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ÜHEST SUITSUANDURIST EI PIISA!

Kvaliteetne
TAMREX suitsuandur

8.- €

Nupu vajutus
vaigistab anduri
5 - 10 minutiks

SUITSUANDUR
PEAB OLEMA
IGAS ELURUUMIS!

IGAS KODUS
OLGU VÄHEMALT
ÜKS TULEKUSTUTI

• suitsuandurite puudumine või vale
paigutus võib põhjustada tulesurma,
kuna üks suitsuandur ei pruugi tuvastada
tulekahju õigeaegselt
• ühe suitsuanduri kontrollala avatud
ruumides on maksimaalselt 60m2
• vaheseinad ja laest väljaulatuvad
talad vähendavad tunduvalt suitsuanduri
reageerimiskiirust
• suletud ukse taga asuv suitsuandur ei
reageeri tulekahjule teistes ruumides
• paigalda suitsuandur kindlasti esikusse,
koridori, elutuppa, lastetuppa, enda
magamistuppa ja magamistubade lähedusse ning mitmekorruselise eluaseme
korral ka trepi kohale lakke

Tulekustuti on esmane kustutusvahend
tulekolde summutamiseks. Tulekustutil
olevaid juhiseid järgides saab sellega
hakkama iga pereliige, ka suuremad
lapsed ja eakamad inimesed.
Koju sobib kõige efektiivsem ja universaalsem 6kg pulberkustuti. Tamrexi 6kg
pulberkustuti on Eestis müüdavatest
tulekustutitest parim. Kasutame efektiivseimat kustutuspulbrit, mis kustutab
samaväärselt 12kg pulberkustutiga.
Lisaks on tulekustutil on jalg, seinakinnitus, kvaliteetne ventiil, rõhunäidik ning
kontroll- ja ülerõhuklapp.

TAMREX 6kg
pulberkustuti

Kvaliteetne
TAMREX suitsuandur

49.- €

VAIGISTUSNUPUGA

12.- €

SOETA TÖÖKINDLAD TULEOHUTUSTOOTED TAMREXIST VÕI EDASIMÜÜJATELT:

Reklaamis on esitatud soovituslikud jaehinnad ja mis kehtivad Tamrexi kauplustes ning sisaldavad käibemaksu 20%. Pakkumine kehtib 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
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Lõunakeskus ehitab
uudised

Linn koondab uuest
aastast raamatupidajad

Struktuurimuudatus linnavalitsuses kolib raamatupidajad kokku
rahandusosakonda, et töö saaks paremini planeeritud, aga ka
jälgitud.
Abilinnapea Argo Annuk selgitas Tartu Ekspressile, et uuest
aastast toimetavad kõik linna arveametnikud ühise juhtimise all.
„Kui varem olid osakondadel eraldi raamatupidajad, siis uues struktuuris käib töö lõigupõhiselt. Enam ei ole ühe inimese tööpõlluks
paar kooli või lasteaeda, vaid eraldi on ostu- ja müügiarvetega
tegelejad. Uus süsteem aitab töökoormust võrdsemalt jagada ning
isikkoosseisu optimeerida.“
Annuk tunnistas, et kõige suurem muudatus ootab ees haridusosakonda, kus praegu on palgal 27 raamatupidajat. Ka peaks
ümberkorraldus tooma rahaasjadesse sujuvuse kõrval läbipaistvust. „Ei saa salata, et peale efektiivsuse on pikemaks eesmärgiks parem ülevaade finantsolukorrast. Lihtsam on puhkuste ja
asenduste planeerimine ja nii ei saa asjad jääda peitu osakonna
seinte vahele,“ vihjas Annuk pahandustele, mis mõni aeg tagasi just
haridusosakonda raputasid.
Uuest aastast jääb linna 40 raamatupidajat, mis on praegusest
6 võrra vähem. „Juhataja asetäitja koht kaob ära ning seda täitnud
Ene Must läheb pensionile,“ selgitas muutusi oma valitsemisalas
linnamajanduse osakonna pealik Rein Haak. 1975. aastast linna
heaks rüganud Mustale makstavaks kompensatsiooniks (kuue kuu
töötasu) kulub linnal koos maksudega 8782 eurot.
Töösuhe lõpetatakse ka ühe linnavarade osakonna vanemraamatupidajaga. 27 aastat rae teenistuses töötanud ametniku hüvitise maksmiseks eraldas linn reservfondist 2641 eurot.
Töökoha kaotavad veel kolm raamatupidajat haridusosakonnast, üks koht jääb vähem ka rahandusosakonna praeguse koosseisuga võrreldes. „Aastas peaks nende tegevuste järel jääma
linnale vabu ressursse umbes 56 000 euro jagu,“ võttis korralduse
numbrites kokku Annuk.
Abilinnapea Tiia Teppan, kelle kureeritav haridusosakond
kahaneb jaanuarist enam kui poole võrra, kiitis reformikava
heaks. „Valikut ju ka pole, tegemist on ühtse reformikavaga.
Igasugune muudatus toob alguses teadmatuse tõttu kartust.
Selle kartuse ennetamiseks, kaasates rahandusosakonna juhatajat, teeme aktiivselt koolide ja lasteaedade direktoritele nõupidamisi ja koolitusi. Ettevõtjana tean, et hästi mugav on, kui
raamatupidaja istub kõrvaltoas. Aga nii suure struktuuri ja allüksuste puhul pole mõeldav, et igas koolis oleks kohapeal isiklik
arveametnik.“
Rõõmust, et varasemalt paksu pahandust toonud finantsid teise
osakonda lähevad, Teppan käsi ei hõõru. „Linnavalitsuse liikmena
mingit kergendusohet pole, et saab vastutuse kellegi teise peale lükata. Haridusasutuste ladusa töökorralduse eest seisan ikka
mina.“

Neljapäev, 25. oktoober 2012

parklale teise korruse

Kuigi äripäeva ennelõunal on parklas ruumi küllaga, tekib sellest tipptundidel suur puudus. Seepärast kerkib jäähalli otsa peatselt teine korrus
autode jaoks. 
Rasmus Rekand

Et linna suurima poodidekobara külastajatel on autole vaba platsi leidmisega
sageli raskusi, asub Lõunakeskus parklat laiendama.
„Täpsemalt küll toimub areng
kõrgusesse, mitte laiusesse,“ tegi
keskuse juhataja Jaan Lott täpsustava korrektuuri terminites. „Ja
põhjus on selleks äärmiselt proosaline – nädalavahetustel ning
tipptundidel on parkimiskohtadest krooniline põud.“
Kuigi parkimiskohti on kokku

