–25.10 kell
17.30 Celeste ja Jesse

25.10 kell 18.30 TARTU LINNARAAMATUKOGU
Ansambli Puhkus kontsert Sügisõhtud. Esinevad Riho Kall
(kitarr), Laura Paju (hääl), Mari Rauba (rütmipillid) ja Eva Väljaots (kannel)
25.10 kell 17.30 KARLOVA-ROPKA RAAMATUKOGU
Külas on Janika Sammasto, raamatu Aed aitab: roosina sündinud autor. Luulet roosidest loeb Maria Kallaste

19.10 kell 13.30; 20.–25.10
kell 14 Kummi-Tarzan

25.10 kell 17 ANNELINNA RAAMATUKOGU
Lauamänguõhtu

19.–25.10 kell 22.15 Hull isa
19.10 kell 15.30; 20.–25.10
kell 16 Kampaania
19.10 kell 22; 20.–25.10 kell
21.30 Ajasõlm
19.10 kell 11.30, 17.30; 20.–
25.10 kell 12, 18 Vapper Jock
(eesti keeles)

31.10 kell 20 Kontsertfilm Pat
Metheny Group: Imaginary
Day Live

Klubi Rock & Roll
19.10 kel 21 Mind of Doll ja
Moonraker

19.–25.10 kell 21.45 Metslased

20.10 kell 21 Vennaskond 28

19.10 kell 14.45, 17.05, 20;
20.–21., 23.–25.10 kell 14.45,
17.05, 19.30; 22.10 kell 14.45,
17.05 Seenelkäik

Tartu Jaani kirik

19.10 kell 19.30; 20.–25.10
kell 20 Puhastus
19.–25.10 kell 11.45 Vaprake
(eesti keeles)

Kontsert
Elleri saal
18.10 kell 18 Sügismuusika
festival, esinevad Mihkel Poll
(klaver) ja Ivari Ilja (klaver)

Klubi Jazz
18.10 kell 20 Sven Kullerkupp
19.10 kell 21 Helin-Mari
Arder Trio
23.10 kell 20 Elleri eri: Tribute to Sting
24.10 kell 20 Kontsertfilm
Charlie Parker & Dizzy Gillespie: The Founding Fathers
of Be Bop
25.10 kell 20 Petri Kuljuntausta (Soome), Andi Pupato
(Šveits) ja UMA
26.10 kell 21 Paula Mustikas
ja Reelika Ranik: Sahtli saladused ühises kapis
30.10 kell 20 Jamman ehk
Jam Session 7

21.10 kell 20 Active Minds

19.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad oboemängijad Maimu
Kaarde ja Imre Rohuväli

Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95
kuni 10.11 Liive Koppeli õlimaalide näitus Sammuke
lähemale
kuni 10.11 Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist
kuni 10.11 raamatunäitus Inimese tee: Karl Ristikivi 100
19.10–10.11 raamatunäitus
Tartu väikekirjastusi 2: kirev
rida “Istandikust” “Salapolizeinikuni”

22.10 kell 19 esineb gospelikoor Kumbayah

Tammelinna
raamatukogu

23.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tanel Joamets

kuni 19.10 näitus Minu lemmiktegelane Eesti anima- ja
mängufilmist

2.11 kell 18 Tõnis Mägi heategevuslik hingedepäeva
kontsert

kuni 31.10 maalinäitus Lilled
ja päike ja rohi ja meri

Tartu ülikooli aula
20.10 kell 18 40 aastat laulvaid metsamehi, esineb
metsatöötajate meeskoor
Forestalia

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotogrupi O.V.E.R.
näitus
kuni 31.10 Digikunsti eelkooli rändnäitus

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 27.10 näitus Aja Viited 2

Linnaraamatukogu
kuni 10.11 raamatunäitus Õed

Muu
Linnaraamatukogu
18.10 kell 17 Muinasjututund:
kavas on Kornei Tšukovski
lugu Varastatud päike

FILMITEEMALINE
LINNALAAGER

Anne noortekeskuses
22.–27. oktoobril
11-16aastastele
Külastame Jääaja keskust,
Cinamoni, Megazone'i,
batuudikeskust, teeme filmi.
Osalustasu 25,56 € (sisaldab
kogu programmi ja sooja lõunat).
Info tel 5594 9228,
egle.saarepere@raad.tartu.ee
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Ehitus

tartuekspress
Reklaam

Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

Kinnisvara ost

Muu

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Müüa Septiku komplekt PE
(polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme
kambriga koos imbväljakuga 2×15
meetrit). Sügispakkumine: komplekti hind 990 €. Tel 517 1980.
Teen siseremonttöid. Hinnad
soodsad! Tel 5822 4074.

Materjal

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

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

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.
Korter Tartus. Tel 509 3455.

Koolitus
ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.
Psühhiaater Helgi Toomsalu
loeng eneseaustuse teemadel
19. okt Tiigi seltsimajas. Tel 511 4081.

Männikooremultš. Tel 5197 8500.

Küte

Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Kinnisvara müük
1toaline korter Valgas Pikk 2a
(II k, vajab sanremonti, omanikult).
Tel 5354 1423, Evi Likk.