1700, näitab statistika, et teatud
perioodidel jääb vabade kohtade
arv alla 200. Loti hinnangul tuleb
sellist olukorda pidada juba ületäituvuseks, sest parkimiskohta leida pole lihtne ning sealt omakorda
soovitud poeni jõuda on ebamugav.
„Planeeritava juurdeehitusega mitte ainult ei teki kohti juurde, vaid need saavad olema väga
heas kohas. Majale lähedal,“ põhjendas Lott, miks otsustati oluliselt kallima, kahetasandilise parkla kasuks. „Ka tekib sedasi võimalus meie sandis kliimas auto talvel

parkida nii, et see ei mattuks lume
alla ning suvel ei kütaks päike seda
palavaks.“
Parkla teine korrus saab olema
samas tasapinnas liuväljaäärsete
poodidega. Alumine parkla jääb
selliseks nagu ta on praegugi.
Kuna projekt saab veel viimast
lihvi ning ehitusluba alles taotletakse, päris täpseid tärmineid
Lott välja käia ei tihka. „Valmimise kohta ei taha enne alustamist midagi konkreetsemat öelda. Mida varem pihta saame hakata, seda parem, talvel on ehitusega

alustada raskem.“
Kõige optimistlikumate plaanide kohaselt saab ehitus valmis
kuue kuuga. Kuna hanget pole
veel tehtud, ei taha Lott ka ehituse
umbkaudse maksumuse üle spekuleerida.
Igatahes võimaldab uus parkla Lõunakeskuse lähistel seisukoha leida veel sajakonnal autol.
Loti kinnitusel ei ole parkla ainus
samm arengus, mida kavandatakse, ent teistest avalikult rääkida on
liialt vara.
Rasmus Rekand

Politsei nabis kinni audivargad
Tartu kriminaalpolitseinikel
õnnestus jälile jõuda jõugule, kes järjepanu Tartust
vanu Audisid pihta pani.
Kolme meest, kellest kaks on
27aastased ja üks 57aastane, kahtlustatakse selles, et nad varastasid
augustikuus Tartu linnas Jaama
tänaval kaks sõiduautot Audi 80.
Lisaks kahtlustatakse üht meestest selles, et nii augusti- kui ka
oktoobrikuus varastas ta Tartust
veel kaks sõiduautot Audi 80. Varguste toimepanemise motiiviks oli
saada sõidukite utiliseerimisest
varalist kasu.
Kõiki kolme meest on kriminaalkorras karistatud, üks meestest oli kinnipidamise ajal varasemalt toime pandud vägivallakuri-

teo eest kohtu poolt tagaotsitavaks
kuulutatud. Prokuratuur taotles
ühe mehe vahistamist vältimaks
edasiste kuritegude toimepanemist, ka tagaotsitav isik vahistati

pärast seda, kui kriminaalpolitseinikud ta kinni olid pidanud.
On alust kahtlustada, et varastatud sõidukeid hoiustati ja lammutati juppideks Tartumaal asu-

val taluõuel. Kahtlustatavad olid
spetsialiseerunud just vanematele Audidele ning isikute eesmärgiks oli sõidukitelt juppe võtta ja
ülejäänu metalli kokkuostupunkti
maha müüa.
Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Vallo Koppel ütles, et
käimasoleva menetluse raames
on kriminaalpolitseinikud kahtlustatavatelt tagasi saanud kolm
Tartust varastatud Audit, millest kahte ei olnud nad jõudnud
veel juppideks lammutada. „Politsei kiire sekkumine ja vargustes
kahtlustatavate isikute kindlaks
tegemine tingis ka selle, et meestel ei õnnestunud varastatud sõidukite pealt tulu teenida,“ lisas
Koppel.
Juhan Lang

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

Hoia keha ja tervis tõhusalt vormis
Targa Tervise Salongis!
• Kuivvesimassaaþ
• Vibrotreening
• Laserteraapia
• Ratsutamine

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.ee
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Olümpial käinud Eesti parim naisrattur Grete Treier lööb uue baasi avamise puhul klaase kokku legendaarse rattatreeneri Jüri Kalmusega. 
Andres Tennus

Miks Rimi
tüssab?

Katrin Bats
Rimi pressiesindaja
Terminali erinevad võimalused
ning lahendused on hetkel arendusjärgus ning tulevikus on sellega
kaasnev kasutuskeskkond kindlasti
veel täiuslikum.
Kaardile kogutud Rimi raha kehtivusaeg on üks aasta. Selle kohta
ilmub ka kliendi ostutšekile kuu
aega enne aegumist vastav teavitus, mis soovitab aeguma hakkava
raha ära kasutada. Varem kogutud
Rimi raha kasutatakse ära esmajärjekorras.
Seega, soovitame klientidel
aeg-ajalt kogutud Rimi raha ära
kasutada, sel juhul ei teki olukorda,
kus raha aegub.
Hetkel on ilma kõiki fakte teadmata raske kommenteerida, miks
antud kliendil Rimi raha ei kogunenud. Selgituse saamiseks soovitame kindlasti ühendust võtta kliendikeskusega telefonil 605 6333.
Terminali pakkumiste hulgas
oli tõepoolest sulajuust, mille
kilohind oli ekslik. Tegemist on
sisestamisel tekkinud inimliku
eksimusega, mille pärast palume
vabandust! Kindlasti ei tehta selliseid vigu tahtlikult.

Kõigil, kel soov järgmised viis
aastat Vanemuist juhtida, tasub
5. novembriks saata teatrisse elulookirjeldus koos visiooniga arengust aastatel 2013–2017.

Ülikooli jalgratturid
kolisid uude koju
Et Tartust võiks tulevikuski
sirguda rattureid, kes Pikkuusi, Kirsipuu, Salumäe
ja Taaramäe seatud latti
hoida või suisa kergitada
suudaks, kolisid ülikooli
velomehed uude kodusse
Emajõe ääres.
Varem Pepleri tänaval rattaid
hoidnud ja treeninud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi
ratturid hakkavad nüüd trennis
käima Ujula tänava spordihoone
ellingus.
„Eelmine koht oligi ju ajutine peatuspaik. Ajutine üheteistkümneks aastaks,“ muigas staažikas rattatreener Jüri Kalmus.
Pea viis kümnendit rattatreeneri
ametit pidanud mees peab vastse baasi oluliseks eeliseks ka näiteks seda, et sisehall ja jõusaal on
nüüd kohe naabruses. „Pisut on
siin veel harjumatu, aga küll see
kodutunne ka varsti tekib.“
Miks üldse rattasportlastel
sellist keskust vaja, käib ju trenn
peamiselt metsas või maanteel
ning pole väga vahet, kus kuuris
rattaid hoida? „Meie kliimas on
sõiduaega ikka päris napilt. Talvel lumega või isegi sügisese pori
ning ligaga lastega väljas trenne ei tee,“ selgitas Kalmus, kel
juhendada paarkümmend last.
Nüüd, mil ruumi rohkem, võib
hoolealuseid lisanduda.
Treener tõdeb, praegu pole
just ala hiilgeajad. „Algõppeks
on meil materjal olemas, aga juu-

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AUTOABI 24h: 5618 5701
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
ILA

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

Samsung Estonian Cup rattasarja võitnud Caspar Austa särgi võtab
vastu Raivo Rand ehitusfirmast Rand ja Tuulberg.

Raamatulaat

Ülikool 380

27. oktoobril kell 11–15 peetakse
Eesti kultuuriseltside eestvedamisel ERMi näitusemajas raamatulaata. Valik ulatub muhedatest
murdekeelsetest lasteraamatutest põnevate teadustrükisteni.

Tartu ülikooli 380. aastapäev tipneb 25. oktoobril asutamispäeva
kontserdiga (kell 18 aulas), kus
tulevad ettekandele barokiaja
muusikapärlid ja Bachi kantaat
„Nüüd vaikige ja ärge lobisege“.

231 953

Tammeka viimane
mäng

eurot läheb maksma ehitustööde
jätk Mart Reiniku kooli algklasside
majas. OÜ PVH Ehitus ja OÜ E&G
ühiselt remondivad tualetid ja
garderoobid ning viis klassiruumi.

Jalgpalliklubi Tammeka peab
laupäeval kell 14 Tamme staadionil hooaja viimase kodumängu.
Peaks tartlased alistama külalised
Paidest, säilib ka võimalus meistriliigasse püsima jääda.

Algab talveaeg
Pätt puistas viinakeldrit
Ajavahemikul 13.–22. oktoobrini
pani keegi kurikael Tartus Kraavikalda tänaval maja abiruumist
pihta üle 30 pudeli viina, lisaks
veel valge maastikujalgratta Fuji.

Tasuta muuseumisse
Ülikooli 380. sünnipäeva puhul
võtavad TÜ ajaloo muuseum,
kunstimuuseum, botaanikaaed
ning tähetorn 25. oktoobril külalisi vastu ilma piletiraha küsimata.

Uuselamud Ihastes

niori eas, neil, kes koondise uksele juba koputavad, on paremat
varustust vaja. Ratasteks, mille
hind jääb kolme ja kuue tuhande
euro vahele, ei jätku raha ei lapsevanematel ega ammugi klubil.“

Varakult sadulasse
Hoolimata keerulisest seisust rahaasjades, kutsub Kalmus trenni nii poisse kui tüdrukuid ja sootuks nooremaid, kui
oskaks arvatagi. „Caspar Austa
juhendamisel on meil nüüd ka
BMX grupp. Ja juba 4–5aastastel õnnestub rattal tasakaal ning
õige kehavalitsemine kõige kiiremini selgeks saada. 13–14aastastel ja vanematel tuleb see hoopis
raskemalt. BMX on heaks ettevalmistuseks ka neile, kes hiljem
maanteele lähevad.“
Väitega, et rattasport on üpris

ohtlik, Kalmus täielikult ei nõustu: “Ohud varitsevad igal pool.
Ka jalakäijaid. Jalgrattasport on
üks parimaid alasid, mis aitab
iseseisvuda, mehistuda. Siin
omandatud kiiret reageerimist
ning otsustusvõimet läheb iga
päev vaja läbi terve elu!“
Spordihoone elling sai valmis
2007. aastal koos spordihoone juurdeehitusega. Senimaani
oli kogu hoone sõudjate kasutada, kes hoiavad ja hooldavad seal
sõudepaate.
Tänavu suvel said umbes kolmandiku 450 m2 ellingust oma
kasutusse ratturid. Ümberehitustöid toetas ja teostas ratturite pikaajaline sponsor
Rand&Tuulberg. Samuti pani õla
alla Tartu ülikool koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga.
Juhan Lang

kohustus korrastada ka jõeäärne
haljasala.

Ranna pst 26 neljahektarisele
krundile Ihastes Tartu linna ja
Luunja valla piiril nähakse linna
värske planeeringuga ette 12
elamut ja paadikanal. Koos elamupiirkonna arendamisega on

Pühapäeva öösel kell 4 tuleb taas
kellaosutid tunni võrra tagasi kruttida, sest algab talveaeg.

Tööstuslinn Tartu
26. oktoobril toimub linnamuuseumis 30. linnaajaloo päev,
kus senisest enam pööratakse
tähelepanu peamiselt haridus- ja
kultuurilinnaks tituleeritud Tartu
majanduselule. Avatud on näitus
„Eesti töös on Eesti kuld. Tartu
tööstus 1920–1940”. Päeva lõpetuseks esitletakse ka muuseumi
18. aastaraamatut.

Parim kodanikuühendus
Tartu Ärinõuandla ootab oma
kodulehel vihjeid, keda pärjata
aasta mittetulundusühenduseks,
vabakondlaseks ja/või kodanikeühenduste tegevuse toetajaks. Et
avalik tänu ärgitab uutele tegudele, on iga ettepanek teretulnud.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Toomemäel puude vahele koormaköisi kinnitavat noormeest
kohates ei tasu ehmuda – algab lihtsalt omapärase tasakaaluala
Reio Laurits
järjekordne trenn. 

Oktoobri lõpuni

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
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Vanemuine otsib juhti

Rimi tekitas uue, siinmail seninägematu süsteemi niiöelda individuaalsetest pakkumistest. Poeustel on targad masinad, terminalid,
mille ekraan kuvab kundedele
personaalsed soodushindadega
tooted.
Miks ma neidsamu eripakkumisi
ei näe arvutist, Sinurimi lehelt? Palju mõistlikum oleks eelnevalt arvuti kaudu välja vaadata, kas poodi
ikka on asja.
Lisaks miks teenitud punktidsendid nõnda kiirelt aeguvad.
Ka näitab süsteem, et mul on
null punkti, ehkki alles eile käisin Rimis lausa kahel korral ostu
tegemas.
Ning kõige olulisem – terminal
kiidab, et saan osta sulajuustu hinnaga 0,99 senti ning kilohind sel
puhul tuleb kolme euro alla. Juustukarp kaalub 200 grammi. Kuidas ma ka ei rehkenda, tuleb kilo
hinnaks ligi 5 eurot. Miks sedasi
tüssatakse? Väga paljud säästlikud
tarbijad võrdlevadki peaasjalikult
kilohinna alusel.
Loogiliselt võttes arvutab süsteem automaatselt kaupadele
kilohinnad. Kas siis toote kaal on
sisestatud valesti või ongi tegemist
„kogemata“ ise tehtud eksitusega,
et ikka rohkem ostma meelitada ...
Palju neid leidub, kes viitsivad üle
rehkendada, et poeisandate arvelaual mõni nupp enda kasuks taas
nihu pole läinud?
Rehkendusvõimeline poeskäija
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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.