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

KUU 41

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Pakun tööd
AS Jõgeva Elamu pakub tööd
siseruumide ja välisterritooriumi
koristajatele Tartu linnas osalise
tööajaga. CV saata elamu@jogevaelamu.ee hiljemalt 30. oktoobriks.
Info tel 507 3310.
AS TREF võtab tööle masinate
mehaaniku tee-ehitustehnika
hooldus-ja remonttööde tegemiseks. Eeldame vastava kvalifikatsiooni olemasolu. Info tel 512 8082,
e-post tref@tref.ee, Teguri 55, Tartu.
Astri Pagar võtab tööle kondiitri ja
pakkija-komplekteerija. CV palume saata aadressil terje@astri.ee
või postiga Riia 195c, Tartu 51014.
E-R 9-16ni tel 5647 4219.

4toal korter Tabiveres (korralik,
omanikult, 32 000 €, sh garaaž,
köögimööbel). Tel 527 3628.

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma annab laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Firma teeb krundikoristust (ka
lehtede vedu) ja santehnilisi töid.
Tel 509 0750.
Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

LÕNGAPOOD! Uus kaup! Villane
kangas kalev 35 €/m (laius 154
cm), must villane lõng 30 €/kg,
must peenvillane 35 €/kg. Aardla
Kaubandus, Ropkamõisa 10
(Dentese hoov), Tartu, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Raamatupidamisteenused keskmistele ja väiksematele firmadele.
Tel 5811 8256.
Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.
Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.
Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.

Voodipesu müük Tartus Sõbrakeskuse Maxima XX ees. 19., 20.,
21. oktoobril.

Kaotatud
Annelinnas kaotatud võtmekimp
sinise pika paela otsas. Leidjale
leiutasu. Tel 5817 0332.

Teated

Vannide emaileerimine (garantii).
Tel 552 2879.

Kasutatud riided Euroopast ja
uued riided Itaaliast. Kpl Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15.

Sõidukid

Vedu, kolimine ja utiliseerimine

4 kutsekaubikutega üle Eesti.
MisKorstnapühkimisteenus
nd Akt tasuta. OÜ www.karibuauto.ee,
i
tunnistusega profilt.
tel 553 2140.
h
ind
i
h
r
t
u
Tartu
Tuli,
info
ja
broneerimine
k
juhtub Ele
u
p
te Veo- ja kolimisteenused, utilitel 730 5387.
seerimine suure kaubikuga. www.
Küt
talvel?
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Müüa Mazda 323F (hästi hooldatud). Tel 515 9140.

Tel 5366 5327

Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Halupuud (kuiv lepp al 35 €/rm).
Tel 529 0183.

Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Riided

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.

AL Grupp OÜ pakub raamatupidamise täisteenust (OÜ, AS, FIE,
MTÜ, KÜ). Tel 552 2690, algrupp.
raamatupidamine@gmail.com.

Vajatakse hooldajat vanurile. Tel
5835 7095.

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

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

Pandimaja Tartus

us

Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojus
tamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.

Korter Tartus. Võimalus tasuda
kohe. Tel 509 3455.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

ist

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik. Hind soodne.
Tel 5680 7666, sbjon1@msn.com.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

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

äp

Ehitus- ja remonttööd. Plekitööd.
Ramest Ehitus OÜ, tel 51 66 152,
www.ramest.ee.

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transporttasuta. Tel 5193 8862.

an

Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Hind 90 €.
Tel 5551 0990, www.rentexrent.eu.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

lm

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Kü

1-2toal remonti vajav korter Tartu
kesklinnas hea seisukorraga majas.
Tel 5373 8759.

Õmblustööd Tartus. Võru 50 ja
Turu 5. Individuaalõmblus ja rõivaste parandus. Kiirteenindus!
Tel 5566 0797.
Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
ehitusprahi vedu ja müük. Multilifti, kalluri ja treileri teenus (10 t).
Konteinerite rent ja vedu. Hind 20
€/h või 0,7 €/km. Tel 5852 3333,
laur12@hot.ee.
Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Teenused
AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.

ia
aastoran
res

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
http://vagamama.weebly.com
Küsi pakkumist tel 747 7093.

Tervis
Tule! Aitame! Efektiivne abi
alkoholisõltuvuse korral 98%.

20.–21.10 kl 10–18 Südame Tarkuse Päevad Tartus Vanemuise
48. Esinevad Mai-Agate Väljataga,
Lille Lindmäe, Ingvar Villido,
Ralf Neemlaid, Fred Jüssi jt. Kava
www.helisevsonum.ee. Üks päev
9/7 €, kaks päeva 15/12 €. Info tel
503 5599.

LEIA SOBIV HIND?

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Lõunakeskuse Taluturul avatud
UUS LEOKI KALAKIOSK
Müügil:
• vikerforell
• angersäga
• paalia

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.

E - P 10 - 20

8. novembril kell 19

Vanemuise Kontserdimajas

Külalised: MTJ, Boris Lehtlaan, Ants Nuut,
Lõõtspillivirtuoos Heino Tartes & sõbrad,
Seelikuküttide lahedad mutid, Raimo Aas,
Lembit Tähepõld, Alen Veziko
Piletid alates 10.- Piletilevi ja
Piletimaailma müügikohtades
info tel: 505 9625 kontsertkorraldus.ee

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

7

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@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
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Ootab uusi õpilasi
B-kategooria kursustele!
Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT

Oktoobri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