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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70aastane leivatükk
meenutab näljahäda
KULTUUR

Neljapäev, 25. oktoober 2012

Palametsa
pajatused

Suurkooli 1942. a
sügissemestrist
Sõjaaegsele Tartu ülikoolile oli 1942.–1943. õppeaasta ainus enamvähem normaalse akadeemilise tööaasta taoline. Pea kõik senised
teaduskonnad alustasid jälle tööd, mis kestis kevadsuveni. Erandiks
oli usuteaduskond, mis arvati natside nõudel ülikooli koosseisust
välja. Küll lasti teoloogide ettevalmistust jätkata omaette usuteaduse instituudina ja seda võimalust ka kasutati.
Kui 1942. a veebruaris olid võimud lubanud jätkata õppetööd
ainult kolmes sõjaliselt tähtsas fakulteedis: arsti-, loomaarsti- ja põllumajandusteaduskonnas, siis nüüd lisandusid – nüüdisterminoloogiat kasutades – ka nn „pehmed erialad“. Kogu õpetus pidi toimuma hästi kokkusurutult sõjaaegsete Kriegssonderlehrgangide elik
õppekavade alusel. Need välistasid olulises osas teadusega tegelemise. Vabaks jäänud õppejõude soovitati suunata tööle abijõududena
kohalikesse omavalitsustesse. Kehalise tootva töö osas polnuks neist
niikuinii suuremat kasu olnud.
Probleeme tõusis just uute üliõpilaste vastuvõtmisega. 1921–1924
aastakäikude noortelt nõuti – olusid arvestades täiesti ebareaalselt
– eelnenud aastast tööteenistust Saksamaal. Kuna selliseid noori ei
olnud, siis võrdsustati tööteenistusega abiteenistus Saksa relvajõududes (politseipataljonid) või Eesti omakaitses, tütarlastele aga abiõdedena haiglates või kantseleipreilidena ametiasutustes. Määrav
oli vormikohane tõend, mida võis piisava koguse peki ja või olemasolul küllaltki hõlpsalt hankida „mõistvalt“ sakslasest ametimehelt.
Ainult et tuli teada, kelle poole pöörduda – mitte igaüks ei olnud
tehinguga nõus. Vastuvõetavate arvudeks anti arstiteaduskonnas
175, juuras 100, filosoofiateaduskonnas 75 ja matemaatika-loodusteaduskonnas samuti 75 üliõpilaskohta.
Õppeaasta algas tavalisest kuu hiljem – 15. oktoobril. Põhjus: nii
tudengitel kui teenistujatel ning noorematel õppejõududel tuli „lõpuni
anda oma panus lõikusabikampaaniasse“. Põllumajanduses nappis teadagi tööjõudu ja saagi koristamisel „pidi linn ulatama maale oma abistava käe, et talupoeg saaks õigeks ajaks ettenähtud normid täidetud“.
Avaaktus peeti 1942. a 21. oktoobril aulas, mille loovutas selle tarvis ikka veel peahoones paiknev Wermachti välikomandatuur. Rektor Edgar Kant toonitas oma õige pikas kõnes, et ees seisab pingeline, töörohke ning raske akadeemiline aasta. Küttega on kitsas, seda
ei jagu piisavalt kõigile ülikooli kasutuses olevatele vähestele ruumidele. On puudu paljudest laboratoorseteks töödeks vajalikest materjalidest. Sõjaaegne ülikool ei saa olla endine oma hoolealuseid igati toetav ja kaitsev alma mater. Aga sellele vaatamata on kõigi 2325
immatrikuleeritud üliõpilase ja kogu muu ülikoolipere usk lõppvõitu vankumatu! Kuidas teisiti saigi kohalviibinud kõrgete Saksa ametimeeste kuuldes väljenduda.

Põllumajandusmuuseumis on külas näitus
Peterburist. Blokaadiaegset eluolu ilmestab
muu hulgas leivatükk,
mil vanust seitse kümnendit.
Muuseumi näituste osakonna juhataja Mare Viiralti sõnul sai sõprus neevalinlastest kolleegidega alguse
mitme aasta eest. „Tahtsime
viia enda leiva ajaloost rääkivat näitust „Leib on talu
peremees“ Eestist väljapoole. Peterburis tunti huvi ja nii
hakkasid suhted arenema.“
Vastukaubana pidi venelaste näitus „Blokaadiaegne leib“
Eestisse jõudma juba möödunud aastal, ent tegelikult oli
pidulik avamine eelmisel reedel. Viiralt peab 19 stendist
koosnevat väljapanekut mõnes
mõttes isegi hirmuäratavaks.
„Jääb alatiseks saladuseks, kui
palju inimesi Leningradis aastail 1941–1945 nälga suri. See
arv on kindlasti üle miljoni
ning nende hulgas oli ka eestlasi ja mitte vähe.“
Sakslaste piiramisrõngas linna jäid varustusteedest blokeerituna peale 2,5 miljoni elaniku
ka kolm armeed ja Balti laevastik. Toiduaineid jaotati talongide alusel. Päevaseks leivanormiks anti töölisele 250 grammi
leiba, lapse või ülalpeetava tarvis oli seda veelgi vähem, vaid
150 grammi.
„Kuues toimivas leivatehases oli äärmiselt karm kontroll
ning jahu säästmiseks pandi
sellele lisaks õlikooki, sojajahu,
kliisid ja isegi tselluloosi Näiteks aganaleib on ka eestlastele
ajaloost vägagi tuttav,“ tõi Viiralt paralleele. „Kuidas jätkati leivaküpsetamist „tattninade” ja peergude valgel, soojendades vett lõkketulel, segades
käsitsi tainast, sest elektrit tihtipeale polnud. Sõdurid valva-

mas iga liigutust, püss käes, ja
samal ajal niidab nälg halastamatult iga päev teadmata arvu
inimesi …“
1941. a novembri lõpus
õnnestus rajada autotee üle
Laadoga järve jää. „Elu teeks“
ristitud kanal, mille kaudu
sai vedada linna toiduaineid.
Tihti vajusid masinad läbi jää.
Autod uppusid, aga osad jahukotid tiriti vettinunagi järvepõhjast üles, et saada väärtuslikku materjali leiva küpsetamiseks.

Jõuluks pool sibulat
Aastavahetuseks tehti linna
poolt kingipakk lastele – pool
sibulat ja Gruusia mandariin.
Ja sedagi ei saanud kaugeltki
mitte kõik, vaid vitamiine jätkus ainult töötavate inimeste
lastele.
„Näituse sõnum on küll traagiline, kuid mitte lootusetu.
Kõlama jääb leningradlaste hingejõud ja inimlikkus karmil ning
ohv r iter ik k a l
blokaadiajal,“
resümeer is Viira lt.
Ta loodab,
et jõuludeni avatud
n ä it u se
m a hutavad
o m a
ek sk u rsioonipl a a n ide s se paljud klassid. „Usun, et see
ainulaadne väljapanek rändab
veel mitmel pool
maailmas. Originaalmaterjalid on
nii vene kui inglise
keeles. Ja just vene
koolid võiks meie

külastamisest iseäranis huvitatud olla. Pole ju väga palju terve riigi peale näitusi, mis vene
kogukonda kaasaks ja kõnetaks.“
Avamisel käinud Vene lütseumi laste näitel, kes kuulasid kõrv kikkis ja hiirvaikselt,
usub Viiralt, et Ülenurmel on
põnevat ajasisustust pakkuda
igas vanuses koolijütsidele, aga
kindlasti ka täiskasvanutele.
Rasmus Rekand

Vadi martüürium „Tagasi
Eestisse“
Laupäeval, 27. oktoobril kl 19 esietendub Vanemuise väikeses majas
Urmas Vadi autorilavastus „Tagasi
Eestisse“.
Žanrilt on tegemist lavalise reisikirja-martüüriumiga. Näidendi ja
samanimelise, äsja raamatupoodidesse jõudnud romaani sünd on
tihedalt seotud autori enda Austraalias veedetud ajaga.
„Mõte kirjutada samal ajal nii
romaan kui näidend oli mul algusest peale olemas, tahtsin, et tekiks
mäng nende kahe eri meediumi
vahel. Näidend ei ole siiski romaani
täpne dramatiseering, olen kuulanud erinevate inimeste soovitusi, visanud palju üleliigset välja
ja tegelenud peategelase looga
ning nende teemadega, mida
tema kannab,“ ütles Urmas
Vadi.
„Kuidas on muutunud meie
identiteet ja eestluse mõiste
nüüd, kui kõik piirid on valla... Me kindlasti ei naeruväärista neid teemasid, aga
meie käsitlus on mänguline, mitte tõsi-nürimeelne.
See lavastus võiks aidata
inimestel, kes arvavad, et
nad on väikesest Eestist ja
teevad väikesi asju, rahulikumalt hingata,“ lisas ta.
Lavastuse kujundusliku poole
on kokku pannud Rainer Sarnet ja
Urmas Vadi, helikujundaja on Külli
Tüli, videokunstnik Henry Griin ja
valguskunstnik Martin Meelandi.
Lavale astuvad Rein Pakk, Raivo
Adlas, Maarja Mitt, Marika Barabanštšikova, Helena Merzin, Karol
Kuntsel jt.

MTÜ Hingekeel ootab oma meeskonda vabatahtlikke
tugiisikuid psüühiliste erivajadustega inimestele
ja teisi valdkonna arendamisest huvitatuid!
Läbi eneseteostuse saad annetada aega,
et aidata inimesi, kes sind vajavad.
Tugiisiku töö sisuks on täiskasvanud psüühikahäirega
inimese jõustamine ja juhendamine tema kohustuste
täitmisel, õiguste teostamisel ning toimetulekul
raske olukorraga ja sobiva töö leidmisel.
Tööks sobiv vabatahtlik on vanuses 30+ eluaastat ,
empaatiline, meeskonna töös toimetulev,
organiseerimisvõimeline, sotsiaalselt tundlik,
suhtlemisaldis ja väljakujunenud vastutustunde ning
väärtustega inimene.
Info ja registreerumine: 56 888 660,
signe.uustal@gmail.com
www.hingekeel.com
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ehk esimest korda ajajana põdrajahil
Seisame, ajakirjanikuhakatised, üksteise kõrval viiekümnemeetriste vahedega, seljas helkurvestid ja jalas
kummikud. Meid kutsutakse ajuks ja iga hetk on algamas
ajujaht.
Ei, tegu pole ettevõtluskonkursiga,
mis aitab noori ettevõtjaid uuenduslike
ettevõtete loomisel. Ees laiub hoopis tihe
kaasik. Oleme kaastudengite Brit Laagi ja Peeter Liigiga Ahja jahiseltsi hooaja
esimesel põdrajahil.
Kahekümne nelja pealine jahimeestepunt, kuhu kuuluvad nii mehed püssidega kui ka ajajad, rivistati üles kell üheksa
hommikul Ahja poe ees. „Lasta on meil
viis põtra. Nendest üks lehm, kaks vasikat, kaks pulli. Ma arvan, et laseme ka
põrsast,“ rääkis jahijuht Uno Siitoja ülesrivistatutele. Kui relvaload ja muud vajalikud dokumendid kontrollitud, pandi paika, kes kuhu minema peab ehk kus püssiga mehed pesitsevad ja kust aju ehk ajajate salk oma jalgadele valu andma hakkab.
Ajajate eesmärk on kõndida ühtses rivis ja
teha kõva lärmi, et põdrad jookseksid otse
jahimeestele „sülle“. Omavahel suheldakse raadiosaatjate abil.

Aju liigub
Siitoja selgitas meile, mida endast
kujutab jahis ajaja roll: „ Teie lähete rivisse, kõnnite ühtsel joonel ja teete häält.
Kes vilistab, kes laulab, kes hõikab. Ajajateülem annab mulle märku, et hakkame tulema, kas kütid on üles rivistatud,
ja siis aju hakkab korraga liikuma. Kogenumad ajajad koordineerivad kogu asja,
annavad märku, et liikuge kiiremini või
oodake.“
„Liigume,“ kostub paremalt, kusagilt eemalt, ajujuhi hüüd. Lähebki lahti,
mõtlen ma. Eks väike hirm on sees ka,
sest põtra olen ma eelnevalt näinud vaid
kaugelt ja sedagi loomaaias. Erilist taht-

mist suure mürakaga tõtt vaadata ei ole.
Seega loodan, et suudan teha piisavalt
kõva häält, et suur loom must suure kaarega eemale hoiaks.
Paremalt kostuvad kogenud jahimeeste hüüded “Põõruu“ või siis „Põõu“, täpselt ei saagi aru. Mina valin indiaanihüüde. Esiteks sellepärast, et see on võimas
ja kostub kaugele, teiseks on see hea viis
säästa veel pooleldi haiget kurku. Kolmandaks, see tundub lihtne lahendus,
sest kui aus olla, siis palju raskem ülesanne on läbi murdmine sellest tihnikust,
mis mind igalt poolt ümbritseb. Nähtavus on heal juhul 20, halvemal juhul 5
meetrit.
Paremalt ega vasakult pole ei Britti
ega Peetrit enam näha. Katsun enamvähem sama kiiresti liikuda, kui hääled
mu ümber. Aga ega lihtne see ülesanne ei
ole, sest tegu on tõesti sõna otseses mõttes padrikuga. Alguses üritan kõik tihedamad kohad läbida ringiga, kuid kui
aru saan, et väike kõrvalpõige tähendab
seda, et teised ajajad liiguvad kiiremini
ja on juba kaugemale jõudnud, valin uue
taktika: lähen nagu tank läbi kõigest,
mis mu teele juhtub.

Norrakatel suusad p**s!
Kõige raskem on ajuga sammu pidada.
Vähemalt pole ma oma probleemiga üksi.
Kui paremal käel sammuv Peeter tundub
häälte järgi olevat ülejäänutega enamvähem õige joone peal, siis meie Britiga
hakkame natuke maha jääma. „Kaugel
oled?“ hüüab Brit minule üha tihedamini
ja mina edasi Peetrile. Ainult et Peeter on
aeg-ajalt nii kaugel, et ei kuulegi mu hüü-

Esmakordselt põdrajahil ajajatena: Tartu ülikooli magistrandid Eveliis Eek, Brit Laak, Peeter Liik. 

du. „Paneme jooksuga, me peame ühtset
rivi hoidma, nad on kõik meist juba eespool,“ hõikan Britile vastu.
Aeg-ajalt saame ühtsele joonele tagasi ka. Sellest annab märku see, et nii
„PÕÕÕRUUU!“ häälitsus kui Peetri hääl
on jälle lähemal. Vahepeal näen vilksamisi
Peetri helkivat vesti ka. Ta on nüüd valinud
tavahäälitsuste asemel veidi improviseerituma lahenduse. Kuna spordilembeline
kursusevend vaatab iga päev oma lemmik
Youtube´i videot Andrus Veerpalu kullasõidust Torinos, siis röögib ta Mati Alaveri
matkides „LÄÄÄÄÄÄÄKS!“ ja „Norrakatel
suusad p**s!“.
Jaht muutub ekstreemsemaks, kui
pinnas mu jalge all muutub üha vesisemaks. Nii mõnigi kord avastan end keset
mülkataolist ala, kust ainus viis edasi saada on otse läbi pori ja vee. Mõned
minutid hiljem astun kogemata sügavale
mutta ja jään mõnekümneks sekundiks
oma kummikutpidi kinni. Aga eemalduvad hääled motiveerivad kiiremini välja
rabelema ja tempokamalt edasi liikuma.
Ei tahaks ju oma elu esimesel ajujahil jätta tossikese muljet või teisi alt vedada.

Hüvasti, põder!

„Kõik, kellel on püssid, tõstke käed!“

Kõige salakavalamad on kohad, kus
risti-rästi oksad, puud. Näed küll, et on
vesine, aga kui jala vahele suskad avastad
end sügavast porist. Ei hullu, läbi raskuste tähtede poole!

Ja siis kõlab esimene lask, millele järgneb kohe ka teine. Mõned minutid hiljem laiub otse mu ees lagendik. Kõlavad järgmisedki lasud. Tundub, et kõik
põdrad on ühtäkki otsustanud täpselt
õigesse kohta liikuda. Peeter hõikab, et
tuleksin tema juurde. Ja seal ta ongi. Ei,
mitte Peetrist ei käi jutt, vaid eluküünla minetanud põdrast. Tegu on pulliga.
Varsti jõuab Brit ka meieni. Selgus, et ta
oli tihnikus kursilt kergelt kõrvale kaldunud. „Saate aru, ma kõndisin nii, et mulle tungis kummikusse oks ja kui ma seda
välja hakkasin tõmbama, siis kukkus ta
maoli maha,“ jagab ta meiega oma emotsioone.
„Ma kukkusin suurde kraavi üheks
minutiks sisse, jäin kummikut pidi
mudasse kinni ja terve minuti maadlesin, et end sealt välja tõmmata,“ ei jää ka
mina metsajuhtumisi jagades jänni.
Peeter usutleb jahimehi, et välja selgitada, kes paugu tegi. Selgub, et lask tuli
viiekümne meetri pealt. Jahimehed hakkavad koos ajajatega ükshaaval lagendikule ilmuma.
„Tee peal jahimehest möödudes leidsin maast hülsi, mõtlesin, et võtan
suveniiriks, aga öeldi, et ei tohi. See
olevat rangelt keelatud. Noh kui jääb
metsa maha ja ei leia teda peale lasku üles, siis jääb, aga üldiselt ei ole, et
võtan lihtsalt kaasa. Pärast võibolla
kukub ta vales kohas maha ja tembeldatakse jahimees veel va kriminaaliks,“

PUUDE HOOLDUSTÖÖD
Ohtlike puude lõikus ja langetamine,
puude hoolduslõikus ja hekitööd,
okste purustamine ja äravedu,
kändude freesimine,
tormikahjustuste kõrvaldamine

56 866 157
info@nordicarb.ee | www.nordicarb.ee

Kadri Ugur

arvab Brit.
Tundub, et jaht on selleks korraks läbi,
sest tunni aja jooksul sai lastud suisa neli
põtra: üks pull, üks lehm, kaks vasikat ja
lisaks veel ka üks metssiga.

Head ajajad
Ühe peamise põhjusena, miks jaht oli
sedavõrd edukas (nii õnnestunud jahti ei
olevat viimase kahekümne aasta jooksul olnud) toodi head ajajad, kelle hulka kuulusime ka meie, Tartu ülikooli
magistrandid. Kes ikka koera saba kergitab, kui mitte koer ise. Uurisime kogenud ajajalt Tauno Kusmalt, mis teeb ühe
ajaja heaks.
„Oluline on mitte ära eksida ja olla
metsas hea orienteeruja . Kes on metsas
käinud, võib ajju minna. Lihtsalt tuleb
teistega sammu pidada, et aju ära ei
vajuks. Paremale-vasakule on vaja kuulata, kraavile jõudes on vaja oodata, et
teised järele jõuaks. Vahepeal on selline
tihnik, et ei näe ega kuule enam midagi, siis peab lihtsalt hästi orienteeruma,“
ütles ta.
Täna oli äärmiselt edukas jaht, sest
tegelikult lasti selle hooaja põdranorm
täis, v.a üks põdrapull, kes jäi laskmata.
Ka jahimehi usutledes selgus, et kõik jäid
jahiga väga rahule, sest meid soosis nii
ilm kui jahiõnn. Jahijärgsed emotsioonid
olid vägevad meilgi.
Eveliis Eek
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Huvitav, miks pealtvaatajad
enne tema esinemist nii kõvasti plaksutavad?” küsib üks taustalaulja teiselt.
“Mis seal imestada! Ta ju ise
ütles, et ei hakka enne laulma,
kui saabub vaikus!”
***
Konsultatsioonil.
“Öelge palun, professor,
kuidas saab minu häält kõige
paremini rakendada?”
“Te võiksite väga hästi appi
karjuda, kui teie majas peaks
tulekahju puhkema!”
***
“Mida te praegu kirjutate?”
“Komöödiat.”
“Uskumatu! Teie - ja komöödiat!”
“Täiesti tõsi. Ilma naljata!”
“No siis usun küll.”
***
Uppuvalt laevalt üle noatera
pääsenud venelastest laevameeskond langeb inimsööjate
kätte vangi. Nood hakkavad tegema ettevalmistusi pidusöögiks.
“Seltsimehed inimsööjad!”
pöördub nende poole laeva
kapten. “Kas teil on kollektiviseerimine läbi viidud?”
“Ei ole.”
“Kas teil on olnud isikukultust?”
“Ei ole.”
“Kas teil on viidud läbi poliitilisi või põllumajanduslikke
kampaaniaid?”
“Ei ole.”
“Sellisel juhul ei saa ma küll
aru, mis teid nii metsikuks on
teinud?”
***
Stirlitz annab ukse taga kella. Keegi ei ava. Stirlitz koputab. Uks jääb suletuks. Stirlitz
taob rusikatega vastu ust - ei
midagi. Stirlitz taob jalgadega.
Ei mingit liikumist. Stirlitz lööb

peaga vastu ust.
“Kedagi pole kodus,” mõtles
Stirlitz.
***
Purjus jänes lamab maanteekraavis. Tuleb lõvi, näeb
jänest, aitab ta jalule ja püüab
maanteele juhtida. Jänes teeb
silmad lahti ja käratab:
“Mis nüüd, semu? Tahad
vastu vahtimist saada? Pane
tagasi, kust võtsid!”
***
Hullumajas heliseb telefon.
Mehehääl ütleb:
“Vaadake, palun, kas palatis
number kümme on kedagi?”
“Ei, seal pole kedagi,” vastab
valvearst.
“Tähendab, mul õnnestus
siiski põgeneda!”
***
“Kuidas teie nimi on?” küsib
professor üliõpilaselt.
“Peterson,” vastab tudeng,
nägu laia naeru täis.
“Ma ei mõista, mis siin naerda on?”
“Aga esimene küsimus sai ju
edukalt ära vastatud!”
***
Kaks korsiklast vestlevad.
“Oled sina alles laiskvorst!
Muudkui magad päevade kaupa. Ma ei kujuta ette, kuidas sa
ennast küll ära elatad. Seda, et
sa tööd ei viitsi teha, ma tean.
Aga sa peaksid vähemalt naise
võtma ja karja lapsi muretsema, et need sinu asemel töötaksid ja sind üleval peaksid.”
“Kuule, see on ju päris hea
idee,” vastab laiskvorst. “Ega sa
ei oska öelda, kust ma mõne
raseda naise võiksin leida?”
***
“Mis, kas härrat ei olegi kodus?
Äsja nägin teda just läbi akna!”
“Jah, aga härra nägi teid ka.”

ristsõna
Ristsõna
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Eestlanna Pariisis
Draama, alla 12 a mittesoovitatav

“Eestlanna Pariisis” on draama kahest eesti naisest
Pariisis. Eesti väikelinnas elaval Annel (Laine Mägi)
avaneb võimalus asuda tööle Pariisi, hooldades
seal nõudlikku väliseesti vanaprouat Fridat (Jeanne
Moreau). Üksildase suurilmadaami ja provintsist pärit
lihtsa naise suhe muutub aga keerukaks ja peatselt
ootavad neid ees sündmused, mis muudavad mõlema elu igaveseks. Ilmar Raagi kirjutatud ja lavastatud „Eestlanna Pariisis“ maailmaesilinastus toimus
augustis Šveitsis prestiižika 65. Locarno filmifestivali
põhivõistlusprogrammis, kus film võitis oikumeenilise žürii auhinna. Eesti ekraanidele jõuab „Eestlanna
Pariisis“ alates 12. oktoobrist.
Eesti väikelinnades ja Pariisis üles võetud linateose
peaosades mängivad eestlanna Laine Mägi ja legendaarne prantsuse filmidiiva Jeanne Moreau, kes on
tuntud François Truffaut‘, Michelangelo Antonioni,
Orson Wellesi jt tipprežissööride filmidest. Lisaks teevad filmis kaasa Patrick Pineau, Ita Ever, Ago Anderson jt tuntud näitlejad.
“Eestlanna Pariisis” stsenarist-režissöör on Ilmar

Kino

Raag, kaasstsenaristid on Agnès Feuvre ja Lise Macheboeuf. Filmi operaator on Cesar´iga pärjatud Laurent Brunet Prantsusmaalt.
Eesti-Prantsuse-Belgia koostöös valminud filmi
produtsendid on Riina Sildos Eestist, Miléna Poylo ja
Gilles Sacuto Prantsusmaalt ning Philippe Kauffmann
Belgiast. Aastal 2008 valiti „Eestlanna Pariisis“ esimese eesti projektina Cannes’i filmifestivali Cinefondationi projektiturule L´Atelier.

Ristiisa pubi
25.10 kell 20.30 Privil

Cinamon

27.10 kell 21.30 Sailors Duo

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Tartu Jaani kirik

26.10–1.11 kell 12, 14.15, 16,
18 Zambesia (eesti keeles)

2.11 kell 18 Tõnis Mägi heategevuslik hingedepäeva
kontsert

26.–31.10 kell 20, 22.15; 1.11
kell 22.15 Pahaendeline
26.–30.10 kell 19.45; 31.10
kell 20; 1.11 kell 18.45 Mavericks – lainet püüdmas
26.10–1.11 kell 19 Kõik muusikud on kaabakad
26., 29.10–1.11 kell 12, 14;
27.–28.10 kell 11.30, 14 Hotell
Transilvaania (eesti keeles)
26.–31.10 kell 12.30, 17.15,
19.15; 1.11 kell 12.30, 17.15
Lootus tärkab
26.–30.10, 1.11 kell 15.45,
20.30, 22.30; 31.10 kell 15.45,
20.30, 22.45 Räpane amet

Tartu Peetri kirik
31.10 kell 19 Harmooniumimuusika festival: Alo Ristingu 5-osalise kooriteose Gloria in excelsis Deo ettekanne
1.11 kell 19 Harmooniumimuusika festival: Harmooniumikontsert
2.11 kell 19 Harmooniumimuusika festival: Tartu organistide kontsert

Tartu Rooma-Katoliku
kirk
1.11 kell 19.30 Hingedeaja
kristallid

26.10–1.11 kell 12.45, 17.05
Eestlanna Pariisis

Tartu Salemi kirik

26.10–1.11 kell 16.15 KummiTarzan

3.11 kell 16 hingedepäeva
kontsert Noored ja klassika

26.10–1.11 kell 18.15 Armastusega Rooma

Tartu Uus Teater

26.–31.10 kell 14.30; 1.11 kell
14.30, 19.45, 21.45 Metslased

2.11 kell 19 IDeeJazz 2012:
JaZZeppelin, Lapland, RADAR
comeback ja Sofia Rubina &
DJ Margus Peterson

26.–30.10 kell 15, 17.45, 21;
31.10–1.11 kell 15, 21 Seenelkäik

Tartu ülikooli ajaloo
muuseum

26.10–1.11 kell 13.30 Vaprake

27.10 kell 17 Mu süda laulab...

26.–30.10 kell 22 Ajasõlm

31.10 kell 17.45 Frankenweenie
31.10 kell 23 Astraal
31.10 kell 22. 15 11-11-11

Kontsert
Klubi Jazz
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
31.10 kell 20 kontsertfilm Pat
Metheny Group: Imaginary
Day Live
3.11 kell 19 IDeeJazz 2012:
Armada, Drum Prana, Suur
IDeeJamman

Linnaraamatukogu
25.10 kell 18.30 ansambli
Puhkus kontsert Sügisõhtud

Tartu ülikooli aula
30.10 kell 19 Sten Lassmann
(klaver)
11.11 kell 14 juubelikontsert
Tartu Rahvaülikool 25!

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
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
kuni 10.11 raamatunäitus
Tartu väikekirjastusi 2: kirev
rida “Istandikust” “Salapolizeinikuni”

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.10 maalinäitus Lilled
ja päike ja rohi ja meri
kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse

Muu
Annelinna
raamatukogu
25.10 kell 17 Lauamänguõhtu

Vanemuise
kontserdimaja

Karlova-Ropka
raamatukogu

10.11 kell 17 XVIII LõunaEesti Meestelaulu Päev

25.10 kell 17.30 Kohtumine
autoriga, külas on Janika
Sammasto, raamatu Aed
aitab: roosina sündinud
autor. Luulet roosidest loeb
Maria Kallaste

Vanemuise teatri
väike maja
3.11 kell 13 maestro Aadu
Regi 100 mälestuskontsert

Vilde
1.11 kell 20 Jaak Sooäär ja
Estonian Voices

Õlle tare
30.10 kell 22 Jüri Homenja
2.11 kell 22 Mait Maltis
6.11 kell 22 Jüri Homenja
10.11 kell 22 Wismari Poisid

Linnaraamatukogu
25.10 kell 17 Muinasjututund,
kavas on Kornei Tšukovski
lood Nii ja mitte naa ning
Tibu ja Barmalei
27.10 kell 10.30 Muinasjututund, kavas on Kornei Tšukovski muinasjutud
29.10 kell 18 Kohtumisõhtu,
külas on kirjanik Urmas Vadi,
vestluspartnerik Berk Vaher

tartuekspress

Kinnisvara ost

1-2toal korter. Tel 528 6523.

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

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Tel 5366 5327

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.
Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

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

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Müüa kuivi 30 cm pliidi-kaminapuid võrgus (pakkuda kaske või
leppa). Tel 554 6945.

Pakun teenust 20 t JCB roomikekskavaatoriga (tiikide kaevamine, teede ehitus, planeerimine jne).
Hind kokkuleppel. Tel 508 0065.
Teen siseremonttöid. Hinnad
soodsad! Tel 5822 4074.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing. www.
skpinvest.ee, info@skpinvest.ee,
tel 508 0065.

Üürile võtta
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.

Saematerjali soodusmüük! Transport tasuta! Küsi pakkumist tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

2-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Kinnisvara müük

LOOMA

Astri Köök võtab tööle kulinaariakoka. CV palume saata meilile
terje@astri.ee või aadressil Riia
195c, 51014 Tartu. Tel E-R 8-16ni
5301 7017.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transporttasuta. Tel 5193 8862.

PÄI
KE

KLIINIK

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

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 8.–10. novembril kl 10–16
Tiigi 55, Tartu Laste Turvakodu.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.
AL Grupp OÜ pakub raamatupidamise täisteenust (OÜ, AS, FIE,
MTÜ, KÜ). Tel 552 2690, algrupp.
raamatupidamine@gmail.com.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

ist
us

äp

Tervis

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.

Muu

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.
Raamatupidamine firmadele,
KÜ-dele, MTÜ-dele. Tel 5551 1130,
merlesar@gmail.com.
Raamatupidamisteenused keskmistele ja väiksematele firmadele.
Tel 5811 8256.

LÕNGAPOE ALLAHINDLUS!
Puuvillane efektlõng - hind enne
25 €/kg, nüüd 17.50 €/kg, villane
lõng 15 €/kg, villane vanutamiselõng 7 €/kg. Aardla Kaubandus,
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee
Ostan erinevat vanemat foto
tehnikat (kaamerad, objektiivid).
Tel 5562 2919.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

Firma annab laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Firma teeb krundikoristust (ka
lehtede vedu) ja santehnilisi töid.
Tel 509 0750.

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

Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

LEIA SOBIV HIND?

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

8. novembril kell 19

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Ütle seda lilledega...

Lillesalong

Vihmametsa Lilled

• lilleseaded
- matusteks
- pulmadeks
- pidulikeks sündmusteks
• ruumide dekoreerimine
• kullerteenus Tartu linna piires
Kruusamäe 14, Tartu
E-P 10-18, tel 5842 1721.
www.vihmametsalilled.eu

Tel 505 4303.

E - P 10 - 20

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

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

KALA

ALATI VÄRSKE KAUP!

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

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

Pottsepa sügisesed remonttööd.
Vajadusel materjal ja konsultatsioon. Tel 503 2665.

LEOKi

(värske, suitsutatud, marineeritud)

Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

7

Tule! Aitame! Efektiivne abi
alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

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.

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

Reklaam

Vannide emaileerimine (garantii).
Tel 552 2879.

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.

d

hin

Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.

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

Riided

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

t

Küt

Küttesüsteemide hooldus ja san.
tehnilised tööd. Tel 516 6836.

Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

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

Teenused

Loomad

Põllumajandus

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

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

Ostan 3 rm kuiva lõhutud 30 cm
kaske või leppa. Veovõimalus.
Tel 5348 8766.

Noormees leiab tööd kella- ja
kullaäris müüja-tellimuste vastuvõtjana. Pisikellassepatöö väljaõpe
kohapeal. Tel 502 8248.

Küte

u
epu

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

d

hin

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

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453,
www.muraia.ee.

Ostan Tartus vanalinna piirkonnas
remonti vajava korteri. Pakkuda
võib kõike. Tel 508 0065.

El

ri
ekt

an

Ehitus

Mis
juhtub
talvel?

Kü
lm

Neljapäev, 25. oktoober 2012

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) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
reklaam

Neljapäev, 25. oktoober 2012

Kallid lapsevanemad!

Avame 29. oktoobril uue lastehoiu
Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub
teie lapsele aastaringselt
mängu-ja hoiukohta ja tunnihoidu.
Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi
vanuses 1,5 - 6 aastat.
Saab rentida ruume
sünnipäevade pidamiseks!

Tel 56615431
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com

6. Tartu traditsioonilise tantsu festival

Hinnad alates

59.95 €

„Eesti rahvatantsud“
26.–27. oktoobril 2012
Eesti Üliõpilaste Seltsi majas
(J. Tõnissoni 1, Tartu)

Õpitoad, kontserdid ja
tantsuklubid
Reedel, 26. oktoobril
Õpitoad:

12.00 Ringtantsud ja -mängud
14.00 Kindlavormilised labajalad
16.00 Seto kadrillid ja kargused
19.00 Noorteansamblite kontsert: Singelus,

Kaval Käsi, Võru Muusikakooli
pärimusmuusika osakonna kandleõpilased,
Wigla, Virtuoossed Verinoored
21.00 Tantsuklubi

Laupäeval, 27. oktoobril
Õpitoad:

12.00 Unustatud paaristantsud
14.00 Piirkondlikud paaristantsud
16.00 Piirkondlikud kontratantsud
19.00 Sinimaniseele 15. sünnipäeva kontsert:

Sinimaniseele, Vahtsõ Helbi, Tsõdsõpujaleelo,
Küi, Viislepp, Kihnumua,
Seto Latsi Kuul Pärimusringiga
22.00 Tantsuklubi

Päevapilet 5 €

Lisateave: www.sinimaniseele.ee, 5566 3097, 5560 2102

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

Autor ja lavastaja
Urmas Vadi
Kunstnikud
Rainer Sarnet ja
Urmas Vadi

ESIETENDUS JUBA
SEL LAUPÄEVAL
Vanemuise väikeses majas

Osades:
Rein Pakk,
Raivo Adlas,
Maarja Mitt,
Marika Barabanštšikova,
Karol Kuntsel
Helena Merzin

Hooaja peasponsor

vanemuine.ee
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